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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 19 korrik - Integrimi i Republikës së Ma-
qedonisë në NATO është i rëndësisë së veçantë
për stabilitetin dhe paqen në vetë Bashkimin
Evropian dhe për vetë anëtaret e NATO-s sido-
mos në aspektin ekonomik. Ish ministri i
Mbrojtjes, Fatmir Besimi thotë se me hyrjen
në NATO, Republika e Maqedonisë do të fitojë
bazë të sigurt për zhvillim të shpejtë ekono-
mik. “Kjo do të ritë kapacitetet e Maqedonisë të

mobilizojë resurset e veta për zhvillim. Nuk ek-
ziston proces politik i cili nuk ka implikacione
ekonomike, dhe kjo është veçanërisht e rëndë-
sishme për integrimin e një vendi në forma-
cionin mbrojtës më të fuqishëm në botë”, thotë
Besimi. Nga aspekti ekonomik, integrimi i Ma-
qedonisë në NATO nuk paraqet një barë të
madhe për BE-në, me një treg prej rreth 500
milion banorë...

NATO ruan Maqedoninë nga “ballkanizimi”

15 DEN
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Kriminelët
ende besojnë
në pafajësinë
e tyre

Kryeprokurori i Gjykatës së
Hagës, Serge Brammertz, në ra-
portin e tij të fundit në OKB, pat
nënvizuar se nacionalistët në
vende të ndryshme të ish-Jugosl-
lavisë ende besojnë në pafajësinë
dhe viktimizimin e tyre. “Mesazhi
i mohimit dhe revizionizmit
është i zëshëm dhe i qartë,” tha
Brammertz. “Ne i njohim vikti-
mat tona, por jo tuajat. Krimi-
nelët...
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Mbi 450 mijë 
qytetarë nën 
pragun e varfërisë!
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Liderët politik nuk kanë mundur të gjejnë zgjidhje për çështjet kyçe që prekin infrastrukturën
politike dhe ligjore për mbajtjen e referendumit, mes tyre ndryshimet në Kodin Zgjedhor lidhur
me përbërjen e KSHZ-së. Sipas informatave jozyrtare, VMRO fillimisht ka propozuar tema tjera
edhe atë Ligjin për qeverinë dhe Ligjin për financimin e partive politike. Ndërkaq për
referendumin, në këtë takim nuk ishte biseduar dhe u la që të vazhdohet të dielën dhe të hënën
takimi i liderëve 

HRISTIJAN MICKOVSKI NUK BINDET LEHTË
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Kristalografia është shkenca që
studion trajtën, ndërtimin e
brendshëm, përbërjen kimike,
vetitë fizike dhe mënyrat e
formimit të kristaleve. Në
fillim ka qenë pjesë e
mineralogjisë, më pas është
zhvilluar si shkencë më vete
dhe ndahet në: kristalografi
gjeometrike, kristalokiminë,
kristalofizikën dhe

kristalogjenezën.
Kristalografia gjeometrike
studion trajtën e jashtme dhe
ndërtimin e brendshëm të
kristaleve si trupa të rregullt
gjeometrikë. Në Shqipëri
studime të tilla janë bërë për
kuarcin, piritin, kalitin etj. dhe
kanë ndihmuar për sqarimin e
kushteve të formimit të
vendburimeve të tyre.

S’KEMI KUJT MË TI THEMI ÇOBAN!
“Me gjase, si shoqni nuk po na pëlqejnë shumë keto
raportimet që Luka Modriç ka qene çoban.  
Po na bje poshte argumenti me e godit ne këtë pikë dikend
të sukseshëm në Kosovë.  Diqysh ma lehte e kemi pas si
shoqni. 
Kur nuk na ka pëlqy dikush i keni thanë: Po, ky çoban u
kanë. T
ash, pas rastit të Modriçit po ndryshojnë pak gjanat.  Keq
shumë për do që nuk kanë qene çobana, para luftes”, ka
ironizuar përmes një statusi në Facebook, gazetari nga
Prishtina, Parim Olluri.

GABIM ËSHTË TË PËRDORET TERMI
"NJERËZ TË FESË"!
“Termi "njerëzit e fesë" që po përdoret edhe tek ne, mbase
që ka filluar të përdoret nga koha e komunizmit, nuk
është term që i përket traditës islame. 
Në fenë islame nuk ka "njerëz të fesë" në kuptimin e
njerëzve që i shërbejnë asaj. Ata janë vetëm nëpunës të
institucioneve fetare islame. Sepse, në islam, feja (islame)
nuk është profesion e as pikëpamje e caktuar e jetës, por
është tërësia absolute e rregullave të jetesës së një
besimtari.
Në literaturën islame askund nuk hasim termin "njeri i
fesë". Prandaj, konsideroj, termi në fjalë është i depërtuar
nga jashtë traditës islame.
Gjithnjë duke u bazuar në literaturën islame, përgjatë

historisë islame njerëzit që janë marrë drejtpërdrejtë me
punët e fesë janë quajtura, ose, "imam", ose hatib", ose
"ehlullah”, ose “mürshidun”, ose “meshajih”, ose “ulema”,
ose “müxhtehidun”, ose "muxhedidun", ose “mukteda bih”,
por asnjëherë "njerëz të fesë"...!”, ky është vlerësimi i
teologut Mustafa Bajrami i shprehur në profilin e tij në
Facebook.
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Kryeprokurori i Gjykatës së Hagës, Serge
Brammertz, në raportin e tij të fundit në OKB,
pat nënvizuar se nacionalistët në vende të
ndryshme të ish-Jugosllavisë ende besojnë në
pafajësinë dhe viktimizimin e tyre.
“Mesazhi i mohimit dhe revizionizmit është i
zëshëm dhe i qartë,” tha Brammertz. “Ne i
njohim viktimat tona, por jo tuajat. Krimi-
nelët tuaj të luftës janë heronjtë tanë.”
Këtë shqetësim të prokurorit ndërkombëtar,
këto ditë e shprehu publikisht edhe shkrim-
tari i shquar hebre Filip David, i cili ka kujtuar
faktin se në Serbi shëtisin lirshëm mijëra kri-
minelë lufte. Ai ka thënë kështu duke u
përgjigjur në pyetjen e gazetës “Danas” se si
e komenton faktin se Serbia përmend vetëm
përgjegjësinë e të tjerëve për luftërat ndërsa
mohon përgjegjësitë kur bëhet fjala për ve-
ten e vet.
“Njëri nga prokurorët paraprakë për krime
lufte më herët kishte deklaruar se çdo ditë
nëpër rrugët tona lëvizin disa mijëra krimi-
nelë. Ndoshta për këtë arsye atij nuk i është
vazhduar mandati. Ky raport ndaj krimit dhe
kriminelëve është turpi ynë që nuk mund të
arsyetohet me faktin se kriminelë të padë-
nuar ka edhe në anët tjera”, ka Filip David.
Mediat e Beogradit viteve të fundit kanë ra-
portuar se jo pak kriminelë lufte që kanë kryer
dënimet e tyre janë shndërruar në pjesë-
marrës aktivë në jetën politike në Serbi falë
Qeverisë dhe medias, të cilat kanë vendosur ta
harrojnë atë që ata bënë dhe t’i promovojnë si
heronj. Madje disa prej tyre dekorohen edhe
për të “arriturat” e tyre, siç është rasti me ish-
ushtarakun Vladimir Lazareviq, ish-shefi i sh-
tabit i Korpusit të Prishtinës të Ushtrisë Jugo-
sllave dhe ish-politikanin, Nikola Shainoviq,
ish-zv/kryeministër i Jugosllavisë
Duke arsyetuar aktin e dekorimit të tyre, mi-
nistri serb i Mbrojtjes, Aleksandar Vulin ,
lavdëroi Llazareviqin për rolin e tij gjatë bom-
bardimeve të NATO-s mbi Serbinë në vitin
1999, duke theksuar se Serbia nuk ka nevojë të
turpërohet më për atë çfarë ka ndodhur në
Kosovë në atë kohë. Vulin tha se “Koha e turpit
ka kaluar. Kjo është koha për të qenë krenarë”.
Lazareviq dhe Shainoviq u dënuan nga Gjyka-
ta Penale Ndërkombëtare për ish-Jugoslla-
vinë përkatësisht me 14 dhe 18 vjet burg për
fushatën ushtarake në Kosovë që shkaktoi
11,000 shqiptarë të Kosovës të vrarë dhe rreth
700,000 të tjerë u dëbuan në Shqipëri, Mal të
Zi dhe Maqedoni. Nuk ishte vetëm Qeveria
serbe që po shprehte krenari për “heronjtë
tanë”, por edhe zyrtarë në zyrën e presidentit
serb Aleksandër Vuçiq.
Sekretari kryesor në zyrën e Vuçiçit, Nikola

Selakoviq, tha në të njëjtin tubim se është
“detyrë e Serbisë të nderojë profesionalizmin”
e Batalionit të Tretë të Ushtrisë Jugosllave.
Kjo nuk është hera e parë që Vulini dhe Se-
lakoviqi kanë treguar dashamirësi ndaj kri-
minelëve të luftës. Në vitin 2015 ata organi-
zuan një mikpritje prej heroi për Lazareviqin
kur ai u rikthye në Serbi pasi kreu dënimin e tij.
Në një analizë të BIRN-it thuhet se kriminelët
e luftës në Serbi nuk gëzojnë vetëm mbësh-
tetjen e ministrave dhe zyrtarëve të tjerë, por
gjithashtu edhe të medias. Pavarësisht dety-
rimeve të tyre për kodin e etikës, media serbe
rrallë përmendin të kaluarën e të dënuarve
nga Gjykata e Hagës. Edhe pse shumë prej
tyre janë shfaqur në televizion apo shtyp gjatë
viteve të fundit, e rrallë është media që për-
mend të kaluarën e tyre kriminale dhe në vend
të kësaj i prezanton ata si analistë, ish-gjene-
ralë ose këshilltarë. Kur veprat e kryera nga
kriminelët e luftës, si Vladimir Lazareviq dhe
Nikola Shainoviq, nuk përmenden në arenën
publike dhe ata risillen si heronj, është e qartë
se problemet serioze vazhdojnë.
Edhe kryeprokurori i Gjykatës së Hagës Serge
Brammertz në raportin e tij të fundit në OKB
nënvizoi se nacionalistët në vende të ndrysh-
me të ish-Jugosllavisë ende besojnë në pa-
fajësinë dhe viktimizimin e tyre.
“Mesazhi i mohimit dhe revizionizmit është i
zëshëm dhe i qartë”, tha Brammertz. “Ne i
njohim viktimat tona, por jo tuajat. Krimi-
nelët tuaj të luftës janë heronjtë tanë”.
Zyrtarët e lartë në Bruksel a thua i lexojnë me-
diat dhe ai dëgjojnë intelektualët e pavarur se
çfarë shqetësime shprehin lidhur me krimina-
lizimin e shoqërisë serbe, e cila ende nuk po
arrin të dekriminalizohet dhe të lirohet nga
sindromi i (pa)fajësisë për krimet e kryera ndaj
popujve të tjerë. Serbia vazhdon të trajtohet
me përkëdheli nga selia e Bashkimit Evropian
duke e cilësuar atë si shumë të avancuar në
rrugën e saj të reformave, si kusht për anë-
tarësim në BE. Ne fakt, askush nuk e mohon
faktin se përpjekjet e Serbisë për të dinami-
zuar procesin e harmonizimit të legjislaturës
së vet me atë të BE-së kanë dhënë rezultate
inkurajuese, por kjo nuk mjafton për ta traj-
tuar me aq zemërgjerësi si një anëtare e ardh-
shme e familjes europiane. Serbia ka nxitur
disa luftëra kundër popujve të tjerë të ish-Ju-
gosllavisë, kurse shumë prej politikanëve
serbë që dikur ishin në istikamet e atyre luftë-
rave, sot iu shesin lirë buzëqeshje diplomatë-
ve në Bruksel. Europa mund të bëhet shtëpi e
përbashkët e popujve, por ajo asnjëherë nuk
do të mund të jetë imune nga piromanët që
inicuan luftëra botërore. 

Kriminelët 
ende besojnë në
pafajësinë e tyre

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

Emin AZEMI

KUSH I STUDION KRISTALET?

MË NË FUND NJË HAP POZITIV 
“Më në fund një hap pozitiv i stërvonuar i Brukselit për
liberalizimin e vizave për Kosovën! 
Uroj që Këshilli dhe Parlamenti Europian të mos
mendohen po të rreshtohen në favor të heqjes së kësaj
pengese të pajustifikueshme mbi Kosovën”, shprehet
kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama në një postim në faqen
zyrtare të Facebook.
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Fatos RUSHITI

Shkup, 19 korrik - Pa marrëveshje
të enjten pasdite ka përfunduar
takimi i katër liderëve të partitive
më të mëdha politike, dy nga push-
teti dhe dy nga opozita, edhe atë
Zoran Zaev i LSDM-së, Ali Ahmeti
i BDI-së, Hristijan Mickosvki i
VMRO-s dhe Bilall Kasami Lëvizja
BESA.

Kryeministri Zaev pas përfun-
dimit të takimit të liderëve bëri të
ditur se ende nuk kanë gjetur
gjuhë të përbashkët me opozitën
lidhur me referendumin dhe for-
mimin e KSHZ-së. Ai tha se për qël-
limet strategjike të Maqedonisë
nuk do të ketë kompromis, gjegjë-
sisht amnisti. 

Zaevi bëri të ditur se bisedimet
vazhdojnë të dielën në mbrëmje
ose të hënën. "Biseduam për proce-
sin që do të pason në vendin tonë,
gjegjësisht për referendumin dhe
formimin e KSHZ-së. Bisedimet do
të vazhdojnë me opozitën, të
dielën në mbrëmje ose të hënën.
Qëllimet tona strategjike janë anë-
tarësimi i plotë i Maqedonisë në
BE dhe NATO. Kompromise për
qëllimet strategjike s’ka. As amni-
sti nuk do të ketë. Përsëris që pres
që në takimin liderëve të akor-
dohet edhe formimi i KSHZ-së”,
tha pas takimit kryeministri Zaev.
Se ende nuk ka marrëveshje dhe
se bisedimet do të vazhdojnë të
dielën dhe të hënën, e konfirmoi
edhe lideri i opozitës, Hristian
Mickoski. Ai komentoi detajet nga
ajo që është biseduar dhe tha se i

jep mundësi dialogut. 
“Nëse me të vërtet kemi për

qëllim vlerat evropianë duhet ti
zbatojmë në praktikë dhe jo vetëm
deklarativisht. Kjo nënkupton re-
spektim të Ligjeve dhe Kushte-
tutës. Jam optimist, kemi disku-
tuar për tentimin e Qeverisë dhe
shumicë parlamentare për formi-
min e KSHZ-së”, ka thënë Micko-
ski. I pyetur nëse kërkesa për amni-
sti është pjesë e kërkesës së
VMRO-së, ai tha se është edhe një
tentim për të hutuar opinionin.
“Kjo është një tentim që të mani-
pulohet opinion, nuk duhet të
lejojmë që opinion të manipu-
lohet. Duhet të mbetemi të drejtë
dhe të ndershëm”, tha Mickoski. 

Ai shtoi se në bisedimet ende
nuk kanë arritur deri tek tema e re-
ferendumit. Nga ana tjetër lideri i
BDI-së Ali Ahmeti pas takimit të
përbashkët deklaroi se ka dallime
mes palëve por ditëve në vazhdim
do të tentohet të gjendet zgjidhje
meqë siç tha Ahmeti nuk janë sh-
terur të gjitha opsionet. “Vetë si-
tuata tregon së të gjitha partitë po-
litike janë mjaft të interesuara që
të gjendet një zgjidhje, të gjendet
një kompromis për tejkalimin e
dallimeve. Sigurisht dallime ka tek
partitë politike. Por mendoj që të
gjithë duhet të angazhohen që të
kemi një përfundim të suksesshëm
në lidhje më zbatimin apo realizi-
min e marrëveshjes, pra lidhur me
çështjen e kompromisit që është
arritur me palën greke. Mbetet
akoma në ditët në vijim sepse tërë
mendimet apo tërë opsionet nuk
janë të shterura”, tha Ali Ahmeti,
duke shtuar se pret guximshëm
të veprohet nga të gjitha palët
dhe humbet, siç tha ai, ky shans
historik. 

Lideri i Lëvizjes BESA, Bilall Ka-
sami, tha se shteti është në një si-
tuatë shumë kritike prandaj taki-
met e tilla sipas tij janë shumë të
rëndësishme. 

“Përshëndesim iniciativën e
kryeministrin për takime të tilla,
ku Lëvizja BESA do të marr pjesë
aktive në gjithë këtë proces që Ma-
qedonia këtë rrugëtim të integri-
mit euroatlantik ta përfundojë me
sukses. Në këtë vijë mendojmë se
procesi i themelimit të Komisioni
Shtetëror Zgjedhor të kalojë me
sukses dhe referendumi i paraparë
në gjithë këtë proces duhet të jetë
i suksesshëm meqë ky është inte-
res i të gjitha palëve dhe i të gjithë
qytetarëve”, u shpreh Kasami. Nga
mesdita që kur filloi takimi, liderët
e partive politike kishin si temë
edhe Ligjin për financimin e parti-
ve politike dhe Ligjin për qeverinë,
të hapura si pika nga lideri i VMRO-
së, Hristijan Mickosvki, edhe atë
në formën e kushtëzimit për të ha-
pur temën e referendumit për të
cilin kryeministri dhe lideri i LSDM-
së, Zoran Zaev, edhe kishte thirrur
takim të liderëve. Sipas informa-
tave jozyrtare, VMRO ka kërkuar
të mbetet Qeveria teknike në for-
matin e Marrëveshjes së Përzhi-
nos, por më një ministër më

shumë nga opozita, Punët e Brend-
shme, Puna dhe Politika Sociale
dhe Transporti dhe Lidhjet, dhe me
tre zëvendësministra që kanë të
drejtën e kundër firmës për çdo
vendim njëjtë si ministrat. 

VMRO po ashtu ka qenë
kundër propozim-ligjit aktual të
Qeverisë për financimin e partive
politike, përmes të cilit partitë do
të financohen nga shteti ku më të
favorizuarat janë partitë parla-
mentare dhe do ti shkurtohen fon-
det nga financuesit privat. Këto dy
kushte të VMRO-së, sipas burime
anonime nga partitë politike, ka
gjasa të përkrahen deri në një
masë nga partitë në pushtet vetëm
që VMRO të jetë pjesëmarrës në
referendum. Kjo, pasi një bojkot
eventual nga ana e VMRO- do të
vinte me rrezik censusin prej 50
plus 1 për qind sa duhet të dalin
në referendum, që do të thotë mbi
940 mijë persona me të drejte dhe
mbi 450 mijë të votojnë pro. 

Partitë në pushtet - LSDM dhe
BDI kanë shpresa se në fund të
fundit, VMRO nuk do të bëjë thirrje
për bojkot, pavarësisht nëse kjo
partitë do të jetë aktive apo jo gjatë
referendumit. Në takimin e liderë-
ve është diskutuar edhe përbërja e
KSHZ-së, definimi i referendumit,

të jetë konsultativ apo obligativ, si
dhe formulimi i pyetjes së referen-
dumit. Kryeministri Zaev pas taki-
mit të parë të liderëve mbrëmjen e
së mërkurës tha se referendumi do
të jetë konsultativ, por si rezultati
do të jetë obligues politikisht për
pushtetin. Nga VMRO thonë se
Zaev nuk ka qëndrime koherente
dhe mundet që në takimin e
radhës prapë të thotë se referen-
dum do të jetë obligativ.

“Do të shohim çfarë do të thotë
Zaevi sot në takimin e liderëve. Ai
mbrëmë tha që do të jetë konsul-
tativ, ndërsa më herët në Parla-
ment pati thënë se do të jetë obli-
gativ, deri nesër mund të
ndryshojë prapë qëndrimin. Sa i
përket VMRO-së, kryetari Mickov-
ski me siguri do të japë diçka për
media lidhur me referendumin
pas takimit”, thonë zyrtarë nga
VMRO-së. Ndryshe gjatë takimit
të ditës së mërkurë kryeministri
Zaev mes tjerash ka propozuar
edhe pyetjen për referendumin: “A
jeni për anëtarësim në BE dhe
NATO me pranimin e Marrëve-
shjes me Greqinë”. “Referendumi
duhet të jetë konsultativ, ndërsa
vullneti i qytetarëve do të jetë për-
fundimtar për të gjithë shkaktarët
politik”, tha Kryeministri Zoran
Zaev. 

PËRFUNDOI PA MARRËVESHJE TAKIMI I LIDERËVE

VMRO Nuk bindet lehtë 
Liderët politik nuk kanë
mundur të gjejnë
zgjidhje për çështjet
kyçe që prekin
infrastrukturën politike
dhe ligjore për mbajtjen
e referendumit, mes tyre
ndryshimet në Kodin
Zgjedhor lidhur me
përbërjen e KSHZ-së.
Sipas informatave
jozyrtare, VMRO
fillimisht ka propozuar
tema tjera edhe atë
Ligjin për qeverinë dhe
Ligjin për financimin e
partive politike.
Ndërkaq për
referendumin, në këtë
takim nuk ishte
biseduar dhe u la që të
vazhdohet të dielën dhe
të hënën takimi i
liderëve 

Vetë situata tregon së të
gjitha partitë politike janë
mjaft të interesuara që të
gjendet një zgjidhje, të
gjendet një kompromis për
tejkalimin e dallimeve.
Sigurisht dallime ka tek
partitë politike. Por mendoj
që të gjithë duhet të
angazhohen që të kemi një
përfundim të suksesshëm në
lidhje më zbatimin apo
realizimin e marrëveshjes,
pra lidhur me çështjen e
kompromisit që është arritur
me palën greke. Mbetet
akoma në ditët në vijim
sepse tërë mendimet apo
tërë opsionet nuk janë të
shterura  

ALI AHMETI 

KOMPROMIS PËR QËLLIMET STRATEGJIKE DHE AMNISTI NUK KA 
"Qëllim strategjik i Republikës së Maqedonisë është
anëtarësimi i plotfuqishëm në BE dhe NATO,
kompromis për qëllimet strategjike nuk ka. Amnisti
të drejtpërdrejt ose indirekte nuk ka. Do t'u japim
mundësi bisedimeve në qoftë se kjo është e mundur",
tha Zaev, pas takimit katërorësh në Klubin e
deputetëve në të cilin morën pjesë edhe liderët e
VMRO-DPMNE-së, BDI-së dhe BESA, Hristijan
Mickoski, Ali Ahmeti dhe Bilall Kasami. Ai potencoi se
pret nga bisedimet të dalë marrëveshje dhe për

formim dhe implementim të KSHZ-së. Potencoi se ka
çështje për të cilat është lehtë të arrihet marrëveshje,
por edhe të tilla për të cilat procesi është i vështirë.
Zaev përmendi se qëllimi është që të realizohet
referendum i suksesshëm për shkak se i gjithë procesi
është në mënyrë kohore i caktuar duke pasur
parasysh atë që nga referendumi i suksesshëm varen
ndryshimet e mëtejme kushtetuese të cilat madje
janë parakusht që Greqia ta ratifikojë marrëveshjen
për emrin në Parlamentin e saj.

Koha
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Shkup, 19 korrik - Manastiret dhe
objektet fetare në Greqi janë ven-
det ku planifikohen dhe organi-
zohen protestat kundër marrëve-
shjes me Maqedoninë.
Hulumtimet e mediave greke,
thonë se manastiri “Sveta Gora”, në
Selanik është shtabi nga ku jepen
të gjitha urdhrat për kundërshti-
min e marrëveshjes së qershorit
që u arrit mes Greqisë dhe Maqe-
donisë. Sipas “Athens Voice”, biz-
nesmeni rus Ivan Savidis, ndryshe
pronar i klubit të futbollit “Paok”
nga Selaniku, është mbështetësi
kryesor i protestave në të dy shtet.
Të dhënat e gazetave greke, mes
tjerash thonë se Savidis, një kohë
të gjatë ka jetuar në Rostov, ku ka
jetuar edhe pronari aktual i klubit
të futbollit Vardar nga Maqedonia,
Sergej Samsonenko. Analiza e me-
diave greke thekson se në të dy sh-
tetet ekzistojnë “Kuajt e Trojës”,
megjithatë shtabi kryesor ku janë
organizuar protestat ka qenë në

manastiri në “Sveta Gora”. Në këtë
manastir dy vite më parë, pronari i
“Paokut”, Savidis e kishte gostitur
kryetarin e Rusisë, Vlladimir Putin.
Por, kjo nuk ka qenë vizita e vetme
e Savidist në këtë manastir. Ditë
më parë, kryeministri i Maqedoni-
së, Zoran Zaev, në një takim me
gazetarw, përmendi se pjesëtar të
grupit të tifozëve “Komiti”, gjatë
marrjes në pyetje në polici, kanë
pranuar se dikush nga shteti fqinj
i Greqisë i kishte ndihmuar finan-
ciarisht për të organizuar protestë
kundër anëtarësimit në NATO dhe
kundër marrëveshjes së re me sh-
tetin Grek.

“Nën pretekstin se e kryejnë ri-
tualin e ‘haxhit’, në ‘Sveta Gorë’ të
Selanikut, shpeshherë janë tubuar
grupe ekstreme të djathta, depu-
tet të ‘Agimit të Artë’, faktor të fuqi-
shëm kishtar, afarist dhe “shumë
specialist rus nga sfera të ndrysh-
me”. Si rezultat i këtyre takimeve
dhe mbledhjeve në Greqinë Verio-

re, janë aktivizuar një numër i kon-
siderueshëm i afaristëve, priftër-
ve, organizatave panmaqedone
dhe lëvizje të ndryshme politike,
me çka janë organizuar protestat e
qershorit, nën prezencën e perso-
naliteteve eminente nga të gjitha
sferat”, thotë gazeta greke “Athens
Voice”.

Pas nënshkrimit të marrëve-
shjes në Greqi, siç thonë mediat
greke, pikërisht murgjit nga “Sve-
ta Gora”, kanë reaguar të parët
dhe e kanë kontestuar zgjidhjen e
emrit me fqiun verior, në këtë rast
Maqedoninë. Kështu që ata hap-
tas ishin shprehur se nuk dorëhi-
qen nga identiteti maqedonas

dhe iu bënë thirrje qeverisë greke
që ta shqyrtojë vendimin e marrë.
Në mesin e personave nga Maqe-
donia, që më parë e kishte vizi-
tuar manastirin e “Sveta Gorës”
është edhe prifti i njohur Jovan
Vranishkovski, i cili ditë më parë u
kthye nga kufiri grek, me arsye-
tim se ekziston ndalesë gjyqësor
për largim nga shteti. Në një pro-
noncim për “1TV” prifti Vrani-
shkovksi i ka demantuar zërat se
ishte nisur drejtë “Sveta Gorës”
dhe aq më pak se ka lidhje me
afaristin rus Savidis. Po thuajse në
të njëjtën kohë, ditë më parë
drejtë Greqisë ishte nisur edhe një
anëtar i shquar i grupit të tifozëve
“Komiti” nga Shkupit, Aleksandar
Kolevski, i njohur me nofkën Zhu-
ti. Mirëpo, edhe ai nuk u la të futet
në shtetin grek me arsyetim se
është shpallur persona “non gra-
ta” dhe se paraqet “rrezik për ren-
din, qetësin, sigurinë e brendsh-
me dhe raportet e jashtme të
shtetit Grek”. Ai, me këtë rast i ka
demantuar zërat sa ka marrë para
dhe se të gjitha veprimet e tija
janë të mbështetura në dashurinë
për vendin. Ndryshe, “Zhuti” për
opinionin është i njohur si kryetar
i shoqatës qytetarë në mbështetje
të, Johan Tarçullovski, i cili nga
gjykata e Hagës u dënua me 12
vite burg për masakrën e Lubote-
nit në vitin 2001. (O.XH) 

NDIKIMI RUS NGA “SVETA GORA”

Kundërshtohet “Maqedonia e Veriut” 
Në të dy shtetet ekzistojnë “Kuajt e Trojës”, megjithatë Shtabi
kryesor ku janë organizuar protestat ka qenë në manastirin
“Sveta Gora”. Dy vite më parë në këtë manastir ishte gostitur
kryetari i Rusisë, Vlladimir Putin. Pas nënshkrimit të
marrëveshjes në Greqinë, siç thonë mediat greke, pikërisht
murgjit nga “Sveta Gora” kanë reaguar të parët dhe e kanë
kontestuar zgjidhjen e emrit me fqiun verior
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Evis HALILI 

Shkup, 19 korrik - Deklarata në mbësh-
tetje të procesit të anëtarësimit të Ma-
qedonisë në NATO është miratuar nga
Parlamenti, me 76 vota unanime.
Gjatë votimit në seancën e së enjtes
deputetë të pozitës dhe opozitës e
kanë vlerësuar procesin e anëtarësi-
mit me të drejta të plota në aleancën e
veriatlantikut si një hap pozitiv për të
ardhmen e vendit. Deputeti i Lidhjes
Social Demokrate, Hari Lokvenec ka
sjellë në vëmendje se përfitimet nga
anëtarësimi më shumë sesa ushtarake
dhe në sferën e sigurisë janë mbi të
gjitha ekonomike, duke iu referuar
përvojave nga vendet e rajonit. 

“Kur një vend bëhet anëtar i NATO-
s nuk mund të lihen pa përmendur
efektet shtesë që reflektohen tek vetë
ky shtet, si pëefitmiemt ekonomike që
vijnë nga qarkullim i bizneseve dhe
rritja e investimeve nga ana e investi-
torëve të huaj”, ka thënë Lokvenec.
Deklarata është votuar edhe nga de-
putetët e opozitës. Dragan Ganev,
koordinatori i grupit parlamentar të
VMRO-DPMNE, ka thënë se ky proces
kërkon shumë punë dhe detyrime për
të gjithë qytetarët, sundimin e ligjit,
gjyqësor të pavarur, sistem të zhvilluar
shëndetësor dhe arsimor. Ai i është
përgjigjur kolegut Lokvenec se ky

dokument nuk është asgjë e re, por
daton që nga vitit 1993 kur po ashtu u
votua me konsensus në Parlament. 

“Deklarata dhe rezoluta të këtij
lloji me të cilat mbështetet anëtarë-
sim i vendi në BE dhe NATO janë mira-
tuar me konsensus nga të gjitha
subjektet politike, si dokument mbi-
partiak. Të qenurit anëtare e NATO
përveç se përfitimeve sjell edhe obligi-
me dhe përgjegjësi serioze. Anëtarësi-
mi po ashtu nuk nënkupton se që nga
lindja në jug e nga perëndimi në veri
do të hapen menjëherë rubinetet dhe
në Maqedoni do të rrjedhë mjaltë e
qumësht”, ka thënë Danev. 

Dogana e Kosovës, Serbia
kërkon mbledhje urgjente
me Maqedoninë dhe BeH
Beograd, 19 korrik - Ministri i Tregtisë, Turizmit dhe Teleko-
munikacionit në Qeverinë e Serbisë, Rasim Lajiç sot dekla-
roi se ka kërkuar mbledhje urgjente me ministrat dikaste-
rialë të Maqedonisë dhe BeH me rastin e vendimit të Kosovës
për rritjen e doganave për 30 për qind për eksport të llojeve
të frutave, perimeve dhe misrit. Siç deklaroi Lajiç, përveç
takimit me kolegët nga Maqedonia dhe Bosnja ku do të
merret qëndrim i përbashkët dhe do të propozohen masa
konkrete, do të kërkojë dhe seancë urgjente të Komitetit të
marrëveshjes për tregti të lirë të vendeve nga Evropa Qen-
drore (CEFTA), sepse, theksoi, në mënyrë të drejtpërdrejt
është shkelur kjo Marrëveshje. "Institucionet e Kosovës
duhet qartë të tregojnë nëse edhe më tej duan të jenë pje-
së e CEFTA-s ose jo", tha Lajiç, i cili është nënkryetar i Qeve-
risë serbe. Ai shtoi se nuk ekziston anëtare e CEFTA-s të cilës
autoritete e Prishtinës nuk i kanë vendosur të paktën nga një
pengesë doganore, kurse më e reja i referohet të gjithë anë-
tarëve. Është e qartë, se parimet e lëvizjes së lirshme të mal-
lrave dhe shërbimeve për autoritetet kosovare vlejnë vetëm
atëherë kur atyre ju përshtatet. "Sjellja e tillë është në
kundërshtim, jo vetëm me idenë për hapësirë të përbashkët
ekonomike në këtë pjesë të Evropës, por edhe me vlerat
themelore të ekonomisë bashkëkohore në botë", tha Lajiç.
Për arsye se detyrimet doganore zbatohen vetëm për fruta
dhe perime sezonale (kastravec, domate, speca, lakër, spinaq,
qepë, karrota, bishtaja, patate, bostan, pjepër, mollë, dardha,
kumbulla, vishnja, qershi, luleshtrydhe, mjedra, manaferra)
dhe misrit, është e sigurt se, siç potencuan nga Ministria e
Tregtisë të Serbisë, dëm më të madh nga ky vendim i Kosovës
do të kenë anëtaret e marrëveshjes CEFTA.

PARLAMENTI PRO NATO-s

Miratohet Deklarata e anëtarësimit 
Gjatë votimit në seancën e
së enjtes, deputetë të
pozitës dhe opozitës e
kanë vlerësuar procesin e
anëtarësimit me të drejta
të plota në aleancën e
veriatlantikut si një hap
pozitiv për të ardhmen e
vendit
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Omer XHAFERI

Shkup, 19 korrik - Edukim dhe
ngritje të vetëdijes për udhëtim të
sigurt dhe përgjegjës gjatë verës
dhe zvogëlim të numrit të aksi-
denteve dhe viktimave në to është
qëllimi i fushatës edukative "Mos
fluturoni, veroni", që do të reali-
zohet në dy muajt e ardhshëm
nga Ministria e Punëve të Brend-
shme dhe Këshilli Republikan për
Siguri në Komunikacionin e
Rrugëve (KRSKRR).

"Ditët e dedikuara për pushim
veror, në Maqedoni edhe në korni-
za botërore janë të njohura si ditët
më fatale në rrugë kur numri i ak-
sidenteve me pasoja fatale në
mënyrë drastike rritet. Si përgjigje
e kësaj paraqitje brengosëse dhe
të statistikës së zezë, organizatat
botërore çdo vit e realizojnë fu-
shatën "100 Deadliest Days of
Summer", thonë nga KRSKRR. Si-
pas statistikës gjatë muajve korrik
dhe gusht, në Maqedoni vitin e ka-
luar kanë ndodhur 39 aksidente,
në të cilat e humbën jetën gjithsej
47 persona, ndërsa në 826 aksi-
dente më rëndë janë lënduar
gjithsej 1333 persona.

"Ajo është arsye dhe motiv,
pikërisht në këtë periudhë, sho-
ferët dhe të gjithë pjesëmarrësit
e tjerë në komunikacion më
mënyrë plotësuese të edukohen
për rregullat dhe dispozitat,
përkatësisht në mënyrën më të
sigurt dhe përgjegjëse të arrijnë
deri në destinacionin e dëshi-
ruar", citohet në kumtesën e KR-

SKRR. Fushata do të realizohet
gjatë muajve korrik dhe gusht
dhe në këtë periudhë KRSKRR
dhe MPB me aksione të koordi-
nuara shpesh herë do të jenë të
pranishëm në opinion dhe në ter-
ren. Aktivitetet dhe materialet
edukative do të përgatiten në
gjuhën maqedonase dhe angleze
dhe përveç shoferëve vendorë do
të përfshihen edhe turistët, si dhe
shoferët të cilët transitojnë në
mbarë Maqedoninë.

"Qëllimi ynë si Ministri e Punë-
ve të Brendshme nuk është vetëm
represioni, por edhe veprimi pa-
randalues përmes edukimit dhe
ngritjes së vetëdijes dhe në atë
drejtim së bashku me Këshillin Re-
publikan për Siguri në Komunika-
cionin e Rrugëve, në periudhën e

ardhshme do të realizojmë më
shumë aksione edukative për pje-
sëmarrje përgjegjëse në komu-
nikacion", potencojnë nga MPB.
Këtë verë do të realizohen shumë
aktivitete edukative të komunika-
cionit, përkatësisht do të organi-
zohet aksion për distribuimin e
materialeve edukative në vendka-
limet kufitare në Republikën e
Maqedonisë, do të vendoset au-
tomjet i thyer nga aksidentet në
vendet publike me porosi për
përkujtim të pasojave nga aksi-
dentet, do të organizohen pika
mobile për ndarjen e ujit dhe ma-
teriale edukative përgjatë korri-
dorit 8 dhe 10, do të organizohen
aksione edukative nëpër objekte
hotelierike dhe shumë aktivitete
tjera me qëllim të ngritjes së vetë-

dijes për komunikacion më të si-
gurt.

"Vera është koha për pushim
dhe relaksim, por për fat të keq
statistika konfirmon se në pe-
riudhën verore shumë familje
mbesin pa të afërmit e tyre,
përkatësisht shumë jetë janë
humbur në rrugë për shkak të ga-
bimeve ose pjesëmarrjes së
papërgjegjshme në komunika-
cion. Porosia e KRSKRR deri te
shoferët "Këtë verë, mos fluturoni
- veroni!". citohet në kumtesë.

MPB dhe KRSKRR apelojnë
deri te të gjithë pjesëmarrësit në
komunikacion të kenë kujdes në
temperaturat e larta dhe parre-
gullsitë teknike të automjetit, të
vozisin të pushuar dhe t'i respek-
tojnë rregullat e komunikacionit. 

Aktgjykimi 
edhe në shqip,
Malisheva
transferohet 
në Idrizovë
Shkup, 19 korrik - Një pjesë e
“Grupit të Kumanovës” gjatë
ditëve të kaluara nga burgu he-
tues i Shutkës, janë transferuar
në vuajtjen e dënimit me burg
në Shtëpinë Ndëshkuese Për-
mirësuese në Idrizovë. Lajmin në
fjalë e kanë konfirmuar drejtues
të dy institucioneve në fjalë dhe
avokati Naser Raufi, të cilët
thonë se gradualisht edhe pjesë
e mbetur e të paraburgosurve do
të dërgohen në burgun e Idri-
zovës.
Për momentin, në burgun e
Shutkës vazhdojnë të qëndrojnë
22 pjesëtarë të grupi, të dënuar
për ngjarjet e Lagjes së Trimave
që ndodhën në vitin 2015 në Ku-
manovë. Sipas të dhënave të
palës mbrojtëse, aktgjykimi i
shkallës së parë është përkthyer
në gjuhën shqipe dhe i njëjti u
është dorëzuar të dënuarve. Gru-
pin e parë prej pesë të burgosur-
ve që janë dërguar në Idrizovë e
përbëjnë Andi Krasniqi - Mali-
sheva, Fatmir Reçica, Betim Ka-
bashi, Nasuf Bekiri dhe Rufki Do-
gani. Ky i fundit, gjatë muajve të
kaluar disa herë me radhë është
ankuar për gjendjen e rëndë
shëndetësore, me çka në disa ra-
ste është dërguar edhe në Qen-
drën Klinike për analiza më të
detajuara. Procedimi i lëndës
gjyqësor për “Lagjen e Trimave”
para Gjykatës së Apelit në Shkup,
sipas avokatit Raufi, pritet të fil-
loi në vjeshtë të këtij viti.
“Meqë edhe Prokuroria për krim
të organizuar ka dorëzuar ankesë
për lirimin e katër të burgosurve,
besoj që nga shtatori e tutje,
Gjykata e Apelit do të caktoj
seancë për shqyrtimin e ankesa-
ve dhe kundërshtimeve të vendi-
mit të Gjykatës Penale të Shku-
pit”, thotë Raufi. 
Ndryshe, në nëntor të vitit të ka-
luar një pjesë e grupit të Kuma-
novës u dënua me mbi 700 vite
burg për veprën penale “terrori-
zim”, respektivisht shtatë prej 36
të akuzuarve u dënuam me burg
të përjashtëm. (O.XH)

Gostivar, 19 korrik - Në aksionin e
fundit policor në dy objekte hote-
lierike në rrethinën e Gostivarit
janë shoqëruar dhe mbajtur në
polici 11 persona femra, infor-
mojnë nga SPB e Tetovës. 
Në aksionin realizuar gjatë pe-
riudhës prej orës 23 deri në orën 5

të mëngjesit të enjten, në objek-
tin hotelierik në fshatin Çegran,
pronë e 50 vjeçarit A.SH, janë ka-
pur gjithsej nëntë femra. Prej tyre,
shatë shtetase të huaja dhe dy sh-
tetase të Maqedonisë, që si
këngëtare dhe valltare kanë argë-
tuar mysafirët e pranishëm. Gja-

shtë prej tyre të moshës prej 21
deri në 47 vjeç kanë qenë nga Re-
publika e Shqipërisë dhe një nga
Republika e Greqisë dhe bashkë
me pronarin e objektit, janë sho-
qëruar dhe mbajtur në stacion
policor në Gostivar në procedurë
të mëtejmë. 

Ndërkohë, në objektin hotelierik
të locuar në rrugën "Tode Bogda-
novski" në Gostivar janë hasur
edhe katër shtetase shqiptare të
moshës prej 22 deri në 39 vjeç që
poashtu janë shoqëruar dhe
mbajtur në polici për procedurë
të mëtejmë. (U.H)

Arrestohen 11 “valltare” në Çegran
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FUSHATË PËR ZVOGËLIMIN E AKSIDENTEVE 

Mos fluturoni, veroni! 
Sipas statistikës gjatë
muajve korrik dhe
gusht, në Maqedoni
vitin e kaluar kanë
ndodhur 39
aksidente, në të cilat e
humbën jetën
gjithsej 47 persona,
ndërsa në 826
aksidente më rëndë
janë lënduar gjithsej
1333 persona

Vetëm 24 orëshin e fundit, pesë persona kanë
marrë lëndime të rënda trupore në katër prej
gjithsej 13 aksidenteve që ndodhën në Shkup. Në
gjashtë aksidente lëndime të lehta kanë marrë 12
persona, ndërsa në tre është shkaktuar dëm
material. Nga MPB informojnë se dje policia e
komunikacionit ka zbuluar dhe sanksionuar një
numër të madh të shkeljeve. Pesëdhjetë e shtatë
shoferë kanë qarkulluar me shpejtësi më të madhe
nga e lejuara, dy shoferë kanë kaluar në udhëkryq
në dritë të kuqe, një shofer është sanksionuar për
parkim të padrejtë, ndërsa 13 për mospërdorimin e

helmetës mbrojtëse të biçikletës me motor,
mopedit dhe motoçikletës. Janë sanksionuar edhe
31 këmbësorë të cilët kanë kaluar rrugën jashtë
vendkalimit të shënuar. Nga komunikacioni janë
përjashtuar pesë shoferë të cilët e kanë drejtuar
automjetin nën ndikim të alkoolit, tetë shoferë
para se të marrin patentë shoferi, shtatë shoferë
fillestarë, si dhe shtatë automjete të
paregjistruara. Janë zënë edhe 62 automjete të
parkuara në mënyrë të paligjshme. Me ndihmën e
automjetit special karrotreci, janë mënjanuar 60
automjete.  

SHKUP, 24 AKSIDENTE ME 13 TË LËNDUAR 

Koha
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Shkup, 19 korrik - Shoqata e Ga-
zetarëve të Maqedonisë ka dë-
nuar incidentin e fundit në
Klubin e Deputetëve kur poli-
cia ndaloi fotoreporterët të fo-
tografojnë momentin e ar-
ritjes së përfaqësuesve të
partive politike në takimin e li-
derëve për shkaqe sigurie,
ndërsa shefi i Zyrës për komu-
nikim me publikun në Qeve-
rinë e Maqedonisë, Marjan Za-
brçanec, ka bërë komente të
pahijshme ndaj punonjësve
mediatik, sepse kanë reaguar
ndaj këtyre kufizimeve. “Para-
lajmërojmë se këto incidente
janë sulmi i drejtpërdrejtë
ndaj lirisë së mediave dhe
është përpjekje për të krimina-
lizuar punën e punonjësve në
media, të cilët para publikut
duhet të paraqiten si njerëz të
rrezikshëm. Gjithashtu, këto
incidente e komprometojnë
përpjekjen e Qeverisë së re për
qeverisje transparente dhe të
përgjegjshme dhe na
rikthejnë hijet e të kaluarës.
Theksojmë se nëse ka pasur
arsye sigurie për zbatim të një
praktike të re për ndjekje të
ngjarjeve publike atëherë poli-
cia është dashur në kohë t’i
informojë fotoreporterët dhe
kameramanët dhe të sigurojnë
zgjidhje alternative për mbuli-
min e ngjarjeve duke mos
shkaktuar konfuzion dhe ner-
vozizëm”, thuhet në reagimin e
SHGM-së, sipas të cilës, është
obligim i Qeverisë të garantojë
qasje të lirë për punonjësit
mediatik në të gjitha ngjarjet
me interes publik dhe të sigu-
rojë kushte për punë të
pandërprerë, pa trysni dhe
kërcënime. “Çdo sjellje tjetër
nuk do të përmirësojë
gjendjen e lirisë së fjalës dhe
do të mbajë Maqedoninë në
fund të listave botërore për
këto liri”.

Zejnulla VESELI

Shkup, 19 korrik - Integrimi i Repu-
blikës së Maqedonisë në NATO
është i rëndësisë së veçantë për sta-
bilitetin dhe paqen në vetë Bashki-
min Evropian dhe për vetë anëta-
ret e NATO-s sidomos në aspektin
ekonomik. Ish ministri i Mbrojtjes,
Fatmir Besimi thotë se me hyrjen
në NATO, Republika e Maqedonisë
do të fitojë bazë të sigurt për zhvil-
lim të shpejtë ekonomik. 

“Kjo do të ritë kapacitetet e Ma-
qedonisë të mobilizojë resurset e
veta për zhvillim. Nuk ekziston pro-
ces politik i cili nuk ka implikacione
ekonomike, dhe kjo është veçanëri-
sht e rëndësishme për integrimin e
një vendi në formacionin mbrojtës
më të fuqishëm në botë”, thotë Be-
simi. Nga aspekti ekonomik, inte-
grimi i Maqedonisë në NATO nuk
paraqet një barë të madhe për BE-
në, me një treg prej rreth 500 milion
banorë. 

“Duhet të aplikohet motoja “in-
vestimi në siguri që të arrihet sigu-
ria e investimeve”. Integrimi në
NATO ka ndikim pozitiv direkt dhe
të matshëm mbi zhvillimin e infra-
strukturës si rrugëve, hekurudha-
ve, komunikimet dhe sistemet
bartëse energjetike. Dobia nga anë-
tarësimi në NATO shihet qartë në
vendet e Ballkanit Perëndimor të
cilët pesë vitet e fundit ka realizuar
investime të huaja me shuma që
tejkalonë shifrën me miliarda euro.
Anëtarësimi në NATO nuk do ta lë-
viz Republikën e Maqedonisë nga
Ballkani, por do ta ruaj nga ‘ballka-
nizimi’”, thotë Besimi. 

Në pyetjen se cilat janë efektet
pozitive nga anëtarësimi i Maqedo-
nisë në NATO, Besimi potencoi se
në radhë të parë është rritje e sigu-
risë individuale për bizneset e huaja
dhe vendore “Si efekte pozitive do të

kisha veçuar, përmirësim të infra-
strukturës ushtarake dhe civile
rrugë, rrejte komunikimi, aeropor-
te, rritje të punësimit, teknologji
dhe njohuri të reja”, thotë Besimi.
Si benefite indirekte për ekonominë
e Maqedonisë nga integrimi i vendit
në NATO sipas besimit janë siguria
dhe stabiliteti më i madh në treg,
interesi i shtuar për investime di-
rekte nga jashtë, interes më i madh
për investime nga vendet anëtare të
NATO-s si dhe interesimi për lidhje
të subjekteve të biznesit dhe hapje
të filialeve të tyre në vendin tonë. 

“Dobi direkte për ekonominë e
Maqedonisë nga integrimet euro-
atlantike janë sigurimi i kornizës in-
stitucionale për inkuadrim në eko-
nominë kombëtare për realizimin e
projekteve lidhur me NATO-n në in-
frastrukturë, prodhimtari, tekno-
logji, shkencë, logjistikë, infrastruk-
turë mbrojtëse. NATO ka për detyrë
të nxis bashkëpunimin ekonomik
midis subjekteve tregtare, rritje të
nivelit teknologjik të ekonomisë
kombëtare si dhe nxitje të partneri-
teteve me firma nga vendet anëta-
re të NATO-së të cilat prodhojnë për
NATO-në”, thotë Besimi. 

Gjithashtu ish ministri i
Mbrojtjes Fatmir Besimi thotë se
hapet mundësi për lidhje stra-
tegjike të kapaciteteve nga të gjitha
degët e ekonomisë së Maqedonisë
me kërkesat nga NATO. “Efektet nga
anëtarësimi në NATO janë politike
dhe ekonomike, apo stabilitet më të
madh politik dhe rritje më të
madhe ekonomike, perspektiva të
përmirësuara për standard jetësor
më të mirë”, thotë Fatmir Besimi ish
ministër i Mbrojtjes. Ndërkohë, mi-
nistri i Financave, Dragan Tevdov-
ski, shprehet se me anëtarësimin e
Maqedonisë në NATO priten rritje

të mëdha të investimeve të huaja
direkte. Sipas ministrit Tevdovskit
përvojat nga vendet e tjera tregojnë
rritje të madhe të investimeve të
drejtpërdrejta të huaja pas hyrjes
në Aleancën e NATO-s. 

“Nëse merret parasysh mesa-
tarja nga pesë vite para dhe pas
anëtarësimit të fqinjëve tanë Bull-
garia dhe Shqipëria, shihet rritje e
disahershme e investimeve të
huaja. Në Bullgari, investimet e
drejtpërdrejta të huaja, analizuar
pesë vite para dhe pas hyrjes në
NATO, janë thuajse tre herë më të
larta, respektivisht 7 për qind në
19,8 për qind nga BPV-ja. Në Sh-
qipëri janë dyfish më të larta, ose
nga 5 për qind në 9 për qind nga
BPV edhe atë në kohë të krizës eko-
nomike botërore. Do të thotë, efek-
tet mund të ishin edhe më intensi-
ve. Në Rumuni, gjithashtu ka rritje
të lartë prej 2,8 për qind në 7,2 për
qind pas hyrjes në NATO, në Çeki
prej 3,2 për qind në 7,7 për qind, në
Estoni prej 7,5 për qind në 13,5 për
qind. Kjo është ardhje e kapitalit të
freskët, që krijon fabrika të reja, ka-
pacitete të reja prodhuese, vende
të reja pune, prodhime të reja,",
thotë Tevdovski. Ai njëherit u sh-
preh se stabiliteti dhe statusi
ndërkombëtar që i sjell anëtarësimi
në NATO, ndikojnë në vendimet e
investimeve, si tek investuesit ven-
dor, ashtu edhe të jashtëm. Në ven-
det e reja anëtare të NATO-s thek-
son Tevdovski vërehet rritje edhe e
nivelit të investimeve të përgjithsh-
me kështu që, në vendet që u anë-
tarësuan në NATO në vitin 2004,
pjesëmarrja mesatare e bruto-in-
vestimeve në BPV janë rritur nga 25
për qind në periudhë pesëvjeçare
para anëtarësimit në 31 për qind në
periudhën pesëvjeçare pas anëtarë-

simit. 
"Biznesi tek ne kërkonte anë-

tarësim në NATO dhe kjo është e
logjikshme. Vendi do të ketë status
më të mirë ndërkombëtar, do të jetë
në shoqëri me vendet më të zhvil-
luara. Për bizneset do të jetë shumë
më lehtë të hyjnë, të vendosin lidhje
dhe të tregtojnë pas hyrjes në
NATO. Në vendet të cilat u anëtarë-
suan në NATO në vitin 2004, rritja
mesatare e eksportit është rritur për
6,8 për qind në periudhën para anë-
tarësimit në NATO në 11,8 për qind
në periudhën pas anëtarësimit në
NATO", thotë Dragan Tevdovski, mi-
nistër i Financave. 

INCIDENT ME
FOTOREPORTERËT,
REAGON SHGM

Të mos
kriminali-
zohet puna
e mediave

PËRFITIMET E INTEGRIMEVE EUROATLANTIKE 

NATO ruan Maqedoninë
nga “ballkanizimi”
Si përfitime indirekte për
ekonominë e Maqedonisë
nga integrimi në NATO
janë siguria dhe stabiliteti
më i madh në treg, interesi
i shtuar për investime
direkte nga jashtë, interes
më i madh për investime
nga vendet anëtare të
NATO-s si dhe interesimi
për lidhje të subjekteve të
bizneseve të huaja me ato
vendore dhe hapje të
filialeve të tyre në vendin
tonë

Duhet të aplikohet motoja
“investimi në siguri, që të
sigurohet siguria e
investimeve”. Integrimi në
NATO ka ndikim pozitiv direkt
dhe të matshëm mbi
zhvillimin e infrastrukturës si
rrugëve, hekurudhave,
komunikimet dhe sistemet
bartëse energjetike. Dobia
nga anëtarësimi në NATO
shihet qartë në vendet e
Ballkanit perëndimore te cilët
pesë vitet e fundit ka realizuar
investime të huaja me shuma
që tejkalon shifrën me
miliarda euro. Anëtarësimi në
NATO nuk do ta lëviz
Republikën e Maqedonisë
nga Ballkani, por do ta ruaj
nga “ballkanizimi”. 

FATMIR BESIMI

Koha

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



7AKTUALE
Koha, e premte, 20 korrik 2018 

Fisnik PASHOLLI 

Shkup 19 korrik - Ministria e Bujqë-
sisë me një shumë prej katër mi-
lionë euro, me rritjen e subvencio-
neve për grurin e prodhuar dhe të
dorëzuar do të ndihmojë si
prodhuesit vendor të grurit ashtu
edhe mullisët në Maqedoni.

Nga ky dikaster thonë se po
përgatiten ndryshime të Progra-
mit për përkrahje financiare të buj-
qësisë apo për ndarjen e subven-
cioneve për kultura të ndryshme
bujqësore përfshi edhe grurin që
pritet të marrin dritë të gjelbër në
seancën qeveritare të martën e
ardhshme.

Me masën e parë do të rritet
minimumi i hapësirave të paraqi-
tura për fitimin e totalit të shumës
së programuar të subvencioneve
për kulturat bujqësore. Kjo me
fjalë të tjera , do të thotë se nëse
deri tani 100 për qind të subvencio-
neve i kanë fituar bujqit që kanë
paraqitur 0.3 deri më 10 hektarë,
në të ardhmen për këtë kategori të
bujqve do të paguhet 100 për qind
e subvencioneve për hapësira të
paraqitura deri më 20 hektarë.

Gjithashtu, lartësia e subven-
cioneve për tokën e paraqitur buj-
qësore më të madhe se 100 hek-
tarë, në vend 10 për qind të
subvencioneve do të jetë 20 për

qind. Kjo masë do ti dedikohet kul-
turave bujqësore që do të ndih-
mojnë rritjen e qëndrueshmërisë
së prodhimtarisë vendore grurit
dhe kulturave të tjera bujqësore si
dhe përmirësimit të konkurrencës
së bujqësisë vendore. Prej sivjet
parashikohet edhe masë e re për
mbrojtjen e prodhimtarisë vendo-
re të grurit. Ajo ka për qëllim që të
grumbullohet sa më shumë grurë
të prodhuar nga fermerët vendor. 

“Çdo grumbullues i grurit i
regjistruar në regjistrin e grumbul-

luesve që do të blejë grurë vendor
të korrjes së vitit 2018 dhe atë më
së voni deri më 15 shtator, do të fi-
tojë subvencion prej një denarë

për një kilogram grurë. Një hap i
tillë pritet të nxisë edhe prodhim-
tarinë e kontraktuar dhe të për-
mirësojë konkurrencën e industri-

së vendore të miellit. Pritet që për
këtë masë të përkrahjes të ndahen
afër një milion euro apo 70 milionë
denarë, duke marrë parasysh se
grumbullimi i grurit në mesatare
është 70 mijë tonë.”, thotë ministri
i bujqësisë, Ljupço Nikollovski.

Sipas tij, në rrjedhë e sipër
është shpallja për blerjen e 13 mijë
tonë të grurit vendor për nevojat e
rezervave shtetërore që do të zgja-
së deri më 15 gusht. Risi është se
sivjet për herë të parë, lejohen
edhe sasi apo “llote” më të vogla,
ndërsa bujqit munden në mënyrë
direkte ta shesin grurin tek rezer-
vat shtetërore. Ekzistojnë 10 njësi
grumbullimi prej nga 100 tonë dhe
tre njësi grumbullimi prej nga
4000 tonë. Masat e fundit pritet të
ndihmojë grumbullimin e grurit
vendor dhe të nxisë edhe çmimin
më të volitshëm grumbullues. 

Masat e lartpërmendura , dalin
pas analizave në sektorët e Mini-
strisë së Bujqësisë dhe më shumë
takimeve që janë mbajtur me
prodhuesit e grurit dhe grumbul-
luesit e grurit apo mullisët.

Ndryshe, çmimi mesatar
prodhues i grurit për sivjet, sipas
analizave të Ministrisë së Bujqësi-
së dhe në bazë të harxhimeve që
kanë fermerët për një kilogram
grurë është 9.14 denarë për kilo-
gram. Analiza bazohet në krahasi-
min e të dhënave të 300 ekonomi-
ve bujqësore, ndërsa sivjet pritet
rendimente mesatare prej 3500 ki-
logram grurë për një hektar. 

Zejnulla VESELI

Shkup, 19 korrik - Ushqimi i cili
vlerësohet si tepricë duhet të për-
fundojë te familjet, të cilat nuk
mund t'ia lejojnë vetes atë. Kushte-
tuta e garanton të drejtën që t'u
ndihmohet qytetarëve të cilët janë
të rrezikuar. Sipas të dhënave, 450
mijë qytetarë jetojnë nën pragun e
varfërisë, ndërsa njëkohësisht
hidhen rreth 10.000 tonë ushqim
në nivel vjetor në vlerë prej 12 mi-
lionë eurosh. Është e nevojshme

që të ndërmarrim aktivitete për
zvogëlimin e numrit të të varfër-
ve, për ngritjen e vetëdijes për sh-
faqjen e solidaritetit, me qëllim që
ata të marrin shujtë. Këtë e thek-
suan pjesëmarrësit e debatit pu-
blik në temën "Ushqimi si e drejtë
themelore njerëzore", që dje e or-
ganizoi Komisioni i përhershëm
mbikëqyrës parlamentar. Kryetari
i  Komisionit  mbikëqyrës parla-
mentar për mbrojtje të lirive dhe të
drejtave të qytetarit, Fadil Zendeli

tha se ushqimi është e drejtë njerë-
zore dhe kujdesi për kategorinë e
qytetarëve të cilët kanë nevojë për
ushqim është detyrim i institucio-
neve shtetërore.

Zëvendësministri i Punës dhe
Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar,
tha se është e nevojshme që të
ndërmerren aktivitete konkrete në
nivel kombëtar dhe lokal për
zvogëlimin e numrit të të varfërve
dhe të uriturve, ngritjen e vetëdijes
që ta tregojnë solidaritetin e tyre

dhe sa më shumë persona të mar-
rin shujtë, të shoqërohen shtetet,
organizatat qytetare dhe sektori
privat që të japë kontribut në
zvogëlimin e numrit të personave
të uritur. Sekretari shtetëror në Mi-
nistrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Ekonomisë së Ujërave, Nefrus Çe-
liku theksoi se donacioni i ushqi-
mit ka ndikim të madh në impliki-
met sociale dhe ekonomike në
luftën kundër urisë dhe varfërisë.

Sipas tij, kjo tregon për nevojën
e ndërmarrjes së aksioneve në të
gjitha nivelet në gjithë shoqërinë.
Për këtë, theksoi, Qeveria në pro-
gramin për këtë vit e vendosi akti-
vitetin për ndryshim të ligjeve ek-
zistuese dhe përgatitjen e
zgjidhjes së re ligjore për rregulli-
min e donacioneve të ushqimit,
dhe gjithashtu është shqyrtuar
mundësia për përgatitje të planit
për preventivë të plehrave dhe
hedhjes së ushqimit.

Drejtori i Fondit për Inovacione
dhe Zhvillim Teknologjik, Jovan

Despotovski tha se në kuadër të
iniciativës së tyre "Shujtë për të
gjithë" dolën në thirrje publike dhe
i ka ftuar të gjitha kompanitë pri-
vate, organizatat joqeveritare ... të
ofrojnë zgjidhje inovative e cila do
të financohet nga ana e Fondit për
bashkëpunim me MPPS, do të zba-
tohet në praktikë dhe do të jetë si-
stematike. Theksoi se në  javët e
ardhshme  do të kenë ngjarjen për-
fundimtare ku do të prezantohen
pesë zgjidhjet dhe do të zgjidhet
një ose më shumë për të cilën kanë
siguruar mjete financiare me çka
do të sigurohet vëllim më i madh i
mbështetjes të cilën shteti do ta
japë për ata të cilët kanë nevojë.
Ai shtoi se të gjitha këto elemente
duhet të përfshihen në një
platformë për të cilën presin se pas
një periudhe të caktuar do të fi-
nancohet vetë, ndërsa në rast se
nuk ndodh kjo, shteti me paratë të
cilat i investon në sistem do të
mund të ndihmojë që kjo të funk-
sionojë.

TEPRICËN E USHQIMIT TU JAPIM ATYRE QË NUK KANË

Mbi 450 mijë qytetarë nën pragun e varfërisë!
Sipas të dhënave, 450
mijë qytetarë jetojnë
nën pragun e varfërisë,
ndërsa njëkohësisht
hidhen rreth 10.000
tonë ushqim në nivel
vjetor në vlerë prej 12
milionë eurosh

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

NDIHMOHEN FERMERËT DHE MULLISËT 

Katër milionë euro për
prodhuesit e grurit 

Ministria e Bujqësisë
me një shumë prej 70
milionë denarë rritje
të subvencioneve për
grurin e dorëzuar do
të ndihmojë si
prodhuesit vendor,
ashtu edhe mullisët
në Maqedoni

NIKOLLOVSKI PRET QË KOSOVA TA TËRHEQ VENDIMIN PËR DOGANAT 
Ministri i Bujqësisë, Lupço Nikollovski, pret që Kosova
menjëherë të tërheq vendimin për rritjen e
doganimit të pemëve dhe perimeve i cili u vendos
ditë më parë. Duke u përgjigjur në pyetjet e
gazetarëve, duke mos precizuar nëse Maqedonia do
të vendos kundër masa, vendimi e shkel
marrëveshjen e CEFTA-s, edhe juridikisht edhe

formalisht është i paqartë. "Po bëhen analiza
intensive për vendimin e Kosovës që nuk përmban
shifra tarifore, dhe në vend pemë dhe perime, në
tabela shkruan misër", ka thënë Nikollovski. Ministri
ka paralajmëruar se do të reagojë në pjesën që ka të
bëjë me marrëveshjen për këmbim mes dyja
vendeve. 

Koha

Koha

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Koha, e premte, 20 korrik 2018 

Në bazë të nenit 157 paragrafi 1 alineja 1 të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.
43/12, 145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16, dhe 37/16) dhe Pëlqimit për mjetet e siguruara financiare për punësim
nga Ministria e financave nr. 18–6685/2 të datës 22.06.2018, IPSH Klinika universitare për neurologji – Shkup publikon

SHPALLJE PUBLIKE
Për punësim të 2 (dy) doktorëve të medicinës

1. IPSH Klinika universitare për neurologji – Shkup ka nevojë për punësim të:
2 (dy) doktorëve të medicinës për kohë të pacaktuar

2. Kandidati 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. Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj kandidatët duhet të përmbushin e dhe kushtet e posaçme në vijim:
arsim të mbaruar sipëror me së paku 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar – Fakulteti i mjekësisë
provim të dhënë profesional
licencë për punë
sukses të arritur mesatar prej të gjitha lëndëve nga të gjitha ciklet 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 më shpesh të përdorura të Bashkimit Evropian (angleze, gjermane ose frënge) të nivelit B2

sipas Kornizës së përbashkët referuese evropiane për mësim të gjuhëve, mësim dhe vlerësim (Common European Framework of Reference
for Languages: Learning, Teaching, Assessment) (në tekstin e mëtutjeshëm: CEFR dhe të posedojë certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht
të dhënë nga testatori zyrtar evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testatorëve evropian të nivelit 2 të CEFR, gjegjësisht IELTS me 5 6 pikë,
FCE, BEC, ILEC, IKFE, BULATS, ose TOEFEL PBT së paku 500 pikë, TOEFEL CBT së paku 175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 60 pikë ose DELF, TCF,
TEF, ose Goethe Zertifikat, TestDaF.

me dhe pa përvojë pune.
Njohja e gjuhës së huaj nga pika 3 e kësaj shpallje publike, përveç certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave të

përdorura ndërkombëtarisht, dëshmohet edhe me vërtetim për cikël të parë, të dytë ose të tretë të studimeve në një prej 200 fakulteteve
më lartë të ranguara në Shanghai Ranking ARWU (Academic Ranking of World Universities) të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura
në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane), për të cilat studime kandidati posedon diplomë të nostrifikuar.

4. Orari i punës është prej 40 orëve në javë dhe neto pagesë bazë prej 28.000,00 denarë.

5. Të bashkëngjitur me fletëparaqitjen kandidatët janë të obliguar që të parashtrojnë dokumentet në vijim
fletëparaqitje me të dhënat për kontakt
biografi të shkurtë (CV)
Diplomë me sukses mesatar
Njohja e gjuhës së huaj dëshmohet me dorëzimin e një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave të përdorura

ndërkombëtarisht: BULATS, CAE, IELTS, FCE, BEK, PET, KET, ILEC, TOEFL PBT, TOEFL CBT, TOEFL IBT për gjuhën angleze, gjegjësisht DELF,
DALF, TCF, TEF, BULATS për gjuhën frënge, gjegjësisht Goethe Zertifikat, TestDaF dhe
BULATS për gjuhën gjermane ose certifikatë tjetër të njohur ndërkombëtarisht të dhënë nga testatori zyrtar evropian, anëtar i shoqatës

ALTE të testatorëve evropian ose organizatave të tjera ndërkombëtare të nivelit 2 të Kornizës së përbashkët referuese evropiane për
mësim të gjuhëve mësim dhe vlerësim (CEFR).

Kandidatët të cilët kanë mbaruar ciklin e parë, të dytë ose të tretë të studimeve nga sfera e medicinës në një prej 100 fakultetet më të
mirë të ranguara të Shanghai Ranking ARWU (Academik Rankinking of World Universities) nuk kanë nevojë të përmbushin kushtet e
posaçme nga pika 3 e kësaj shpallje, as edhe për punësimin e tyre realizohet procedurë për selektim të kandidatit.

certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter
certifikatë të mjekut 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
certifikatë për fakultet të mbaruar të medicinës, 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.

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

7. Dokumentacioni i vonuar, jo i plotë dhe i parregulluar nuk do të jetë lëndë shqyrtimi nga ana e komisionit për selektim të kandidatëve.

8. Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin e plotë të nevojshëm dhe telefoni për kontakt, të dorëzohen deri në IPSH Klinika
universitare për neurologji – Shkup, rr. Vodnjanska nr. 17, përmes postës ose në arkivin e IPSH Klinika universitare për neurologji – Shkup,
ndërsa me mbishkrim për Shpallje publike për punësim.

IPSH Klinika universitare për neurologji – Shkup

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 113/2018 
     për punësimin e  2  nëpunësve publik nga grupi I, nëngrupi II në „Shkollën Fillore Komunale Koço Racin Kratovë “për vendet e punës në vijim:  

 
1. OBN0102G01009 Referent i pavarur për 
punë kontabiliteti - Kontabilist, Njësia për financa 
dhe kontabilitet, Shërbimi administrativë 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VA ose niveli i kualifikimeve IV, sipas 
kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 ose 240 kredi 
sipas ECVET ose SMKAP ose së paku arsim të lartë ose të mesëm  

-   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 

- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
Rroga neto: 16.840,00 denarë 

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

 
2. OBN0102G02008 Referent i lart - Arkëtar, 
Njësia për financa dhe kontabilitet, Shërbimi 
administrativë 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VA ose niveli i kualifikimeve IV, sipas 
kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 ose 240 kredi 
sipas ECVET ose SMKAP ose së paku arsim të lartë ose të mesëm  

-   së paku 2 (dy) vjet përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 

Rroga neto: 15.885,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës 
për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë 
në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit të 
përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së 
Administratës. 
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të 
shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e 
larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e 
internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë 
precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur në 
shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do 
të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të 
ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ. 
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 
ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat 
jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas mbarimit të 
fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e 
internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista 
realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të. 

Në bazë të nenit 101 paragrafi 1 alineja 7  të Ligjit për mbrojtje sociale (Gazeta Zyrtare e RM numër 
79/09,36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14 ,180/14, 33/15, 
72/15, 104/15, 150/15 dhe 51/18), neni 15 paragrafi 1 alineja 7 të Statutit të IP Qendra ndërkomunale 
për punë sociale - Negotinë dhe Vendimi i Këshillit drejtues nr. 02-58/22 të datës 18.07.2018, 
Këshilli drejtues pranë IP Qendra ndërkomunale për punë sociale - Negotinë publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të IP Qendra ndërkomunale për punë sociale - Negotinë 
 
Kandidatët e interesuar përveç kushteve të përgjithshme të vërtetuara me ligj duhet ti përmbushë 
kushtet e posaçme në vijim:  

1. Të ketë të mbaruar arsimin sipëror shkalla VII/1 e përgatitjes profesionale apo me së paku 
240 kredi sipas SETK, nga profilet arsimore në vijim: punëtorë social i diplomuar, psikolog, 
pedagog, jurist, ekonomist, defektolog dhe sociolog; 
Të ketë minimum pesë vjet përvojë pune pas diplomimit; 
Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion për 
kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
Të posedojë një prej certifikatave të njohura ndërkombëtare të shënuara më poshtë ose 
certifikatë për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet: - TOEFL IBT së 
paku 74 pikë, - IELTS – së paku 6 pikë, - ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli 
B2, - FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,- BULATS – së paku 60 pikë  ose APTIS së 
paku niveli B2. 
Të ofrojë program kualitativ për udhëheqje me Institucionin. 

 
2. Neto rroga është në vlerë prej 27.000 denarë. 

 
3. Kandidatët duhet ti dorëzojnë dokumentet në vijim: 
 Fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
 Dëshmi për arsimin përkatës sipëror të mbaruar certifikatë apo diplomë; 
 Vërtetim për përvojë pune pas diplomimit; 
 Certifikatë se nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
 Certifikatë përkatëse të pranuar ndërkombëtarisht ose certifikata për njohje aktive të gjuhës 

angleze jo më të vjetër se pesë vjet; 
 Certifikatë të shtetësisë 

4. Dokumentet dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në Noter. Kandidati i cili do të 
zgjidhet obligohet që të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës angleze më së voni në afat prej 
një viti nga dita e zgjedhjes.  

 Orari i kohës së punës: 40 orë pune në javë, orari i punës prej ditë së hënë deri ditën e premte, 
në mënyrë fleksibile me fillim në ora 07:30 ose 08:30 deri në ora 15:30 ose 16:30 

5. Shpallja publike zgjatë 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit. 
6. Dokumentet e pakompletuara dhe jo në kohë të dorëzuara nuk do të shqyrtohen. 
7. Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohen deri të Këshilli 

drejtues i IP Qendra ndërkomunale për punë sociale - Negotinë në adresën rr. “Aco Axhi 
Illov” p.n – 1440 Negotinë. 
 

    KËSHILLI DREJTUES i IP Qendra ndërkomunale për punë 
sociale - Negotinë 

Kryetar, 
MITKO NAJDOV 



9AKTUALE
Koha, e premte, 20 korrik 2018 

Aksidentohet
këmbësori për vdekje
në fshatin Odër
Të mërkurën rreth orës 15 e 40 minuta,
në rrugën regjionale Jazhincë-Tetovë, në
fshatin Odër, vetura e tipit “Opel Astra”
me targa të Tetovës e drejtuar nga 20
vjeçari A.A. nga fshati Jazhincë, ka aksi-
dentuar 60 vjeçarin A.A. këmbësorë nga
fshati Odër. Në këtë aksident, këmbëso-
ri ka marrë lëndime të rënda trupore,
ndërsa me anë të auto-ambulancës
është dërguar në Spitalin klinik të Te-
tovës dhe pas dhënies së ndihmës
mjekësore, menjëherë është dërguar si
rast urgjentë në Klinikat e Shkupit, ku
para mesnatës u është nënshtruar lëndi-
meve dhe ka ndërruar jetë. Janë kryer
hetimet në vendin e ngjarjes dhe pu-
nohet në sqarimin e shkaqeve dhe
rrethanave në të cilat ka ndodhur ky ak-
sident.

Padi penale për
dëmtim të pyjeve
Zyra e jashtme për punë kriminalistike e
Gostivarit ka ngritur kallëzim penal
kundër S.L.(27) dhe S.H.(59), të dy nga
fshati Çegran i Gostivarit, për shkak të
ekzistimit të dyshimit për kryerje të ve-
prës penale “shkatërrim të pyjeve” dhe
“vjedhje”. Më 6 qershor, në atarin e fsha-
tit Koritë e Gostivarit - në vendin e quaj-
tur “Rrafshi i Jellos”, nga ana e pjesëtarë-
ve të policisë, gjatë një kontrolli në
veturën e drejtuar nga S.L. dhe S.H si ba-
shkudhëtarë janë gjetur një sharrë mo-
torike dhe dru për ngrohje për të cilat
nuk kanë patur dokumente adekuate.

Kontrolle të rrepta
ndaj motoristëve
Të mërkurën pasdite prej ora 16 deri ora
22, në rajonin e Sektorit për Punë të
Brendshme në Tetovë është realizuar
edhe një nga kontroll-aksionet e plani-
fikuara për motoçiklistë dhe biçiklistë.
Në kontrollin e Tetovës janë zbuluar 36
lloje të ndryshme të kundërvajtjeve, të
cilat kanë qenë të sanksionuara me 31
fletëpagesa për kundërvajtje, dhe 3
fletëpagesa të detyrueshme, ka pasur 16
largime nga trafiku, përkohësisht janë
marrë katër leje për vozitje dhe dy vo-
zitës kanë qenë të paralajmëruar me
shkrim. Nga kundërvajtjet, 13 ose më së
shumti janë për drejtim pa leje adekua-
te për vozitje, 9 për mos shfrytëzimin e
helmetës mbrojtëse, 8 motoçikleta të
paregjistruara, 1 me polisë të skaduar
të sigurimit, si dhe 6 kundërvajtje tjera
të ndryshme. Në kontrollin e Gostiva-
rit, janë të konstatuar 15 kundërvajtje,
edhe atë 6 për mos shfrytëzimin e hel-
metës mbrojtëse, 5 për drejtim pa leje
adekuate për vozitje, dhe 4 për regji-
strim të skaduar. Kundërvajtjet e zbu-
luara janë rrumbullakuar me 15 fletë-
pagesa për kundërvajtje, dhe 5 largime
nga trafiku. (U.H) 

KRONIKË

Urim HASIPI

Tetovë, 19 korrik - Pjesa më e
madhe e komunave të Pollogut
këtë verë organizojnë manife-
stime të ndryshme me rastin e
kthimit në vendlindje të mër-
gimtarëve. Manifestime këtë vit
organizohen në Komunën e Bo-
govinës, në Gostivar, në Zhelinë,
Tetovë dhe Tearcë. Kësisoj, të
mërkurën mbrëma kanë filluar
manifestimet në fshatin Dobro-
sht të Komunës së Tearcës, ku
mbahet tradicionalisht manife-
stimi i Festës së Verës dhe ku tra-
dicionalisht organizohet turne
në futboll të vogël dhe koncert
me këngë folklorike, parakalimi
me veshje tradicionale i të rinj-
ve, si dhe aktivitete tjera kulturo-
re dhe artistike. 

Më 23 korrik, për herë të parë
edhe në Sllatinë, do të mbahen
evenimente të shumta me ra-
stin e kthimit të mërgimtarëve.
“Janë paraparë homazhe për tek
varrezat e dëshmorëve, më pas
është hapja e ekspozitës së pik-
torëve nga ky fshat. Manifesti-
mi pason me turneun në futboll
nga grupmoshat e reja dhe tur-
neut në shah. Më pas manifesti-
met vazhdojnë dhe në ditëve në
vijim janë paraparë gara në ‘mo-
tocros’, ndërsa më pas nata e
tretë është paraparë darka so-
lemne me ushqime tradicionale
si dhe programi artistik me kon-
cert me këngë, valle dhe inter-
pretime dramatike” njoftuan
nga Këshilli organizativ. Në
ndërkohë, poashtu të mërkurën,

Komuna e Zhelinës me shumë
aktivitete kulturore dhe artistike
ka mirëpritur kthimin e mër-
gimtarëve në vendlindje. Me
këtë rast është organizuar pa-
nairi i trashëgimisë kulturore, vi-
deo promovuese e Festivalit
“Atdheu duhej me shumë dikur”,
pjesëmarrja e SHKA “Rinia” -
Zhelinë, SHKA “Tingujt e vend-
lindjes” - Kaçanik, dhe artistë të
tjerë nga kjo komunë. Programi
i Festivalit është hapur me Pa-
nairin e madh të trashëgimisë
me materiale e vlera burimore,
ku do të marrin pjesë të gjitha
fshatrat e Komunës së Zhelinës.
Në kuadër të programit do të or-
ganizohen takime me intelek-
tualët dhe mërgimtarët, koncer-
te të ndryshme të Shoqatave
kulturore artistike, maratona e
leximit, ekspozita me fotografi
artistike të fshatrave të Ko-
munës dhe aktivitete të tjera të

përfshira nga fusha e artit, kul-
turës, sportit dhe lojërave po-
pullore. Festivali i trashëgimisë
kulturore vazhdon edhe me ak-
tivitete tjera dhe zgjat deri më
22 korrik. Festivalin e organizon
Komuna e Zhelinës në bashkë-
punim me Shoqatën për Arsim
dhe Kulturë "Adrion". Ditë më
parë, filluan manifestimet edhe
në Komunën e Bogovinës ku
janë paraparë një sërë aktivitete
kulturore. “Më 21-22 korrik do të
organizohet Marshi 2018, ku do
të ketë ecje malore deri te Liqe-
ni i Bogovinës dhe kamping te
Dukati i Novosellës. Me 21 korrik
në ora 20:00, për të gjithë ba-
norët e Komunës së Bogovinës
organizojmë koncert të muzikës
moderne në oborrin e shkollës
fillore ‘Abdyl Frashëri’ - Bogovinë.
Me 24 korrik, në ora 21:00, në
hollin e shkollës fillore ‘Abdyl
Frashëri’- Bogovinë do të pre-

zantohen filma të shkurtër të
autorëve, të cilët edhe janë nga
kjo komunë, pra dy filma të pro-
ducentit dhe regjisorit Senad
Abduli, si dhe të regjisorit Agim
Abdulla. Projektin ‘Komuna e
Bogovinës Feston’ do ta
përmbyllim me koncertin e mu-
zikës popullore më 1 gusht në
ora 20:00, i cili do të organizohet
në vendbanimin Pallçisht”, njof-
tuan nga Komuna e Bogovinës.
Në ndërkohë, në Tetovë tashmë
është në rrjedhë e sipër manife-
stimi Vera e Kulturës Tetovare,
kurse një sërë aktivitetesh orga-
nizohen edhe në Komunën e
Gostivarit. Të gjitha këto manife-
stime tashmë kanë gjallëruar
jetën nëpër komunat e Tetovës,
ndërsa edhe shumë vendbani-
me të tjera janë në përgatitje e
sipër të organizimit të manife-
stimeve të këtilla gjatë verës
enkas për mërgimtarët.

Kërçovë, 19 maj - Kryetari i Degës së Organi-
zatës Humanitare “El Hilal“ në Kërçovë, Ra-
mazan Kanza, bashkë me aktivistin Veton
Ahmeti, përndryshe anëtar i Kuvendit Qen-
dror të organizatës qëndruan në fshatin
Zajaz, me ç’rast nevojtares Farije Murati, e
sëmurë nga tumori në sy iu dorëzua dona-
cion prej 120.000 denarësh. Ky kontribut u

grumbullua me angazhimin e degës nga
bamirës kërçovarë. Pacientes i nevojiten
rreth 6000 euro për operimin e syrit, për të
cilin në bazë të sëmundjes dhe kontrollit të
dokumentacionit, diagnozën ia ka konsta-
tuar edhe konziliumi i mjekëve specialistë.
Me këtë gjest, “El Hilal"-i në Kërçovë për të
satën herë ka dëshmuar gatishmërinë për të

qenë pranë nevojtarëve të këtij rajoni dhe të
kontribuojnë në tërë territorin e Maqedoni-
së atëherë kur është e nevojshme.

Kontribut i bamirësve kërçovarë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KOMUNAT ME MANIFESTIME MIRËPRESIN KTHIMIN E MËRGIMTARËVE

Mërgimtarët gjallërojnë
jetën kulturore

Të gjitha manifestimet
tashmë kanë
gjallëruar jetën nëpër
komunat e Pollogut,
ndërsa edhe shumë
vendbanime të tjera
janë në përgatitje e
sipër të organizimit të
manifestimeve të
këtilla gjatë verës
enkas për
mërgimtarët

ÇDO FËMIJE I NEVOJITET FAMILJE 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale,
UNICEF-i dhe Qendra për punë sociale
Kumanovë, SOS Fshati i fëmijëve e promovuan
fushatën "Çdo fëmije i nevojitet familje" e cila
ka për qëllim t'i nxisë qytetarët të marrin
fëmijë të cilëve u mungon kujdesi prindëror
dhe t'u ofrojnë kujdes prindëror dhe fëmijëri të
lumtur. Fushata e promovon familjen
kujdestare përkundër përkujdesit
institucional. Shpresa Saidi nga MPPS potencoi
se fushata ka për qëllim t'u sigurojë fëmijëve
kushte për jetesë, të sigurohet mjedis i cili
është më afër mjedisit natyror familjar. "Këta

fëmijë, për fat të keq, pa fajin e tyre kanë
mbetur pa kujdes adekuat nga prindërit e tyre.
Këtyre fëmijëve u nevojitet mbrojtje, dashuri
dhe kujdes", tha Saidi. Institucionet, thotë ajo,
nuk janë forma më e mirë për rritje të
fëmijëve, por duhet të rriten në ambient
familjar. Nga MPPS theksojnë se duke i pasur
parasysh rrethanat në të cilat fëmijët janë të
vendosur në institucione, po  ndërmarrin hapa
për tejkalimin e gjendjes. Deri në vitin 2020
është paraparë që fëmijët nga institucioent të
vendosen në familje kujdestare apo të
adoptohen. 

Koha



E
uropa është “nëna” e konti-
nentit amerikan. Institu-
cionet tona themelore, u
trashëguan nga Europa.

Demokracia jonë, është greke dhe
britanike. Universitetet tona janë
gjermane. Libri i mirësjelljes, që
Xhorxh Uashington lexoi për të
përmirësuar veten e tij, u përkthye
nga frëngjishtja, dhe po të tilla
ishin edhe idealet e Tomas Xhe-
fersonit.

Europa përfaqësonte një rrugë
drejt përparimit; Amerika e pa ve-
ten ta përqafonte atë rrugë,
madje duke e tejkaluar kontinen-
tin e vjetër. Pas revolucionit, siç ka
shkruar historiani Xhozef Elis,
amerikanët ishin të sigurt se një
brez i ri Shekspirësh, Dantesh dhe
Ciceronësh, do të lindte në trual-
lin e Amerikës së Veriut. Si një
komb i ri i pjekur, ne morëm atë
që kishte Europa, dhe filluam de-
mokratizimin e saj për qëllimet
tona. Hoteli luksoz, është një pal-
lat europian, i kthyer në një ndër-
marrje tregtare. Frederik Lou
Olmsted vizitoi Anglinë më 1850-
ën, u mrekullua nga kopshtet e
aristokracisë, u kthye në Amerikë
dhe shndërroi ato që ai pa në par-
qe të mëdha publike - Central
Park, fushat pranë Kapitol Hillit,
dhe shumë të tjera.

Pastaj, si një komb i pjekur, ne
u bëmë partnerë të prindërve
tanë. Pas Luftës së Dytë Botërore,
u krijua një perëndim i ri-farkë-
tuar, i udhëhequr nga amerikanët.
Kishte përplasje dhe rivalitete, por
nën të, kishte një ndërgjegjësim

të pashprehur - se këta janë të
afërmit tanë. Ky partneritet tran-
satlantik, ishte një arritje e
madhe historike, një përpjekje e
papërcaktuar dhe e papërsosur
për të zgjeruar demokracinë, për
të zgjeruar të drejtat, për të zgje-
ruar lirinë dhe për të ndërtuar një

botë të diktuar nga drejtësia dhe
jo nga forca. Që nga viti 1945,
është gjëja që të gjithë e kemi
marrë si të mirëqenë. Gjatë
fundjavës që lamë pas, Trump ia
nënshtroi partneritetin kërcëni-
meve. Ai tha se Bashkimi Euro-
pian është “armiku” ynë. Të hënën,

Trump u rreshtua haptazi krah
Vladimir Putinit, i cili është bërë
armiku më i madh moral dhe po-
litik i marrëdhënieve euro-ame-
rikane.

Trump hodhi në thelb poshtë
një projekt, që e ka orientuar ndër
shekuj kulturën dhe politikën
amerikane. Ai na tregoi një botë,
ku etika qendrore është që fuqia
mund të përfaqësojë të drejtën.
Por mbani mend, Donald Trump
ekziston vetëm për t’i vënë një ka-
pak çdo prirje helmatisëse që e
parapriu atë. Duhen shumë duar
për të “vrarë” lidhjen euro-ame-
rikane. Politikanët dhe analistët
e krahut të djathtë, filluan ta për-
dorin Europën si një tabelë qitjeje
për liberalët amerikanë. Ata janë
një bandë socialistësh të pafe,
ashtu si ata heretikët në Berkli
dhe Kembrixh.

Sulmet ndaj BE-së, u bënë mo-
toja unifikuese e konservatorëve.
Edhe progresistët ranë në kurthin
helmues të racizmit. Ata shihnin
lavditë e Aristotelit, Shekspirit
dhe Mozartit, dhe gjëja më intere-
sante që ata duhej të thoshin, ish-
te se ata ishin meshkuj të bardhë
që kishin vdekur. Historianët e
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Sot, Europa dhe
Amerika përballen me
rreziqe dhe probleme
të përbashkëta - duke
përfshirë edhe ngritjen
e udhëheqësve të
dorës së fortë, që duan
të ribëjnë rendin
botëror. Ne kemi
humbur lidhjet, që
mund të na lejonin t’i
luftonim së bashku.
Më keq akoma, ujqërit
nuk janë thjesht në
kasolle; ata janë në
dhomën ku merren
vendimet. Kini kujdes
se çfarë mund të
ndodhë, nëse dilni 
nga rreshti

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Vrasja-vetëvrasja e Perëndimit Nga
Dejvid BRUKS



1. Në ndeshjen e fundit ishte
një skenë simbolike. Në Moskë fil-
loi të binte shi dhe shërbëtorët e
Kremlinit vrapuan që mbi kokën e
Vladimir Putinit të vendosin një
çadër. Nga afërsia përfitoi edhe
shefi i FIFA-s, Gianni Infantino, një
zvicerano-italian, i cili përmendet
në Panama Papers, në grumbullin
e dokumenteve që tregojnë se si
të pushtetshmit e kësaj bote i
“ruajnë” paratë nëpër oaza finan-
ciare.

2. Në këtë Kupë Botërore njerë-
zit filluan të ikin nga frika se do t’i
përqafonte presidentja kroate, Ko-
linda Grabar Kitaroviq. Entuziaz-
mi i saj ishte i kuptueshëm, por
pak më shumë vetëpërmbajtje
presidenciale do t’i bënte mirë
asaj.

3. Fitorja e Francës është një
shuplakë ndaj së djathtës ekstre-
me të prirë nga Marine le Pen. 80
për qind e ekipit janë me origjinë
nga Afrika, 50 për qind janë mysli-
manë.

4. Kupa Botërore tregoi se ka
trajnerë që kanë kulturë, stil e
mençuri dhe të tjerë që nuk kanë
as kulturë, as stil, as mençuri. Traj-
neri i Serbisë pas humbjes së nde-
shjes kundër Zvicrës, tha se arbitri
gjerman duhet dërguar në Hagë
për t’u gjykuar, atje ku janë dënuar
kriminelët më të mëdhenj serbë
të luftërave ballkanike. Një depu-
tet serb, analisti i çështjeve ushta-
rake dhe me gjasë ambasadori i
ardhshëm i Serbisë në Rusi, Miro-
sllav Llazanski, tha se humbja e
Serbisë kundër Zvicrës ishte një
hakmarrje e gjermanëve ndaj “ru-
sëve të vegjël” (serbëve) për shkak
të Luftës së Dytë Botërore. Trajne-
ri kroat, Zllatko Daliq, tregoi se ka
stil. Pas humbjes kundër Francës ai
tha se nuk i komenton vendimet e
arbitrit, por një penallti e tillë në fi-
nalen e Kupës Botërore nuk duhej
dhënë. Kaq. Natën e mirë! Dhe
shihemi në sfida të tjera.

5. Kupa Botërore u shkaktoi
halle të mëdha nacionalistëve të
Beogradit. Kryetari i Serbisë, Alek-
sandar Vuçiq, i cili në rininë e tij
ëndërronte zhdukjen e krejt my-
slimanëve të Bosnjës dhe pushti-
min e Kroacisë së paku deri në
Zarë, tha se pjesën e parë të gjy-
smëfinales mes Kroacisë dhe An-
glisë nuk kishte arritur ta shohë
për shkak se ishte në udhëtim zyr-
tar, ndërsa pjesën e dytë e kishte
përcjellë pa ton ngase s’mund të
duronte tifozerinë e komentatorit.
Një përpjekje e tejdukshme e një
nacioanalisti për t’u dukur i kultu-
ruar. Ndërsa tenisti Novak Gjoko-
viq hapur përkrahu Kroacinë,
serbët me “vetëdije të zgjuar na-

cionale” (siç e shohin veten) mbë-
shtetën Rusinë – dhe e quajtën
Gjokoviqin idiot, bash atë që në
fundjavë fitoi Wimbeldonin. Në
Ballkanin e trazuar nga sot je hero,
nesër tradhtar, pasnesër mercenar.

6. Debati për gjestin me shqi-
ponjë të futbollistëve të Zvicrës me
origjinë shqiptare e shtetësi zvice-

rane është diskutuar gjerë e gjatë.
Me gjithë entuziazmin patriotik
në viset shqiptare - mësimi i vetëm
që duhet të nxirret nga ky turnir
është ky: të investohet më shumë
në sport që Kosova e Shqipëria të
kenë ekipet e veta të suksesshme,
të pastrohen disiplinat sportive
nga ndikimi i rrjeteve mafioze, nga
klanet, nga nepotizmi dhe nga po-
litika. Kur shihet se në vitin e Skën-
derbeut ekipi “Skënderbeu” është
përjashtuar nga UEFA për dhjetë
vjet nga çdo pjesëmarrje në garat
evropiane për shkak të krimeve
sportive, atëherë mund të merret
me mend sa punë e pret Federatën
e Futbollit të Shqipërisë. Jo më pak
probleme ka edhe në ligat e ndry-
shme të Kosovës.

7. Kjo Kupë Botërore tregoi traj-
timin me standarde të dyfishta që
u bëhet futbollistëve me origjinë
të huaj. Lojtari gjerman Mesut Özil
gaboi që para kampionatit e takoi
despotin turk, Rexhep Taip Erdoan.
Futbollisti i një shteti demokratik
nuk e takon një politikan që ka fu-
tur në burg qindra gazetarë dhe
përjashtuar nga puna qindra-mijë-
ra njerëz nën dyshimin se kanë
qenë pjesë e përpjekjes për puç.
Por urrejtja e një pjese të opinionit
gjerman kundër Özilit është hi-
pokrite dhe raciste. Përse nuk ekzi-

ston një zemërim i tillë në Gjerma-
ni kur ish-futbollistë gjermanë
takojnë despotin rus, Vladimir Pu-
tin, ose kur ish-kancelari Gerhard
Schröder zyrtarisht punon si lobi-
st i Kremlinit, ose kur ish-ministri i
Financave, Oskar Lafontaine thotë
se Amerika qe 100 vjet lufton
kundër bashkimit të teknologjisë
gjermane me pasuritë nëntokëso-
re ruse?

8. Me plot meritë Lluka Modriq
u shpall lojtari më i mirë i këtij
kampionati. Jeta e tij nga një fë-
mijë refugjat në majat e lavdisë së
fushës së blertë është një rrëfim
mahnitës dhe i dhimbshëm.
Megjithatë, diçka e hidhur mbe-
tet: Modriq mund të shkojë në
burg. Për shkak se me gjasë kundër
vullnetit të tij ka qenë pjesë e rrje-
teve mafioze të futbollit kroat.

9. Pak para se të fillonte Kam-
pionati Botëror i Futbollit Kosova
mbeti pa Fadil Vokrrin. Kjo garë
atij do t’i kishte shërbyer për
shumë ëndrra: Kosova një ditë në
Kupën e Botës? Ajo ditë duket e
largët, por në futboll edhe vendet
e vogla (shih Kroacinë) mund të
bëjnë realitet ëndrrat e mëdha.

10. Pas katër vjetësh Kupa
Botërore mbahet në Katar. Si në
Rusi edhe në Katar njerëzit nuk je-
tojnë në një shtet me rend demok-
ratik. Kjo për FIFA-n nuk luan aq
rol, madje lavdërimet që i bëhen
tani Vladimir Putinit për organizi-
min e përsosur të një gare sportive
tingëllojnë të pashije. Me rëndësi:
leku, dollari, rubla e euro qarkul-
lojnë.

11. Ndër skenat më të bukura të
Kupës Botërore: Era Istrefi dhe ak-
tivistja e “Pussy Riots” duke “cakër-
ruar” duart me yllin francez të fut-
bollit Kylian Mbappé. “Pussy Riots”
parashtroi katër kërkesa: të lirohen
të burgosurit politikë, të ndërpri-
ten arrestimet gjatë demonstrata-
ve, të lejohet gara e barabartë po-
litike. (koha.net)

Ndër skenat më të
bukura të Kupës
Botërore: Era Istrefi
dhe aktivistja e “Pussy
Riots” duke
“cakërruar” duart me
yllin francez të
futbollit Kylian
Mbappé. “Pussy Riots”
parashtroi katër
kërkesa: të lirohen të
burgosurit politikë, të
ndërpriten arrestimet
gjatë demonstratave,
të lejohet gara e
barabartë politike

Një verë e paharrueshme Nga
Enver ROBELLI

Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë  për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. 

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.

11FORUM
Koha, e premte, 20 korrik 2018 

ardhshëm, do të mrekullohen kur
të analizojnë se si njerëzit e sofi-
stikuar, e bënë me dashje veten
për t’i parë gjërat kaq thjeshtë.
Eurocentrizmi u bë një kod fjalë-
sh për kolonializmin, shtypjen
dhe privilegjin, duke e marrë një
pjesë të historisë europiane, si një
simbol të të gjithës. Europianët
nuk ndihmuan. Pas Luftës së
Ftohtë, ata i janë përkushtuar një
projekti post-nacionalist, që
është shumë lart-poshtë dhe tek-
nik, dhe që tani po shkatërrohet.

Projekti politik euro-ame-
rikan, po i afrohet tashmë ditëve
të fundit të ekzistencës. Xhorxh
W. Bush u zu me Europën për
luftën në Irak. Barak Obama e
braktisi për rajone të tjera. Tani,
siç shkruan Robert Kagan në “The
Washington Post”, Trump po qël-
lon me varre Aleancën e Atlan-
tikut.

Trump mund të ketë shkuar
në samitin e javës së kaluar të
NATO-s, duke i njohur vetes me-
ritën e vetme të rritjes së shpen-
zimeve ushtarake europiane. Në
vend të kësaj, ai i poshtëroi euro-
pianët, ripohoi kërcënimet për
një luftë tregtare me Europën,
dhe e bëri të pamundur që
udhëheqësit europianë të bënin
gjithçka që mund të duket se e
mbështeste atë. Këto janë vepri-
met e një njeriu që dëshiron që
aleanca të dështojë. Përqafimi i
Putinit të hënën, ishte një valle
triumfi mbi varrin euro-ame-
rikan. “Kjo nuk është vetëm
grindja e radhës brenda fa-
miljes”-shkruan Kagan. “Aleanca
demokratike, që ka qenë theme-
li i rendit botëror liberal të
udhëhequr nga amerikanët, po
shpërbëhet. Në një moment, dhe
ndoshta më shpejt se sa shpre-
suam, paqja globale, që ajo
aleancë dhe ai rend i nënvleftë-
suar, do të shpërbëhen gjithash-
tu. Megjithë dëshirën tonë njerë-
zore për të shpresuar për më
mirë, gjërat nuk do të jenë aspak
në rregull”.

Kagan i shkroi këto radhë
para konferencës për shtyp të së
hënës, dhe tani argumenti i tij
kryesor është dyfish i vërtetë.
Nëse keni menduar se ne mund
t’i mbijetojmë “stuhisë” Trump
dhe pastaj të kthehemi në nor-
malitet, ju me siguri mund të
shihni tanimë se kjo pikëpamje
është e gabuar. Rregullat theme-
lore të botës sonë, janë duke u ri-
shkruar. Sot, Europa dhe Amerika
përballen me rreziqe dhe proble-
me të përbashkëta - duke përf-
shirë edhe ngritjen e udhëheqë-
sve të dorës së fortë, që duan të
ribëjnë rendin botëror. Ne kemi
humbur lidhjet, që mund të na
lejonin t’i luftonim së bashku. Më
keq akoma, ujqërit nuk janë thje-
sht në kasolle; ata janë në
dhomën ku merren vendimet.
Kini kujdes se çfarë mund të
ndodhë, nëse dilni nga rreshti. 

(Nju Jork Tajms)
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Më 28 qershor 1914, trashëgimtari i fronit të
Perandorisë Austro-Hungareze, Arkiduka Franc
Ferdinandi dhe bashkëshortja e tij Sofia, u vranë
në një atentat, gjatë vizitës që po kryenin në Sa-
rajevë, kryeqytetin e Bosnje Hercegovinës. Vra-
sësit ishin pjesëtarë të një organizate sekrete
serbe. Tensionet pasuese diplomatike midis Au-
stro-Hungarisë dhe mbretërisë së Serbisë u për-
shkallëzuan, derisa mes tyre shpërtheu lufta.
Aleancat e ndryshme tërhoqën shpejt në luftë
Rusinë, Gjermaninë, Francën, Britaninë dhe pe-
randoritë e tyre në konflikt.

Tridhjetë e shtatë ditë pas vrasjes, kishte fil-
luar Lufta e Parë Botërore. Deri në fundin e saj,
ajo do të shkaktonte 39 milionë të vdekur nga të
dyja kampet. Por Lufta e Madhe, mund të ketë
ndodhur vetëm për shkak të një gënjeshtre. Luf-
ta e Parë Botërore, filloi në thelb kur Austria i sh-
palli luftë Serbisë. Kjo nxiti aktivizimin e një
sërë traktatesh të nënshkruara më herët- prem-
time të bëra vite më parë nga fuqitë europiane,
që i detyronin ato t’i vinin në ndihmë njëra-tje-
trës.

Sigurisht, ironia është se këto traktate ishin
hartuar me synim dekurajimin e fuqive europia-
ne për të hyrë në luftë kundër njëra-tjetrës, një
lloj Shkatërrimi i Sigurt Reciprok (MAD) i epokës
para-bërthamore. Arsyeja madhore e Austrisë
për të hyrë në luftë me Serbinë, ishte vrasja e
Arkidukës Ferdinand. Njeriu që qëlloi mbi të
ishte Gavrilo Princip, një anëtar i “Dorës së zezë”,
një shoqëri sekrete e nacionalistëve ushtarakë
serbë. Ajo synonte shkëputjen e të gjitha vende-
ve sllave nga Perandoria Austro-Hungareze.

Pas vrasjes, Austria lëshoi një ultimatum
ndaj Serbisë, duke kërkuar që qeveria serbe të
denonconte dhe asgjësonte të gjitha grupimet
terroriste nacionaliste në territorin e saj. Serbia
nuk u pajtua me atë ultimatum, ndaj Austria-

Hungaria i shpalli luftë. Por sipas historianit Tim
Baçer, kjo është gënjeshtra që shtrihet në zemër
të “luftës që do t’i jepte fund të gjitha luftërave”.
Ai argumenton se Austria i manipuloi faktet,
për të krijuar një pretekst për të pushtuar Ser-
binë. Gavrilo Princip ishte në fakt boshnjak, dhe
për këtë arsye një qytetar i Perandorisë Hab-
sburase. Familja e tij kishte rrënjë serbe, por
nuk kishte jetuar atje prej qindra vjetësh. Është
e vërtetë se ai u zhvendos në Serbi, ku dhe u ra-
dikalizua. Por urrejtja e tij ndaj Austrisë, u rrit
kur Perandoria aneksoi në mënyrë të paligjshme
Bosnje Hercegovinën më 1908.

Perandoria e zhvendosi vëmendjen nga
Princip, tek njeriu që e trajnonte dhe e furni-
zonte atë: Majori Vojisllav Tankosiç, një oficer në
ushtrinë serbe, dhe një anëtar themelues i
“Dorës së Zezë”. Nëpërmjet tij, zyrtarët në Vjenë
mund të fajësonin inteligjencën ushtarake dhe

Gënjeshtra 
që nisi Luftën e
Parë Botërore

Mjerisht, shumë gënjeshtra të
tjera u thanë nga çdo komb. Kjo
është natyra e propagandës, e cila
arriti ekstreme të reja gjatë Luftës
së Parë Botërore. Britania i
mblodhi “baronet” e saj të
mediave për të udhëhequr
ministrinë e re të Informacionit.
Përveç censurimit të lajmit të keq
për dështimet ushtarake të
Britanisë në frontin e luftës, ajo
përhapi histori se gjermanët
kryenin masakra, përdhunonin
dhe gjymtonin gra dhe fëmijë



Historia 
e trishtë 
e jetës së
Adeles
I ati e braktisi Adele dhe të ëmën e saj,
kur Adele ishte vetëm dy vjeçe. E ëma ish-
te vetën 18 vjeçe në atë kohë dhe iu desh
ta rriste e vetme dhe me mjaft sakrifica
atë që ne e shohim sot në skenat më të
mëdha muzikore. Në atë kohë, pa-
mundësitë ekonomike i kishin detyruar
të jetonin në një shtëpi sociale të mundë-
suar nga shteti për personat e braktisur.
Adele ndoqi rreth 10 shkolla të ndrysh-
me. Asnjëherë nuk e kishte ëndërruar
suksesin apo famën në fëmijërinë e saj
plot me mungesa, edhe për kushtet më
bazike. Pas diplomimit, ajo dëshironte të
punonte për të ndihmuar të tjerët të ec-
nin përpara në karrierat e tyre muzikore,
në vend që të punonte për të siguruar
vetë famë dhe sukses. Mirëpo një ditë,
një nga miqtë e saj shpërndau në aplika-
cionin MySpace tri këngë të kënduara
nga vetë Adele. Dy vjet më vonë, një
kompani muzikore i dëgjoi ato këngë dhe
me ngulm i kërkoi Adele një bashkëpu-
nim për një album. Ishte pikërisht kjo
pikënisja e famës së Adele, e cila pas kon-
tratës së firmosur, lançoi albumin e fam-
shëm “19”, i cili shiti mbi 10 milionë kopje
duke i siguruar fitim në shifra marra-
mendëse këngëtares, e cila në atë kohë u
shpreh e përlotur që më në fund ajo dhe
e ëma e saj nuk do të shqetësoheshin më
për mungesën e lekëve në shtëpi.
Pikërisht në moshën 19 vjeçare, ajo njohu
dikë 10 vjeç më të madh se vetja.
Marrëdhënia dukej shumë e fortë midis
tyre, derisa pas një viti e gjysmë, ata u
ndanë dhe Adele u lëndua shumë prej
asaj lidhjeje dhe lëndimi ishte akoma më
i madh, kur ajo zbuloi se ai ishte i fejuar
me dikë. Dhimbjen e grumbulluar bren-
da vetes, ajo e përdori për të shkruar një
nga hitet më të suksesshme muzikore të
saj “Someone Like You” .
Në vitin 2011, ajo u largua nga bota e mu-
zikës, pasi iu desh t’i nënshtrohej një
operacioni në kordat vokale. Në vitin
2012, Adele u rikthye më e fuqishme se
kurrë duke dhënë performancën e saj të
parë në mbrëmjen e ndarjes së çmimeve
Grammy. Atë natë, ajo fitoi plot 6 çmime.
Pavarësisht gjithë presionit mediatik dhe
rrjetet sociale për të rënë në peshë, ajo
është shprehur se ndihet shumë e lumtur
ashtu siç është dhe nuk ka pse të ndry-
shojë per stereotipet që ekzistojnë e që
lidhen me paraqiten. Tani ajo është 30
vjeçe dhe ka fituar 12 çmime Grammy, ka
shitur mbi 100 milionë regjistrime të
këngëve të saj, është vlerësuar dy herë si
një nga personat me më shumë ndikim
në botë.
“Të të thonë se si duhet të dukesh, do të
thotë të shndërrohesh në një produkt për
të tjerët dhe unë nuk dua të jem një pro-
dukt”, ka thënë Adele.
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mbretërinë serbe për vrasjen. Në fakt, Serbia i
druhej Austrisë, dhe Major Tankosiç shkeli poli-
tikën serbe, kur formoi “Dorën e Zezë”. Për më
tepër, ambasadori serb e kishte paralajmëruar
ministrin austriak të Financave se Arkuduka
Franc Ferdinandi mund të vritej në Sarajevë. Au-
stro-Hungarezët e shpërfillën këtë fakt, kur dorë-
zuan ultimatumin e tyre në korrik 1914. Kjo për
shkak se ultimatumi u hartua në një mënyrë të
tillë që të refuzohej. Ministri i Jashtëm, Konti Leo-
pold Bertold, sipas fjalëve të tij, bëri “kërkesa të
papranueshme” në ultimatum. 

Në listën e kërkesave, ai kërkoi që Serbia të
shkatërronte menjëherë të gjitha lëvizjet pro-
pagandistike anti-austriake, të shpërndante të
gjitha organizatat nacionaliste serbe, dhe të ar-
restonte të gjithë ata që ishin të përfshirë në vra-
sje në territorin serb, duke lejuar austriakët të
merrnin pjesë në hetimin dhe gjykimin e kësaj
çështje. Për habinë e Bertoldit, Serbia i pranoi të
gjitha kërkesat - me përjashtim të të fundit. Au-
stria u inkurajua nga aleatja e saj, Gjermania.
Britania u përpoq të organizonte një konferencë
ndërkombëtare për të parandaluar një luftë
botërore, por Gjermania e refuzoi. Ajo i premtoi
Austria një mbështetjeje të gjerë ushtarake.
Madje Ministria e Jashtme gjermane, e mbajti
Kajzerin Vilhelm II jashtë vendit gjatë gjithë
krizës, në mënyrë që ai të mos kishte mundësi të
“ndërhynte me idetë e tij pacifiste”. Vrasja e Franc
Ferdinandit, thjesht i dha Austrisë justifikimin
që i duhej.

Perandoria e Habsburgëve donte të zgjerohej
në Ballkan, dhe Serbia ishte rivalja e saj më e
madhe në rajon. Qeveria austriake, ishte në
gjendje të shfrytëzonte një sulm të tmerrshëm
nga një grup i vogël ekstremistësh për të justi-
fikuar ambiciet e saj imperialiste, në emër të
mbrojtjes nga terroristët. Mjerisht, shumë gënje-
shtra të tjera u thanë nga çdo komb. Kjo është
natyra e propagandës, e cila arriti ekstreme të
reja gjatë Luftës së Parë Botërore. Britania i
mblodhi “baronet” e saj të mediave për të

udhëhequr ministrinë e re të Informacionit. Për-
veç censurimit të lajmit të keq për dështimet
ushtarake të Britanisë në frontin e luftës, ajo
përhapi histori se gjermanët kryenin masakra,
përdhunonin dhe gjymtonin gra dhe fëmijë.

Hetimet gjatë dhe pas luftës, nuk gjetën pro-
va që t’i mbështesin këto pretendime. Kur një
nëndetëse gjermane mbyti anijen “Lusitania”
dhe vrau 1200 civilë, kjo u paraqit si një krim luf-
te. Por SHBA-ja dhe Britania e fshehën faktin se
ajo anije transportonte në fakt armatime, dhe
Gjermania kishte paralajmëruar se ishte një
objektiv i luftës. Sikurse shkroi gazetari i luftës Fi-
lip Najtëll: “I gjithë aparati i shtetit, hyri në veprim
për të shtypur të vërtetën”. Në vitin 1917, presiden-
ti Udrou Uillson tha se Amerika duhej t’i ba-
shkohej luftës për t’i dhënë fund tiranisë dhe për
të ruajtur demokracinë. Në vitin 1919 ai tha: “A ka
ndonjë fëmijë që nuk e di se fara e luftës në botën
moderne, është rivaliteti industrial dhe tregtar?
Kjo është një luftë industriale dhe komerciale”.

Kjo është arsyeja, se përse lufta u përshkallua
aq shpejt. Perandoritë e ndryshme të përfshira në
të, ishin kaq konkurruese, sa që do të shfrytëzo-
nin çdo mundësi që u jepej për të rrëmbyer ter-
ritorin, dhe për të dobësuar njëra-tjetrën. Ata
nuk prisnin që lufta t’i dobësonte të gjithë deri në
atë përmasë, sa që do t’i hapte rrugën Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, për t’u bërë fuqia hegje-
mone në botë - dhe të hidhnin themelet për një
Luftë të Dytë Botërore. Edhe atëherë, lufta mund
të ishte shmangur.

Austro-Hungaria shpërfilli paralajmërimin
për rrezikun që i kanosej Arkidukës në Sarajevë.
Ajo fajësoi me dashje Qeverinë serbe për vepri-
met e një grupi të fshehtë terrorist, vrasësi i të
cilës ishte lindur në Perandorinë e tyre. Ata ma-
nipuluan të vërtetën për të justifikuar luftën me
rivalen e tyre. Të gjitha fuqitë kryesore, e fshehën
të vërtetën, për të inkurajuar miliona njerëz të
zakonshëm të luftonin dhe vdisnin. Fuqia shtytë-
se pas Luftës së Parë Botërore, ishte një seri e pa-
fundme gënjeshtrash. (AllTimeCons)
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Një grup i akademikëve, poli-
tikanëve, personaliteteve publike
dhe eprorëve të Kishës Ortodokse
serbe ua kanë tërhequr vërejtjen
autoriteteve serbe me në krye
Aleksandar Vuçiqin që të mos
nënshkruajnë marrëveshje për
Kosovën.

“Nënshkrimi i marrëveshjes
ligjore detyruese për normalizi-
min e përgjithshëm të marrëdhë-
nieve ose për ndarjen e Kosovës
ndërmjet Serbisë e Kosovës do të
jetë akti më disfatist në historinë
moderne të Serbisë”, thuhet në një
shkrim të tyre që e ka publikuar
gazeta sot “Danas”. Ata janë dekla-
ruar kundër referendumit të
mundshëm për Kosovën duke

vlerësuar se nuk ka bazë kushte-
tuese e ligjore për shpalljen tij.

“Mos e mashtroni më opinio-
nin serb me njëfarë ‘kompromisi’
që do ta arsyetonte përpjekjen
tuaj për njohjen e pavarësisë së
Kosovës. Sidomos mos u përpiqni
që, si vezët e qyqes, ta impononi të
ashtuquajturin Asociacion të ko-
munave serbe si gjoja fitore. Kjo
strukturë pa kompetenca bazike,
që do të ekzistonte brenda Kush-
tetutës dhe ligjeve të Kosovës, do
të shërbente vetëm si mbulesë për
njohje të këtij shteti mafioz dhe
veç kësaj pa mundësinë që serbë-
ve të Kosovës t’iu ofrojë mbijetesë.
Po ashtu, mos u përpiqni ta bind-
ni opinionin serb për misionin tuaj
paqeruajtës e shpëtimtar për të
cilin duhet sakrifikuar Kosovën.
Dijeni se paqja në robëri nuk është
paqe, më së paku për serbë”,
thuhet ndër të tjera në mesazhin
që kreut shtetëror të Serbisë i
është dërguar nga manastiri në
Slancima. Nënshkruesit e me-

sazhit kanë ftuar Vuçiqin që “të
mos fshihet më dhe që në medie
të mos e falsifikojë veprimtarinë e
vet lidhur me detyrimet që vetë i
ka pranuar, sepse, siç thonë, me
“qëndrimin vasal ndaj zyrtarëve të
Bashkimit Europian, e ka sjellë
Serbinë deri në fazën e fundit të
negociatave qëllimi i të cilës është
njohja serbe e pavarësisë së Ko-
sovës”.  Në këtë takim është thënë
se “Serbia mbrohet në Kosovë dhe
serbët nuk duhet të ekzistojnë si
popull nëse e lënë dorëzimin e
saj”.

BISEDIMET, THAÇI SHEH ENDE
DRITË NË FUND TË TUNELIT

Përfaqësuesja e Lartë e Bashki-
mit Evropian, Federica Mogheri-
ni, ka pritur në takim të përba-
shkët presidentin e Kosovës
Hashim Thaçi dhe presidentin e
Serbisë, Aleksandar Vuçiq në
kuadër të dialogut politik
ndërmjet Prishtinës dhe Beogra-
dit të lehtësuar nga Bashkimi

Evropian. Presidenti i Kosovës, Ha-
shim Thaçi, tha se ky takim me
Vuçiqin, ishte prej takimeve më të
vështira të dialogut të deritashëm.
Ai tha se Vuçiqi dhe Serbia, ende
nuk po e pranojnë faktin se Koso-
va është shtet i pavarur. “Ka qenë
një takim i shkurtër. Ka qenë një
takim jo i lehtë. Mund të them
shumë i vështirë, ndoshta më i
shkurti dhe më i rëndi prej të
gjitha takimeve që kemi zhvilluar
në këto gjashtë vjetët e fundit”,
tha Thaçi. “Por, përkushtimi ynë
për të ardhmen evropiane është
serioz, i përgjegjshëm. Prandaj, do
të punojmë maksimalisht që ta ar-
rijmë marrëveshjen përfundimta-
re”, tha presidenti i Kosovës. “Unë
ende shoh dritë në fund të tunelit,
megjithëse do të jetë jashtëzako-
nisht vështirë për arsye se Serbia
ende mendon se Kosova është pje-
së e saj. Ka qenë takim shumë i
rëndë me zotin Vuçiq dhe ai duhet
ta kuptojë se Kosova është vend
sovran”, theksoi Thaçi.

Shqipëria dhe Kosova janë ven-
det me densitetin më të lartë të
banorëve në rajon. Sipas hartës in-
teraktive që ka publikuar The Tele-
graph, densiteti i popullsisë në Sh-
qipëri është 111.2 banorë për km2,
ndërsa në Kosovë, 161.1 banorë për
km2.

Shifrat për krijimin e hartës in-
teraktive janë marrë nga Divizioni
i Popullsisë i Kombeve të Bashkua-

ra. Densiteti i popullsisë mat num-
rin e banorëve në një rajon në ra-
port me sipërfaqen. Në vend të
tretë për densitet të lartë të popul-
lsisë renditet Serbia me 106.65 ba-
norë. Maqedonia dhe Bosnja e
kanë këtë tregues përkatësisht 82

dhe 74, ndërsa në vend të fundit
në rajon renditet Mali i Zi, ku
dendësia e popullsisë është 45.
Ndërkohë sipas raportimit të The
Telegraph, “vendet me densitetin
më të lartë në botë janë vendet
aziatike, si India, Pakistani, Kina

dhe Japonia.
Dendësi të lartë të popullsisë

kanë gjithashtu edhe vendet e Eu-
ropës Perëndimore. Densiteti i po-
pullsisë së Belgjikës 366 banorë,
kurse ai i Holandës 405 banorë për
km2. Ndërkohë, edhe vende si An-

glia, Gjermania, Zvicra dhe Italia, e
kanë dendësinë e popullsisë mbi
200 banorë. Vendet me densitetin
më të ulët në botë, janë ato që
kanë kushte atmosferike të vështi-
ra për njeriun, si për shembull Shk-
retëtira e Saharasë.

Vendi i parë me densitetin më
të ulët është Groenlanda, me 0.0
njerëz për km2. Ishulli më i madh
në botë ka rreth 56 mijë banorë,
por sipërfaqe 448.3 milje në katror.
Edhe Mongolia renditet në vendet
me densitet të ulët, sipas të dhëna-
ve të Telegraph, 1.9 banorë për
km2. Islanda ka një popullsi prej
330 mijë banorë, pjesa më madhe
e përqendruar në Reikjavik. Densi-
teti i popullsisë në Islandë është
3.3 banorë për km2.

Shqipëria, 
vendi më 
pro-amerikan 
në NATO
Shqiptarët janë ndoshta populli
më pro-amerikan në Europë dhe
këtë e vërtetojnë edhe anketa e
sondazhe të ndryshme. Një ra-
port në formë ankete i publikuar
nga Gallup së fundmi në kuadër
të samitit të NATO-s, tregon se,
shqiptarët janë dakord në ma-
sën 72% me lidershipin ame-
rikan në aleancën e atlantikut.
Asnjë vend tjetër i aleancës nuk
ka një normë të tillë. Madje,
ndjekësi më i afërt i Shqipërisë
është Polonia me 56%.Në kraha-
sim me vitin e kaluar ndërkohë,
niveli i aprovimit të shqiptarëve
ndaj lidershipit amerikan në
aleancën e Atlantikut Verior ka
rënë me 4 pikë përqindje. Por, së-
rish i vendos ndër popujt që
kanë pësuar rënien më të ulët të
besimit ndër vendet e tjera anë-
tare të aleancës. Ndërkohë,
vetëm tre vende të aleancës,
Mali i Zi, Sllovakia dhe Polonia
raportojnë një rritje të besimit te
lidershipi amerikan. Besimi i sh-
qiptarëve në Shtetet e Bashkua-
ra të Amerikës ka vijuar i
palëkundur edhe përgjatë presi-
dencës së Donald Trump. Mbë-
shtetja e këtij të fundit ndaj ven-
dit tonë në aleancën e Atlantikut
duket se vjen në kuadër të re-
spektit reciprok.

Kosova dhe Shqipëria, vendet më të populluara në rajon
Në vend të tretë për densitet të lartë të
popullsisë renditet Serbia me 106.65
banorë. Maqedonia dhe Bosnja e kanë
këtë tregues përkatësisht 82 dhe 74,
ndërsa në vend të fundit në rajon renditet
Mali i Zi, ku dendësia e popullsisë është 45

“Vuçiqi po e mashtron opinionin
serb për ta njohur Kosovën”
Nënshkruesit e
mesazhit kanë ftuar
Vuçiqin që “të mos
fshihet më dhe që në
medie të mos e
falsifikojë
veprimtarinë e vet
lidhur me detyrimet
që vetë i ka pranuar,
sepse, siç thonë, me
“qëndrimin vasal ndaj
zyrtarëve të Bashkimit
Europian, e ka sjellë
Serbinë deri në fazën e
fundit të negociatave
qëllimi i të cilës është
njohja serbe e
pavarësisë së Kosovës”
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Rritja e tensioneve tregtare mi-
dis Shteteve të Bashkuara dhe pje-
sës tjetër të botës mund t’i kush-
tojë ekonomisë globale 430
miliardë dollarë, ka paralajmëruar
Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Duke dhënë një kritik të ashpër për
Donald Trump, organizata me bazë
në Uashington tha se kërcënimet
aktuale të bëra nga SHBA dhe part-
nerët e saj tregtarë rrezikuan uljen
e rritjes globale deri në 0.5% deri
në vitin 2020, ose rreth 430 mi-
liardë dollarë të PBB-në e humbur
në mbarë botën. Edhe pse të gjitha
ekonomitë do të vuanin nga për-
shkallëzimi i mëtejshëm i tensio-
neve, Shtetet e Bashkuara do të

gjejnë veten “si fokusi i hakmarrjes
globale”, me një përqindje relativi-
sht më të lartë të eksporteve të ta-
tuara në tregjet globale. “Prandaj
është veçanërisht e ndjeshme”, tha
fondi. Trump përshkallzoi mo-
smarrëveshjet e tij me Kinën javën
e kaluar duke propozuar 10% tari-
fat për mbi 200 miliardë dollarë të
mallrave kineze që hynë në vend, si
një hakmarrje kjo ndaj 34 miliardë
dollarëve të tarifave që u vendosën
zyrtarisht nga Pekini në fillim të
muajit. Qeveria kineze, e cila iu
përgjigj valës së parë të tarifave të
SHBA me masa të ngjashme, ishte
e shpejtë për të paralajmëruar për
hakmarrje të mëtejshme të hënën.

Presidenti amerikan po ashtu
tronditi krerët europianë duke
etiketuar BE-në një nga “armiqtë”
më të mëdhenj mbi tregtinë, duke

lënë pas një gjurmë kaosi politik
në Britani nga vizita e tij javën e
shkuar.

Duke publikuar të hënën rapor-
tin e fundit të Opinionit të Ekono-
misë Botërore, mes tensioneve në
rritje, FMN tha se kishte rreziqe më
të mëdha për ekonominë globale
që nga vlerësimi i saj i fundit në
pranverë. Megjithëse rritja botëro-
re mbetet e fortë, zgjerimi është
“duke u bërë më pak i barabartë,
dhe rreziqet për opinionin janë në
rritje”. Përtej kërcënimit të
menjëhershëm nga nivelet më të
dobëta të tregtisë ndërkombëtare,
FMN tha se përdorimi më i madh i
masave mbrojtëse mund të pen-
gojë investimet e biznesit, të prishi
zinxhirët e furnizimit global, të
ngadalësojnë përhapjen e tekno-
logjive të rritjes së produktivitetit

dhe të rrisin çmimin e mallrave të
konsumit.Pavarësisht theksimit të
rreziqeve më të mëdha për ekono-
minë botërore, fondi theksoi se pa-
rashikimi i saj për rritjen globale
ishte 3.9% për këtë vit dhe i pandry-
shuar vitin tjetër. Megjithatë, ajo
zbuloi ngadalësime të mprehta për
BE-në, Britaninë e Madhe dhe Japo-
ninë në mes të rritjes më të dobët
dhe rritjes së tensionit politik. Gjer-
mania, Franca dhe Italia ishin midis
vendeve europiane që pranuan
uljen më të madhe të rritjes këtë
vit, rreth 0.3% krahasuar me para-
shikimet e bëra në prill, mes rrezi-
qeve politike në rritje në zonën e
monedhës së vetme të shkaktuar
nga zgjedhjet italiane më parë.
Rritja në eurozonë këtë vit para-
shikohet të ngadalësohet në 2.2%,
krahasuar me një parashikim të

mëparshëm prej 2.4%. FMN tha se
Kina do të vazhdojë të rritet me rit-
me më të ngadalta të parashikuara
në prill, me rreth 6.6% këtë vit.
Ndërkohë që SHBA përballet me
rreziqe më të mëdha nga tregtia,
fondi tha se shkurtimet e taksave të
Trump do të nënkuptonin gjitha-
shtu që ekonomia amerikane të
vazhdojë të rritet në përputhje me
vlerësimet e mëparshme, prej rreth
2.4% këtë vit. Ekonomia japoneze
parashikohet të rritet 1%, duke shë-
nuar ritmin më të ngadalshëm të
rritjes midis vendeve të përparuara
- një ulje prej 0.2%  pas konsumit të
dobët privat dhe investimeve në
tremujorin e parë të vitit. FMN
gjithashtu paralajmëroi për rrezi-
qet meqë Rezerva Federale përga-
titet të rrisë normat e interesit. 

(The Guardian)

Organizata Ndërkombëtare për Migra-
cion (IOM) tha se refugjatët Rohingya në Ban-
gladesh janë duke u përballur me një kërcë-
nim të trefishtë të motit ekstrem, mungesës
së fondeve dhe të pasigurisë për të ardhmen
e tyre. Shefi i Agjencisë së Migracionit të OKB-
së, William Lacy Swing, mbrëmë vonë tha se
për botën është vendimtare që të fokusohet
në këtë krizë. “Dështimi për ta bërë këtë do të
kishte rezultate tragjike për gati një milion re-
fugjatë Rohingya që strehohen në Bangla-
desh”, tha drejtori i përgjithshëm i Agjencisë
së Migracioni të OKB-së në një deklaratë me
shkrim.

Komentet e tij erdhën pas shqyrtimit të
përparimit nga IOM dhe partnerët e saj në
menaxhimin e vendbanimit të refugjatëve
në Cox’sBazar, diskutimeve në kryeqytetin

Dhaka me kryeministren e Bangladeshit,
Sheikh Hasina, si dhe një takimi të mëpar-
shëm me këshilltaren shtetëror të Mianmarit,
Aung San Suu Kyi. Duke apeluar se refugjatët
Rohingya në Cox’s Bazar janë në "rrezik për t’u
bërë të mjerë, të pastrehë dhe pa të ardhme”,
Swing tha se "bota duhet të mblidhet për t’i
mbështetur ato”.

“Të gjitha nënat, refugjatët dhe vendasit,
duhet të kenë qasje në ambiente të sigurta
dhe higjienike për të lindur. Dhe, është thel-
lësisht shqetësuese që mungesat e financimit
tani po kërcënojnë këto shërbime të domo-

sdoshme të lindjes, të cilat po bëjnë dallime
të tilla në jetën e grave dhe foshnjave nga të
gjitha prejardhjet. Bota duhet të njohë mbë-
shtetjen jashtëzakonisht bujare që qeveria e
Bangladeshit dhe komuniteti pritës këtu në
Cox’s Bazar ka ofruar për këta refugjatë që
kanë arritur me asgjë në kushte të tilla dë-
shpëruese”, deklaroi Swing. Sipas organizatës
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Am-
nesty International, që nga 25 gushti i vitit
2017, rreth 750 mijë refugjatë Rohingya, krye-
sisht fëmijë dhe gra, kanë ikur në Banglade-
shin kufitar pasi forcat e Mianmarit nisën një
goditje ndaj komunitetit pakicë musliman.

Sipas Mjekëve pa Kufij, të paktën 9400
Rohingya u vranë në shtetin Rakhine të Mian-
marit nga 25 gushti deri më 24 shtator të vi-
tit 2017. Në një raport të publikuar dhjetorin
e kaluar, grupi humanitar global tha se
vdekjet e 71.7 për qind ose 6700 refugjatëve
Rohingya u shkaktuan nga dhuna. Komunite-
ti Rohingya, i përshkruar nga OKB-ja si popul-
li më i përndjekur në botë, është përballur
me frikën e rritur të sulmit, pasi dhjetëra u
vranë në dhunën komunale të vitit 2012.
OKB-ja ka dokumentuar përdhunime në
masë, vrasje, përfshirë fëmijë të vegjël, rrahje
brutale dhe zhdukje të kryera nga forcat e si-
gurisë së Mianmarit. Në një raport, hetuesit
e OKB-së thanë se shkeljet e tilla mund të
kenë përbërë krime kundër njerëzimit.

Arrestohen 
17 burrat që
përdhunuan 
11-vjeçaren
Një tjetër ngjarje e tmerrshme është
regjistruar së fundmi në Indi, ku një
vajzë 11-vjeçare është përdhunuar si-
stematikisht nga të paktën 17 persona.
Rasti është zbuluar së fundmi, ndërsa
policia ka arrestuar deri tani 17 persona,
ndërsa ka thënë se ka edhe persona
tjerë të cilët mendohet se mund të jenë
bërë pjesë e këtij krimi. Policia ka thënë
me vajzën ishte abuzuar seksualisht që
prej fillimit të vitit në mënyrë të vazh-
dueshme. Personi kryesor, thotë policia,
e drogonte vajzën dhe ftonte edhe per-
sonat e tjera ta përdhunonin atë. Indi
është duke u përballur me një zemërim
të vazhdueshëm të qytetarëve mbi
numrin e shtuar të sulmeve seksuale
në këtë vend.

Kërcënim i trefishtë për refugjatët Rohingya

Duke apeluar se refugjatët
Rohingya në Cox’s Bazar janë në
"rrezik për t’u bërë të mjerë, të
pastrehë dhe pa të ardhme”,
Swing tha se "bota duhet të
mblidhet për t’i mbështetur ato”

Ndërkohë që SHBA
përballet me rreziqe më të
mëdha nga tregtia, FMN
tha se shkurtimet e taksave
të Trump do të
nënkuptonin gjithashtu që
ekonomia amerikane të
vazhdojë të rritet në
përputhje me vlerësimet e
mëparshme, prej rreth
2.4% këtë vit. Ekonomia
japoneze parashikohet të
rritet 1%, duke shënuar
ritmin më të ngadalshëm të
rritjes midis vendeve të
përparuara - një ulje prej
0.2%  pas konsumit të
dobët privat dhe
investimeve në tremujorin
e parë të vitit. FMN
gjithashtu paralajmëroi
për rreziqet meqë Rezerva
Federale përgatitet të rrisë
normat e interesit

Trump i 
kushton botës 

430 miliardë dollarë!
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Një studim tregon se personat
të cilët nuk i ndërrojnë mjekët - je-
tojnë më gjatë. “I kemi pasur 9 ven-
de të ndryshme në 4 kontinente të
ndryshme - dhe atë në sisteme të
ndryshme shëndetësore. Prandaj
mendojmë se nuk bëhet fjalë për
ndikimin e mjedisit apo kulturës,
por bëhet fjalë për faktorin njeri”,
ka thënë dr. Denis Pereira Gray si
udhëheqës i hulumtimit të pu-
blikuar në revistën BMJ Open. 

“Ne besojmë se kjo funksionon
në dy mënyra. Pacientët flasin me
mjekët të cilët i njohin dhe të cilë-
ve u besojnë edhe kur bëhet fjalë
për çështje të pakëndshme. Dhe
mjeku gjithashtu ka informacione
më të mira dhe mund t’i përshtatë
këshillat që ia jep pacientit të cak-
tuar”. Studimet e mëparshme kanë
treguar se pacientët janë më të kë-
naqur kur një kohë të gjatë
shkojnë tek i njëjti mjek i përgjith-
shëm dhe vazhdimësia e tillë e kuj-
desit shëndetësor çon në gjasat

më të mëdha që t’i ndjekin udhëzi-
met e mjekut dhe gjasat më të vo-
gla që të përfundojnë në spital.

Për të hulumtuar nëse vazh-
dimësia e kujdesit shëndetësor
ndikon në normën e vdekshmërisë
shkencëtarët i studiuan 22 studi-
me që i përfshinë mjekët e
përgjithshëm dhe specialistët. Në
18 studime u konstatua se vazh-
dimësia më e gjatë e kujdesit
shëndetësor u shoqërua me vdek-
shmëri më të ulët, ndërkohë që në
3 studime nuk u gjet asnjë lidhje.
Në njërin studim, të bazuar në
numrin e kërkesave për pagesë të
sigurimit, u konstatua se vazh-
dimësia më e gjatë shoqërohet me
vdekshmëri më të lartë.

Në të njëjtin studim, të dhënat
e marra nga pacientët treguan se
vazhdimësia më e gjatë ishte e
lidhur me një shkallë më të ulët të
vdekshmërisë, përcjell Koha.net.
Kjo e thekson marrëdhënien e
mjekut dhe pacientit, ndërsa lloga-
ritjet e bazuara në kërkesat e para-
qitura për dëmshpërblime e japin
vetëm raportin e numrit të kontak-
teve me mjekun dhe vdekshmëri-
së, ndërkohë që nuk e masin
drejtpërdrejt cilësinë e marrëdhë-
nies. Duke pasur parasysh varia-
cionet e mëdha në studime, nuk
ishte e mundur të kombinohen të
dhënat për ta kuantifikuar efektin
e përgjithshëm të vazhdimësisë së
përmendur në vdekshmëri. Dr.

Gray thekson se deri më tani çë-
shtja e vazhdimësisë së kujdesit
shëndetësor është parë si një çë-
shtje e komoditetit dhe jo një çë-
shtje shëndetësore. Tani po tre-
gohet se bëhet fjalë për një çështje
shëndetësore.

Vizitat tek i njëjti mjek në disa
vende janë më të vështira, për
shembull në sistemet e nacionali-
zuara shëndetësore. Këtu nuk ekzi-
ston problemi i qasjes tek mjeku,
por problemi tek i cili mjek mund
të shkohet. Rezultatet e këtij hu-
lumtimi sugjerojnë se sistemet
shëndetësore të botës duhet t’i ja-
pin prioritet sigurimit të vazh-
dimësisë së kujdesit shëndetësor,
theksojnë autorët.

Regjistrimet e automjeteve të reja në
Europë u rritën me 2.9% për gjysmën e parë
të vitit, falë rritjes së ndjeshme të shitjeve
në vendet e Europës Lindore. Në total,
shitjet arritën në 8.45 milionë njësi, rreth
238 mijë njësi më shumë se viti i mëpar-
shëm. Në Rumani shitjet u rritën me mbi
1/3, ndjekur nga Hungaria me 29%, Litua-
nia me 24.6% dhe Greqia me 23.7%. Për
Greqinë, ky është një tregues i mirë për eko-
nominë e vendit dhe sigurinë e individëve
për të bërë investime të tilla.

Sa i takon prodhuese të automjeteve,
grupi Volkswagen raporton edhe ndryshi-
mi më të madh pozitiv me 7.5% rritje të
njësive të shitura. Rritja për Volkswagen
vjen falë pjesës më të madhe të markave që
përfshin grupi, si: Volkswagen, Seat, Por-
sche dhe Skoda. Rritje pozitive raporton

edhe grupi PSA, i cili ka shtuar shitjet e
markës Peugeot me 8.7%. Edhe francezja
tjetër Renault ka pasur rezultate pozitive,
sidomos sa i përket markës Dacia, e cila
është shumë popullore pikërisht në ven-
det e Europës Lindore. Ndërkohë, grupi ita-
lian FCA ka pësuar një rënie me 2.1%, për
shkak të performancës së dobët të shitjeve
të njësive Fiat dhe Lancia/Chrysler.
Megjithatë brenda grupit, marka Jeep ka
shënuar një rritje të konsiderueshme me
67.6%, duke shitur në total mbi 90 mijë
njësi për 6 muaj e parë të vitit. Rënie kanë
shënuar edhe grupet gjermane Daimler
(Mercedes, Smart) dhe BMW (BMW, Mini).
Terren kanë humbur edhe marka amerika-
ne Ford dhe japonezja Nissan. Ndërkohë
aziatike e tjera Toyota, Hyundai dhe Kia
kanë shënuar të gjitha rritje mbi 5%.

Diamantet
nuk 
janë kaq 
të rrallë
Diamantet janë një nga artikujt
më të çmuar të shoqërisë, dhe
shkencëtarët kanë gjetur një
thesar të fshehur që mban më
shumë se një ton të këtij guri të
çmuar. Diamanti është varrosur
rreth 160 km nën sipërfaqen e
planetit në një pjesë të lashtë të
Tokës, të njohur si rrënjët e kra-
tonit.
Pavarësisht këtij zbulimi, është
e pamundur të vlerësohet
masa, kur nuk ka ende mjete të
fuqishme për të arritur aq thel-
lë. Diamantet përbëhen nga
karbon i pastër dhe formohen
nën nxehtësi të madhe dhe pre-
sion para miliona viteve. “Kjo
tregon se ndoshta diamanti
nuk është një mineral kaq ekzo-
tik, por në shkallën (gjeo-
logjike) të gjërave, është relati-
visht i zakonshëm”, thotë Ulrich
Faul, një shkencëtar.
Ajo shton se nuk mund të ar-
rijmë atje, por ka më shumë
diamant se sa kemi menduar
ndonjëherë më parë. Kratonet
janë disa nga seksionet më të
vjetra të shkëmbinjve që sh-
trihen në qendër të pllakave
tektonike. Të formuara si male
kokëposhtë me pjesën e tyre
më të thellë të njohura si rrënjë
shtrihen deri në rreth 200 milje.

SHITJET E AUTOMJETEVE NË EUROPË

Volkswagen forcon pozitat dominuese në treg
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Apple App Store ka vazhduar domi-
nimin e tyre kundrejt Google Play
Store kur bëhet fjalë për fitimet
deri në këtë periudhë të këtij viti e
që mund të thuhet se kështu edhe

pritej. Përdoruesit e Androidit hi-
storikisht shpenzojnë më pak në
aplikacione e ata po ashtu kanë qa-
sje në ‘dyqane’ alternative, si Ap-
pstore i Amazonës. E po ashtu nuk

duhet harruar se Google Play Store
nuk është në dispozicion për t’u
shkarkuar në Kinë ndërsa ai i Apple
App Store, po. Apple App Store ka
gjeneruar 22.6 miliardë dollarë

gjatë gjysmës së parë të 2018-ës,
ndërsa Google Play Store 11.8 mi-
liardë dollarë, por që të dyja kanë
pasur rritje rekorde, App Store me
25.8% ndërsa Play Store me 29.7%.

Apple App Store dy herë më shumë të ardhura se sa Google Play Store

Ata që nuk e ndërrojnë
mjekun jetojnë më gjatë

Vizitat tek i njëjti mjek në
disa vende janë më të
vështira, për shembull në
sistemet e nacionalizuara
shëndetësore. Këtu nuk
ekziston problemi i
qasjes tek mjeku, por
problemi tek i cili mjek
mund të shkohet.
Rezultatet e këtij
hulumtimi sugjerojnë se
sistemet shëndetësore të
botës duhet t’i japin
prioritet sigurimit të
vazhdimësisë së kujdesit
shëndetësor, theksojnë
autorët
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IPSH KLINIKA UNIVERSITARE  
PËR PULMOLOGJI DHE ALERGOLOGJI  

 
Vodnjanska 17, 1000 Shkup  

tel: 00 389 2 3147 129, faks: 00 389 2 3211 468, e-mail: pulmo@t-home.mk 
 

Në bazë të nenit 30 të Statutit të IPSH Klinika Universitare për pulmologji dhe 
alergologji Shkup, si dhe nenit 159 të Ligjit për Mbrojtje shëndetësore (Gazeta Zyrtare e 
RM nr. 43/2012, 145/12, 65/13, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 
61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16), u.d Drejtori i Klinikës publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për punësim për kohë të pacaktuar  
 

IPSH Klinika Universitare për pulmologji dhe alergologji - Shkup ka nevojë për punësim 
të: 
- 1 (një) person – fizioterapeut të diplomuar për kohë të pacaktuar  
  
1. Dokumentet e nevojshme për të gjitha vendet e punës janë: 

- lutje, (me adresë të saktë të banimit dhe numër telefoni), me shënim se për shpallje 
publike  
- biografi të shkurtë (CV) 
- Certifikatë të shtetësisë së RM (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)  
- Dëshmi për aftësi të përgjithshme shëndetësore (të mos jetë më e vjetër se 6 muaj) 

(origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)  
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës (të mos jetë më e vjetër se 6 muaj) (origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter)  

- Dëshmi për arsim sipëror për fizioterapeut, me së paku 180 kredi të arritura sipas 
SETK.  

- Dëshmi ku do të shihet mesatarja e kandidatit që është arritur në institucionin për 
arsim sipëror (në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)  

- Dëshmi për provim të dhënë profesional (në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)  
- Dëshmi/certifikatë për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë (origjinal 

ose kopje të vërtetuar në noter) 
- Dëshmi/certifikatë për njohje të një prej gjuhëve të huaja që përdoren më së shpeshti 

në Bashkimin Evropian (angleze, frënge ose gjermane) në nivelin A1  
- Dëshmi për përvojën e punës nëse kanë (të vërtetuar nga institucioni ku ka realizuar 

përvojën e punës)   
2. Afati për paraqitje është 7 (shtatë) ditë, duke konsideruar nga dita e publikimit të 
shpalljes. 
3. Dokumentet parashtrohen në Arkivin e Klinikës (Ndërtesa interne, kati 1) ose në 
adresën, IPSH Klinika universitare për pulmologji dhe alergologji Shkup, rr. Vodnjanska 
nr. 17, Shkup, me shenjë: “për shpallje publike”.  
Orari i punës prej 40 orë në javë dhe neto pagesa fillestare është 22.510,00  denarë. 
 

IPSH KLINIKA UNIVERSITARE  
PËR PULMOLOGJI DHE ALERGOLOGJI SHKUP

IP Qendra ndërkomunale për punë sociale – Dellçevë duke vepruar në pajtim me nenin 22  paragrafi 1 alineja 2 e Ligjit për të 
punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018) publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për punësim të 3 (tre) realizuesve për kohë të pacaktuar dhe 1 (një) realizues për kohë të caktuar  
 

IP Qendra ndërkomunale për punë sociale – Dellçevë publikon shpallje për punësim të 4 (katër) realizuesve të cilët përmbushin 
kushtet e përgjithshme në vijim të përcaktuara me Ligj dhe Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në institucion:  

-   Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;  
-   Në mënyrë aktive të shfrytëzojë gjuhën maqedonase;  
-   Të jetë i moshës së rritur; 
-   Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-   Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë dhe detyrës. 
  
IP Qendra ndërkomunale për punë sociale – Dellçevë ka nevojë për punësim të 4 (katër) realizuesve në vendet e punës në vijim: 
  

1. Sociolog në Departamentin për të drejtat e ndihmës në të holla për Makedonska Kamenicë në Shërbimin për të drejtat e ndihmës 
në të holla pranë IP Qendra ndërkomunale për punë sociale – Dellçevë – 1 (një) realizues –për kohë të pacaktuar  
Kandidatët e interesuar, krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligj duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në 
vijim: 

r Të kenë përgatitje sipërore profesionale shkalla VII/1 ose 180 kredi sipas SETK, nga sfera e Sociologjisë; 
- Pagesa: 23.258,00 denarë. 
- Orari javor i punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte.  
Orët e punës në javë: 40 orë, orari i punës: prej ora 08:30 deri në ora 16:30.   
2. Punëtor i diplomuar social Shërbimin për të drejtat e ndihmës në të holla pranë IP Qendra ndërkomunale për punë sociale – 

Dellçevë – 1 (një) realizues –për kohë të pacaktuar  
Kandidatët e interesuar, krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligj duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në 
vijim: 

r Të kenë përgatitje sipërore profesionale shkalla VII/1 ose 180 kredi sipas SETK, nga sfera e Punës sociale dhe politikës sociale; 
- Pagesa: 23.258,00 denarë. 
- Orari javor i punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte.  
            Orët e punës në javë: 40 orë, orari i punës: prej ora 08:30 deri në ora 16:30. 
3. Punëtor i diplomuar social në Departamentin Qendra ditore për të moshuar në Shërbimin për shërbime nga mbrojtja sociale 

pranë IP Qendra ndërkomunale për punë sociale – Dellçevë – 1 (një) realizues –për kohë të pacaktuar 
Kandidatët e interesuar, krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligj duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në 
vijim: 

r Të kenë përgatitje sipërore profesionale shkalla VII/1 ose 180 kredi sipas SETK, nga sfera e Punës sociale dhe politikës sociale; 
r Në mënyrë aktive të njeh programet kompjuterike për punë në zyrë. 
            Pagesa: 23.258,00 denarë. 
- Orari javor i punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte.  
            Orët e punës në javë: 40 orë, orari i punës: prej ora 08:30 deri në ora 16:30.  
4. Psikolog në Departamentin për Këshillimore në Shërbimin për shërbime nga mbrojtja sociale pranë IP Qendra ndërkomunale për 

punë sociale – Dellçevë – 1 (një) realizues –për kohë të caktuar deri më 31.12.2018  
Kandidatët e interesuar, krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligj duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në 
vijim: 

r Të kenë përgatitje sipërore profesionale shkalla VII/1 ose 180 kredi sipas SETK, nga sfera e psikologjisë; 
r Në mënyrë aktive të njeh programet kompjuterike për punë në zyrë.  
- Pagesa: 23.258,00 denarë. 
- Orari javor i punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte.  
            Orët e punës në javë: 40 orë, orari i punës: prej ora 08:30 deri në ora 16:30.  

 
Kandidatët e interesuar duhet të parashtrojnë Fletëparaqitje, së bashku me dokumentacionin e nevojshëm, në origjinal ose kopje të 

vërtetuar në noter: 
- Biografi të shkurtë me letër motivimi, 
- Dëshmi për shtetësi, 
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe 
- Diplomë/Certifikatë për shkallën e mbaruar të arsimit që kërkohet për vendin e punës. 
 
Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve është 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit të shpalljes (duke mos 

konsideruar ditën e vet publikimit). 
Fletëparaqitjen së bashku me dokumentacionin e nevojshëm, kandidatët duhet ta parashtrojnë në adresën në vijim: IP Qendra 

ndërkomunale për punë sociale – Dellçevë, rr. Orce Nikollov pn, Dellçevë. 
Personi për kontakt në lidhje me shpalljen – Drejtor, Bllagoj Stojmenovski, telefoni 070 213 451. 
Fletëparaqitjet dhe dokumentacionet e parashtruara pas afatit nuk do të shqyrtohen. 

IP Qendra ndërkomunale për punë sociale – Dellçevë 
  Drejtor, 

  Bllagoj Stoimenovski  

 Në bazë të nenit 3 paragrafi 2 dhe nenit 20 të Ligjit për shërbim gjyqësor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 43/14), nenit 23 të Ligjit për 
marrëdhënie pune (Tekst i pastruar) (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/15) dhje nenit 95 të Rregullores për organizim të brendshëm 
dhe sistematizim të vendeve të punës 02 Su. nr. 21/15 të datës 15.05.2015, 02 Su. nr. 30/15 të datës 26.06.2015 dhe 02 Su. nr. 
30/15-1 të datës 15.10.2015, Gjykata themelore Shkup 1 Shkup më datë 20.07.2018 publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE nr. 2/2018 
Për punësim për kohë të pacaktuar  

 
Mirëmbajtës të higjienës - 1- një realizues  
Kualifikimet profesionale: 
-arsim fillor ose të mesëm  
Përvoja e punës: 
-me ose pa përvojë pune  
 
Pagesa themelore 11.948,00 denarë; 
Orët e punës në javë: 40;  
Orari i punës: prej ora 07:30 deri në ora 15:30;  
Pushimi ditor (pauza): prej ora 11:00 deri në ora 11:30  
Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
Kohëzgjatja e marrëdhënies së punës: kohë e pacaktuar  

 
Krahas kushteve të posaçme të theksuara, të parapara me Rregulloren për organizim të brendshëm dhe sistematizim të 

vendeve të punës në Gjykatën themelore Shkup 1 Shkup, kandidatët e interesuar duhet të përmbushin edhe kushtet e 
përgjithshme për punësim, të parapara në nenin 21 të Ligjit për shërbim gjyqësor (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 43/14) edhe atë:  

-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të shfrytëzojë gjuhën maqedonase; 
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës; 
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i shqiptohet dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.  
Afati për paraqitje të kandidatëve është 7 (shtatë) ditë pune, duke konsideruar nga dita e publikimit të shpalljes. Kushtet e 

theksuara në shpallje, kandidatët duhet t’i përmbushin në momentin e paraqitjes. 
Kandidatët e interesuar obligohen që të parashtrojnë lutje për punësim (CV dhe letër motivimi) si dhe dëshmi për përmbushje 

të kushteve të përgjithshme dhe të posaçme në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter.  
Kandidatët obligohen që në lutje të theksojnë të dhëna të plota, precize dhe të sakta me obligim që të theksojnë emrin dhe 

mbiemrin, adresën e banimit, kontakt adresë, vendin e punës dhe numrin e shpalljes për të cilat kandidatët paraqiten, e-mail 
adresë si dhe numër të telefonit për kontakt. 

Lutjet e dorëzuara pas afatit dhe të parregulluara nuk do të jenë lëndë shqyrtimi.  
Pas kalimit të afatit për paraqitje, zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afatin e caktuar në nenin 23 paragrafi 2 të Ligjit 

për marrëdhënie pune.  
Kandidatët e interesuar fletëparaqitjen, gjegjësisht lutjen mund ta parashtrojnë me shkrim përmes departamentit për pranim të 

Gjykatës themelore Shkup 1 Shkup ose përmes postës në adresën bul. Goce Dellçev nr. 10, Shkup (me shenjë për Shpallhe 
publike për punësim nr. 2/2018). 

GJYKATA THEMELORE SHKUP 1 SHKUP  
 

                       KOMUNA E KARPOSHIT  
                      KRYETARI I KOMUNËS  
 
 

Në bazë të nenit 35 ndërsa në lidhje me nenin 51, paragrafi 10 i Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 
199/14, 44/15, 193/15, 31/16 dhe 163/16),  Kryetari i Komunës së Karposhit, në vijim sjellë  
 

LAJMËRIM  
 
     Për organizim të prezantimit publik dhe anketës publike për Projektin arkitektonik-urbanistik për ndryshim të kufijve të PN 10.14 
dhe PN 10.15, me klasë themelore të qëllimit 1 – banim në shtëpi banimi, prej SPU Bardovcë (përpunim të bllokut 10), KK Bardovcë, 
Komuna e Karposhit.  
 Anketa publike për Projektin arkitektonik-urbanistik për ndryshim të kufijve të PN 10.14 dhe PN 10.15, me klasë themelore të 
qëllimit 1 – banim në shtëpi banimi, prej SPU Bardovcë (përpunim të bllokut 10), KK Bardovcë, Komuna e Karposhit, do të mbahet prej 
më 24.07.2018 deri më 30.07.2018, çdo ditë pune prej ora 07.30 deri më 15.30, në lokalet e Komunës së Karposhit (Baraka 2 – rr. Radika nr. 
9). 
 Prezantimi publik për Projektin arkitektonik-urbanistik për ndryshim të kufijve të PN 10.14 dhe PN 10.15, me klasë themelore të 
qëllimit 1 – banim në shtëpi banimi, prej SPU Bardovcë (përpunim të bllokut 10), KK Bardovcë, Komuna e Karposhit, do të mbahet më 
datë 25.07.2018 në ora 13.00, në lokalet e Komunës së Karposhit (Baraka 2 – rr. Radika nr. 9). 
  Përfshirja projektuese kapë pjesë prej dy parcelave edhe atë PK 863 dhe PK 864, KK Bardovcë, Komuna e Karposhit. 
            Sipërfaqja e përfshirjes së hapësirës për të cilën ka të bëjë ky Projekt arkitektonik-urbanistik është P= 819 m2.  
             Listat anketuese për pjesëmarrje në Anketën publike do të gjenden në lokalet e Komunës së Karposhit (Baraka 2 – rr. Radika nr. 9) 
dhe në sistemin E-urbanizam  
  Lajmërimi për organizim të prezantimit publik dhe anketës publike, shfaqja grafike për Projektin arkitektonik-urbanistik për 
ndryshim të kufijve të PN 10.14 dhe PN 10.15, me klasë themelore të qëllimit 1 – banim në shtëpi banimi, prej SPU Bardovcë (përpunim të 
bllokut 10), KK Bardovcë, Komuna e Karposhit, dhe informatat më të detajuara për të njëjtat do të publikohen në UEB faqen e Komunës së 
Karposhit - www.karpos.gov.mk. 

Në afatin e caktuar, subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mund të parashtrojnë vërejtjet në listat anketuese në lokalet e 
Komunës së Karposhit (Baraka 2 – rr. Radika nr. 9) dhe në formë elektronike përmes sistemit informativ E-urbanizam, në pajtim me nenin 
35 paragrafi 5 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 dhe 163/16). 

KRYETARI I KOMUNËS  
I KOMUNËS SË KAPOSHIT  

                                                                              Stefan Bogoev  

U R G J E N T I S H T
Shes truall të urbanizuar 890 m2 me markë ndërtimore 430 m2, lartësia 8,5 m,

Bo+Pr+1+Nën, trualli i parë në “Momin Potok” – Shkup, industria e lehtë, asfalt, ndriçim
të rrugëve, autobus, rrymë elektrike, ujë, kanalizim, telefon, internet, gardh, parking dhe

nënobjekte të ndërtuara ndërtimore (gjithsej 180 m2). Çmimi 165.000 euro. Tel. 078-201-960

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

gjinekologjik, shtëpia është e ndërtimit të ri me dokumentacion të
kompletuar. Kontakt tel. 070-775-703; 071 372 221
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Në vitin 1857, Charles Dickens
shkruante këtë letër për aktoren
e re me flokët e kaftë dhe trupin e
imët Ellen “Nelly” Ternan, të cilën
e kishte parë teksa me fustanin e
gjatë orvatej në skenën e një tea-
tri. Ajo sapo i kishte kaluar të 18-at,
por Dickens vetëm 45 vjeç e ndjeu
se asnjë nga personazhet që kish-
te krijuar nuk mund t’i ngjante kë-
saj krijese kaq të plotë e turbul-
luese. Nuk i mbetej gjë tjetër veçse
të gjente rastin t’i afrohej dhe t’ia
shprehte dashurinë. Ishte
mbrëmje kur për herë të parë iu
lut të rrinte edhe pak në skenë. Më
pas teksa i fliste për dramën i tre-
goi se netët po i bëheshin tortu-
ruese pa të. Ellen nuk donte
shumë për të kuptuar se shqetësi-
mi i tij ishte dhe shqetësimi i saj.
Burri me xhaketat e stilit viktorian
do të kthehej në jetën e saj. Në hi-
storitë e dashurisë së shkrimtarë-

ve të njohur, Charles Dickens do
të mbetej për vite me radhë si nje-
riu që i krijoi dashuritë vetëm në li-
bra, deri në vitin 1953, kur bio-
grafja e ardhshme e tij, Claire
Tomalin, do të haste për herë të
parë me emrin e Ellen “Nelly” Ter-
nan, një aktore me profil të ulët
publik. Emri i Ellen shfaqej dhe në
esetë e Edmund Wilson për shk-
rimtarin. “Ai kalonte kohë të tëra
me të ulur në oborrin e shtëpisë”,
shkruante Wilson. Për vite me
radhë kjo grua, që kishte pasur një
rol të madh në atë çfarë Dickens
prodhoi përgjatë asaj dekade që
ndenjën bashkë, kishte mundur
të qëndronte e fshehur gati e pa-
dukshme në “gosipin” letrar.

Tre dekada më vonë, Tomalin,

tashmë një redaktore e Sunday Ti-
mes, gjatë një bisede me kuratorin
e Muzeut të Dickens në Londër,
David Parker, do t’i fliste për Ellen.
Ai do ta inkurajonte atë të niste
një nga përvojat më interesante
të jetës në gjurmët e vajzës me
flokët e kaftë që i kishte rrëmbyer
zemrën shkrimtarit. Tomalin sh-
penzoi shumë vite duke kërkuar
nëpër arkiva për të gjetur letra apo
libra ku përmendej emri i saj për
të zbardhur historinë e një lidhjeje
13-vjeçare midis shkrimtarit dhe
aktores. Gruaja e padukshme: Hi-
storia e Nelly Ternan dhe Charles
Dickens është biografia e vetme e
shkruar nga Tomalin, e cila na
njeh me jetën tjetër po aq të ja-
shtëzakonshme sa dhe librat e tij

të Charles Dickens.   
Ternan u takua për herë të

parë me Dickens në gusht të vitit
1857, ku ajo bashkë me nënën dhe
motrat ishin aktore në një pjesë
të shkruar nga Dickens. Ai ishte 45
vjeç, ndërsa ajo vetëm 18.

Duke dashur të ruante
imazhin si diçka e rëndësishme
për një personazh publik në
epokën viktoriane, ai bleu për të
një shtëpi pranë Londrës ku
takoheshin fshehurazi. Dickens
dhe Ternan kanë shkatërruar
gjithë korrespodencën mes tyre
dhe kjo e bënte më të vështirë
kërkimin e Tomalin. Sipas saj,
bëhet fjalë për një koleksion të
madh letrash që ata ia dërguan
njëri-tjetrit përgjatë gjithë lidhjes,

që Dickens i dogji duke menduar
paragjykimin që do të ngrihej
ndaj tij për këtë lidhje. Por ajo
është aq e pranishme në jetën e
tij, në ato 13 vite, sa ishte e pamun-
dur të fshihej nga çdo gjë. Dy fë-
mijët e Dickens, djali Henry dhe
vajza Kate, treguan se “çifti pati
dhe një fëmijë bashkë, një djalë, i
cili vdiq”. Në vitin 1876 gjashtë vite
pas vdekjes së Dickens, Ternan
atëherë vetëm 37 vjeç, martohet
me një djalë 12 vjet më të ri se
vetja, me të cilin pati dy fëmijë.
Në rrëfimet e mbetura në kujte-
sën e atyre që e njohën tregohet
për shtëpinë e thjeshtë në Londër,
ku shkrimtari shkonte pas ftohjes
së lidhjes që pati me të shoqen,
Katherinë.

Shkrimtari
serb: Kriminelë
të shumtë
shëtisin lirisht
nëpër Serbi
Shkrimtari Filip David, i cili je-
ton në Beograd, ka kujtuar
faktin se në Serbi shëtisin lir-
shem mijëra kriminelë lufte.
Ai ka thënë kështu duke u
përgjigjur në pyetjen e gazetës
“danas” se si e komenton fak-
tin se Serbia përmend vetëm
përgjegjësinë e të tjerëve për
luftërat ndërsa mohon
përgjegjësitë kur bëhet fjala
për veten e vet.
“Njëri nga prokurorët para-
prakë për krime lufte më herët
kishte deklaruar se çdo ditë
nëpër rrugët tona lëvizin disa
mijëra kriminelë. Ndoshta për
këtë arsye atij nuk i është
vazhduar mandati. Ky raport
ndaj krimit dhe kriminelëve
është turpi ynë që nuk mund
të arsyetohet me faktin se kri-
minelë të padënuar ka edhe
në anët tjera”, ka Filip David.

Me premierën kosovare të fil-
mit “Rooftop Story” të regjisorit
Gazmend Nela ka nisur të martën
në Prishtinë edicioni i 10-të i festi-
valit “PriFilmFest”. Filmi i Nelës për-
piqet të tregojë se humbja e diçkaje
që ka vlerë për ne, humbja e vendit
të punës ose humbja e një personi
të dashur është njëri nga momen-
tet që secili nga ne përballet në jetë.
Si natyrë njerëzore priremi që për
të gjitha këto fajin ta kërkojmë diku
tjetër dhe jo në veten tonë. Kjo
shumë herë shkakton konflikte
brenda unit dhe ndërdijes, ku pa-
staj e gjitha manifestohet në
mënyra të ndryshme, të cilat kur
shikohen duken mjaft absurde. Ka-
sta e filmit përbëhet nga aktorë
shumë të talentuar të moshave të

ndryshme, shkruan sot gazeta
"Zëri". Xhevded Doda, Mona Mu-
stafa e Art Lokaj, janë këta tre që
bartin barrën kryesore të filmit me
personazhet e tyre, si Lumi, Yllka
dhe Mali. Po ashtu janë dhe rolet e
tjera episodike, si Safete Rugova,
Sylejman Lokaj, Ismet Azemi,
Mevlyd Osmanaj dhe të tjerë.

“Rooftop Story” ishte njëri nga
11 filmat nga Kosova që janë
përzgjedhur për t’u shfaqur gjatë
ditëve të Festivalit në kategori të
ndryshme më shumë se çdoherë
tjetër. Të gjithë filmat, me përjash-
tim të filmave “Martesa” dhe “Me
dasht, me dasht, me dasht”, të cilët
do të shfaqen në kategori jogarue-
se, 9 filmat e tjerë do të shfaqen
për herë të parë në Kosovë (disa

nga ta edhe në botë) në kuadër të
“PriFest”-it. Që të gjithë 11 filmat
janë bërë nga regjisorë vendorë,
prej atyre me një përvojë më të
madhe e deri te emrat më të rinj,
ndërkohë që shumica e këtyre fil-
mave janë përkrahur nga Qendra
Kinematografike e Kosovës.

Sivjet programi “Focus” i festiva-
lit “PriFest” koncentrohet në filmat
shqiptarë, duke qenë se edhe është
përvjetori i 10-të i këtij festivali të
organizuar në rrethanat dhe në ku-
shtet shqiptare të filmbërjes.

Drejtoresha e Festivalit Vjosa
Berisha tregoi për gazetën “Zëri” se
kjo ishte arsyeja pse kanë vendosur
ta hapin dhe ta mbyllin festivalin
me filma shqiptarë.

Për një javë rresht, deri të dielën

(22 korrik), shfaq filma të ndry-
shëm në tri lokacione e që janë:
Teatri Kombëtar i Kosovës, kino “Ar-
mata”, si dhe kinemaja “Open Air”
në sheshin “Zahir Pajaziti”.

Krahas kësaj, “PriFest” organi-
zon një varg aktivitetesh të tjera,
që përfshijnë punëtori, masterkal-
sa, takime me filmbërës e ekskur-
sione për mysafirët. Aktorja me
famë botërore, aktivistja dhe hu-
manistja Vanessa Redgrave, do të
jetë mysafire e “PriFest”-it dhe do të
marrë çmimin e nderit të “PriFest”-
it “Hyjneshën e artë” për kontribu-
tin e dhënë kinematografisë botë-
rore dhe posaçërisht për
mbështetjen e dhënë për komuni-
tetin artistik të Kosovës dhe “PriFe-
st”-it ndër vite.

Charles Dickens: 
Shtëpia e fshehtë
në Londër

Ju nuk e keni idenë sa
shumë ju dua, aq sa
nga maja e një mali
mund të ndiej erën e
flokëve të tua. Asgjë
nuk mund të ishte më
e bukur se duart e mia
humbur në duart e
tua, duke të fituar apo
duke të vrarë. 

Për një javë rresht,
deri të dielën (22
korrik), shfaqen
filma të ndryshëm në
tri lokacione e që
janë: Teatri
Kombëtar i Kosovës,
kino “Armata”, si dhe
kinemaja “Open Air”
në sheshin “Zahir
Pajaziti”

'PriFest' flet shqip
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Shkup, 19 korrik -  Shkëndija e Te-
tovës do të sfidojë moldavët e She-
rif Tiraspol në turin e dytë kuali-
fikues të "Champions League". Ekipi
që eliminoi me shumë fat Kukësin
një vit më parë nga turi i dytë arriti
të kualifikohej sërish në këtë raund
falë suksesit 3-0 në sfidën e kthi-
mit ndaj gjeorgjianëve të Torpedo
Kutaisit. Kampionët e Moldavisë
zhvleftësuan humbjen 2-1 të nde-
shjes së parë duke triumfuar në
shtëpi falë finalizimit të belgut Ba-
dibanga dhe 2-golëshit të brazilia-
nit Joalisson. Një kundërshtar
shumë më i vështirë ky për Shkën-
dijën krahasuar me uellsianët e
TNS, pasi bëhet fjalë për një ekip që
sezonin e kaluar mori pjesë në
fazën e grupeve të "Europa League"
madje deri në ndeshjen e fundit
ishte në lojë për të kaluar grupin.
Megjithatë kuqezinjtë kanë treguar
gjatë dy viteve të fundit në Evropë
se janë një kockë e fortë dhe pa-
varësisht emrit të rivalit të radhës
skuadra e Qatip Osmanit ka shan-
se për ta kaluar edhe këtë raund.
Ndeshja e parë do të luhet në
Shkup në datën 24 korrik. 

RADESKI HUMB 
PËRBALLJEN ME SHERIFIN
Ndryshe, kualifikimi historik

në turnin e dytë të "Champions
League", ka lënë gjithsesi pasoja

për Shkëndijën. Festa mes drithë-
rimave në Uells përballë The New
Saints u shoqërua edhe nga dëm-
timi i sulmuesit Marjan Radeski.
23-vjeçari u lëndua në minutat sh-
tesë të sfidës, atëherë kur loja u
ashpërsua dhe Shkëndija mbroj-
ti portën nga pësimi i golit të pe-
stë, i cili do të bënte që fituesi i
duelit të zgjidhej pas shtesave
apo ndoshta edhe penalltive.
Dëmtimi në gju bën që Radeski
të humbasë dy sfidat e radhës me
Sherif Tiraspolin.
"Shkëndija në duelet me Sheriff

Tiraspolin e Moldavisë në raun-

din e dytë të 'Champions League'
do të duhet të gjendet pa sulmue-
sin Marjan Radeski. I lënduar në
kohën shtesë të përballjes së dytë
të raundin të parë të eliminatore-
ve të 'Champions League' në tran-
sfertën me The Neë Saints në Uel-
ls, Radeski sigurt del jashtë
kombinimit për dy përballjet e
radhës", thonë nga klubi kuqezi.
Megjithatë nga klubi tetovar nuk
mund të saktësojnë se sa do të
mungojë sulmuesi Radeski. "Për
momentin nuk mund të jepet
asnjë parashikim për seriozitetin
e lëndimit, ndërsa gjithçka do të

saktësohet ditëve në vijim kur pri-
tet të bëhet rezonanca magnetike
e gjurit të këmbës së djathtë të
sulmuesit anësorë", thonë nga KF
Shkëndija.  

Për të tentuar mrekullinë
edhe përballë Sherif Tiraspol, te-
tovarët do të mbështeten te kua-
liteti dhe golat e Besart Ibraimit,
Izair Eminit dhe brazilianit Ste-
nio Zhunior.

BILETAT 200 E DERI 
MË 600 DENARË

Pasi për herë të parë do të
luajnë në raundin e dytë të elimi-
natoreve të "Champions League",
KF Shkëndija të martën (24 korrik)
luan sërish si vendas në Shkup,
kësaj radhe përballë kampionëve
të Moldavisë, Sheriff Tiraspol. Të
gjithë të interesuarit për të
ndjekur përballjen e ardhshme
evropiane të Shkëndijës mund të
pajisen me biletë paraprakisht
me qëllim për të shmangur pritjet
ditën e ndeshjes. Biletat jenë në
treg nga dita e enjte (19 korrik),
janë të kategorizuara me çmime
në bazë të pozicionit në tribuna,
Çmimet: 200 denarë, 400 denarë
dhe 600 denarë, ndërsa do të shi-
ten në disa pika si: Shkëndija
FANSHOP, Tetovë, Monaco Toba-
co, Tetovë, Vona 5, Gostivar dhe
Jugoton, Shkup.

Ofertë nga Greqia
për Sadikun
Pas Kristi Vangjelit i cili mbajti veshur për shumë
vite fanellën e Aris në Superligën greke një tjetër fut-
bollist i kombëtares shqiptare mund të bëhet pjesë
e klubit selanikas. Sipas asaj që raportojnë mediat
greke dhe më konkretisht "novasports.gr", Armando
Sadiku po ndiqet me vëmendje nga klubi i sapongji-
tur në elitën e futbollit helen. Drejtuesit e Arisit
kërkojnë të përforcojnë skuadrën me një sulmues
cilësor në këtë merkato për të përballuar me sukses
kampionatin grek dhe sipas tyre Sadiku ka profilin
e duhur për të mbajtur mbi shpatulla peshën e sul-
mit të skuadrës. Në të shkuarën për Sadikun është
interesuar edhe Panatinaikos, por marrëveshja nuk
u konkretizua. Lojtari i përfaqësues kuqezi me
shumë gjasa do të largohet nga Levante në këtë
merkato por problemi për Arisin qëndron te fakti se
në drejtim të 27-vjeçarit nga Cërriku kanë mbërritur
një sërë ofertash dhe në pole-position për momen-
tin për të marrë shërbimet e Sadikut qëndron skua-
dra e Superligës turke Rizespor. Mbetet për t’u parë
se çfarë do të vendosë Sadiku për të ardhmen e tij
por Aris është një opsion i shkëlqyer.

Shkup, 19 korrik - Përfaqësuesja e atle-
tikës së Maqedonisë do të merr pjesë
në edicionin e 71-të , të Kampionatit
Ballkanik të Atletikës për seniorë, që
do të mbahet në Stara Zagora të Bul-
lgarisë. Maqedonia në këtë kampio-
nat do të prezantohet në të gjitha di-
siplinat me 23 atlet, prej të cilëve 13
kategorinë e femrave dhe 10 në kate-

gorinë meshkujve. Në kategorinë e
femrave pritjet për shënimin e një re-
zultati të mirë janë tek Drita Islami, në
vrapin e 400 metrave me pengesa,
ndërsa tek meshkujt rezultat i mirë
pritet nga Dario Ivanovski në vrapin e
1500 dhe 3000 metra. Në këtë kam-
pion ballkanik që nis të premten do të
marrin pjesë 16 vende ballkanike.

Portieri i kombëtares së Shqipërisë, Etrit Berisha mund të lar-
gohet nga Atalanta. Mediumet në Itali kanë njoftuar se skua-
dra franceze Lille ka shprehur interesim për ta transferuar.
"Lill është aktivizuar për ta bindur Etrit Berishën ta shkëpusë
kontratën me Atalantën, që vlen deri në vitin 2021. Rapor-
tohet se bisedimet kanë nisur tashmë me ish-lojtarin e Lazios
që u formua si portier në Kalmar", shkruan "mercato365.com".
Berisha në Serie A me Lacion e Atalantan ka zhvilluar 95 para-
qitje që nga viti 2013.

PASI ELIMINUAN TNS-NË, KUQEZINJTË MËSOJNË KUNDËRSHTARIN

Sheriff Tiraspol, rivali i Shkëndijës

Kuqezinjtë kanë
treguar gjatë dy viteve
të fundit në Evropë se
janë një kockë e fortë
dhe pavarësisht emrit
të rivalit të radhës
skuadra e Qatip
Osmanit ka shanse për
ta kaluar edhe këtë
raund. Ndeshja e parë
do të luhet në Shkup në
datën 24 korrik

ATLETIK, MAQEDONIA ME 23 SPORTIST NË
KAMPIONATIN BALLKANIK

Islami e Ivanovski, 
adutët kryesor

Lill interesohet 
për Berishën



Paradoksi i pabesueshëm i karrierës së
Nejmarit: historia e tij si futbollist e çon të
përfundojë gjithmonë në hijen e dikujt
tjetër. Në fillim ishte Messi te Barcelona, me
brazilianin që ka vendosur të pranojë
ofertën e pasur të PSG për t’iu larguar hijes
së “Pleshtit”. Në Paris, “O’Ney” mendonte të
bëhej "Mbreti Diell" dhe të jetonte në qetë-
si. Por nuk ka llogaritur shpërthimin e Kylian
Mbappe, që ka shkruar historinë e futbollit
në harkun e një viti dhe, mbi të gjitha, ka
përmbysur hierarkitë brenda PSZH-së. Dhe
tani duket se edhe pronarët nga Katari,
gjithmonë të dashuruar me Nejmarin,
mund të kenë ndryshuar idhull. Nga “El
Transitor”, emision radiofonik i “Onda Cero”,
kanë ardhur lajme të rëndësishme në lidhje
me të ardhmen e Nejmar. Brenda Federatës
së Katarit, vendlindja e Al-Khelaifit, presi-
denti i Paris Sen-Zhermen, duket se kanë
filluar të flasin për një shitje të Nejmar, i cili
konsiderohej i paprekshëm deri tani. Botë-
rori i Mbappes, bashkë me pretendimet e

brazilianit për të qenë në qendër të projek-
tit, mund të sjellin një ndryshim të papritur.
Mendimi i trajnerit Tuçhel do të jetë ven-
dimtar në lidhje me këtë situatë. Pas kthimit
të Nejmarit në ekip nga pushimet, ai do të
vendosë rëndësinë që do të ketë braziliani
në ekip dhe, për rrjedhojë, statusin e tij në
merkato. Por lajmi i ditës është se Nejmar
mund të mos konsiderohet më i paprek-
shëm. Ndryshe nga Mbappe, që nuk do të
lëvizë nga Parisi dhe që mund të shtyjë
shokun e tij të sulmit diku tjetër. Largimi i

brazilianit nga Franca nuk mund të jepet
për i sigurt, por zërat se PSZH do të ishte
gati të negocionte shitjen e tij mund të
shkaktojnë një cunami të vërtetë në merka-
to, duke përmbysur planet e të gjithë ekipe-
ve të mëdha. Duke filluar nga Real Madridi,
që është gjithmonë i vëmendshëm në lidhje
me mundësinë për ta marrë brazilianin në
“Bernabeu”. Nëse Florentino Perez do të
nuhasë mundësinë e goditjes në shenjë, ka
pak mundësi që ta lërë t’i shpëtojë nga
duart.

Aleks Okslade-Çamberlejn kishte lën-
duar edhe më tepër ligamentet në nde-
shjen e dytë të gjysmëfinales së Ligës së
Kampionëve kundër Romës. Mesfushori 24-
vjeçar iu nënshtrua operacionit tetë ditë
më vonë, por duket se nuk ka shkuar
gjithçka në rregull. Kështu së paku ka
pohuar trajneri i Liverpulit, Jurgen Klopp, i
cili ka thënë se për pjesën e madhe të sezo-
nit nuk do t’i ketë shërbimet e anglezit. “Ne
jemi duke e përgatitur për sezonin duke e
ditur se nuk do të jetë me ne në fushë gjatë
një pjese të madhe të kampionatit. Nëse
do ta shohim këtë sezon do të jetë një bo-
nus”, tha Klopp për ueb-faqen e klubit. “Oks
këtë sezon do të përqendrohet në shërimin

dhe rehabilitimin. Këtë e kemi mësuar pas
operacionit të suksesshëm”, shtoi gjermani.
Ish-lojtari i Arsenalit shënoi pesë gola dhe
siguroi tetë asistime për klubin nga “An-
field Road” përpara se të pësonte dëmti-
min që e la jashtë Kupës së Botës. Kujtojmë
se mesfushori gjithashtu kishte humbur
kampionatin botëror të vitit 2014 dhe kam-
pionatin evropian të para dy vjetëve për
shkak të lëndimit. Ndryshe, Liverpuli ka
nënshkruar Naby Keitan dhe Fabinjon për
të forcuar mesfushën e tyre përpara sezonit
të ri, si dhe për Xherdan Shaqirin. "The
Reds" do të hapin kampanjën e sezonit të ri
të Ligës Premier më 12 gusht kundër Uest
Hemit.

Luis Hamilton ka rinovuar kontratën me
Mercedesin edhe për 2 vite të tjera, duke
garuar me “shigjetat e argjendta” deri në vi-
tin 2020. Që kur ka ardhur te makina gjer-
mane, piloti britanik ka fituar 3 tituj kam-
pionë (një titull e ka me MekLaren) dhe 44
gara. Çka do të thotë që deri në vitin 2020,
piloti britanik do të garojë për 8 sezone me
Mercedesin. Ai do të bëhet piloti më
jetëgjatë me makinën gjermane. Me 65 fito-

re në karrierën e tij, Hamilton renditet në
vendin e dytë të klasifikimin e pilotëve më të
suksesshëm në historinë e Formula 1, pas
Mihael Shumaher me 91 fitore. “Rinovimi
ishte një formalitet, që kur unë dhe Toto u
ulëm për të biseduar, gjatë dimrit. Është një
gjë e bukur kur hedh të zezën mbi të bardhë
dhe të vazhdojmë të punojmë së bashku.
Kam 20 vjet që jam pjesë e familjes Merce-
des”, deklaroi Hamilton.

Vërshojnë ofertat
për Daliçin
Emri i Zlatko Daliç do jetë më i lakuari
në merkaton e trajnerëve, pasi bëri hi-
storinë duke e çuar Kroacinë deri në fi-
nalen e Botërorit, të cilën e humbën
ndaj Francës. Trajneri kroat është vënë
në qendër të objektivave nga disa klube
në Kinë dhe nga Koreja Jugut, që sipas
mediave kroate i kanë ofruar atij kon-
tratë me 5 milionë dollarë në vit, kuj-
tojmë që te Kroacia ai përfitonte vetëm
500 mijë euro në vit. Vetë trajneri ka
kërkuar kohë që të mendohet sepse nuk
e ka vendosur ende nëse do të vijojë të
jetë më trajner i Kroacisë.

Oçoa i vetëofrohet
Napolit
Napolit i është dhënë mundësia për të
blerë portierin e kombëtares së Mek-
sikës, Guillermo Oçoa, për vetëm 3 mi-
lionë euro, sipas asaj që bën të ditur
“TMË”. Kjo nuk është hera e parë që emri
i Oçoa është lakuar për kalimin në Serie
A, teksa ai ka edhe një vit kontratë me
Standard Liezh. Napoli ka marrë dy por-
tierë nga Udinezes, Aleks Meret dhe
Orestis Karnezis, por Meret që men-
dohej si titullar do të jetë i padishpo-
nueshëm deri në fillim të muajit tetor, si
pasojë e një dëmtimi. “Tuttomerca-
toëeb” shkruan se 33-vjeçari Oçoa i është
vetëofruar Napolit, pavarësisht se klubi
i De Laurentiis ende nuk ka dhënë një
përgjigje. Oçoa shkëlqeu me Meksikën
në “Rusi 2018”.

Len Romën për
Fiorentinën!
Fiorentina siguron përforcimin në re-
partin e avancuar. Klubi vjollcë ka gjetur
akordin me Romën për transferimin e
brazilianit Gerson në “Artemio Franchi”.
21-vjeçari do të kalojë në Firence, nën
urdhrat e teknikut Steffano Pioli në
formë huazimi me të drejtë blerje. Ger-
son sezonin e kaluar ka gjetur pak hapë-
sira në formacionin verdhekuq, ndërsa
ndiqej edhe nga Empoli dhe Atletiko
Mineiro. Ai u transferua te Roma në ja-
narin e vitit 2016 për 15 mln euro nga
brazilianët e Fluminense.

Barcelona gjen
pasuesin e Iniestas
Mediat spanjolle bëjnë me dije se Bar-
celona ka arritur një marrëveshje për
të transferuar në “Camp Nou” mesfu-
shorin e PSZH, Adrien Rabiot. Sipas
tyre, drejtuesit e katalanasve janë
takuar me ata francezë duke rënë
dakord për një shifër prej 40 milionë
euro, të cilat do të derdhen në arkat e
kampionëve të Francës. Kontrata e Ra-
biot me PSZH skadon verën e ardhsh-
me dhe kjo i ka dhënë shpresë kam-
pionëve spanjollë se një marrëveshje e
tillë mund të arrihej lehtë, për një loj-
tar për të cilin ata kanë shprehur inte-
res prej kohësh.

LAJME
SHKURT

Hamilton te Mercedesi deri në vitin 2020

Çamberlejn jashtë fushave gjatë gjithë sezonit 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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PËRMBYSEN HIERARKITË TE PSZH-ja 

Një fjalë e Tuçel mund
të ndryshojë gjithçka

Brenda Federatës së Katarit, vendlindja e Al-
Khelaifit, presidenti i PSZH, duket se kanë filluar të
flasin për një shitje të Nejmar. Botërori i Mbappes,
bashkë me pretendimet e brazilianit për të qenë në
qendër të projektit, mund të sjellin një ndryshim të
papritur. Mendimi i trajnerit Tuçhel do të jetë
vendimtar në lidhje me këtë situatë
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Robert Levandovski vazhdon
t’i rrëzojë zërat në rritje të tran-
sferimit të tij, me sulmuesin e
Bajern Munihut që ka bërë një
vesh të shurdhër ndaj thashethe-
meve për interesim të Mançester
Junajtedit dhe Real Madridit gjatë
Kupës së Botës. 29-vjeçari e ka
parë të ardhmen e tij të vënë në
pikëpyetje rregullisht gjatë
merkatove të fundit, me një lëvizje
të madhe të parave, që e shpien
larg nga “Allianz Arena”. Real Ma-
dridi është parë si një vend i
mundshëm për sulmuesin polak,
për disa kohë, ndërsa skuadrat e
Premier Ligës, si Mançester J. dhe
Çellsi, gjithashtu, thuhet se janë të

etur për shërbimet e tij.
Megjithatë, Levandovski kurrë nuk
ka deklaruar publikisht një dë-
shirë për ta lënë Bajernin dhe
pohon se spekulimet që e
rrethojnë atë nuk kanë ndikuar në
shfaqjen zhgënjyese për Poloninë,
në “Rusia 2018”. Ai i tha “Przeglad
Sportoëy”: “Nuk mendova për
këtë, sepse unë kam luajtur fut-
boll për shumë vite dhe kjo situatë
ka ndodhur me të gjitha transferi-
met e mia, qoftë nga Znicz në Leh
Poznan, ose nga Leh te Borussia
Dortmundi dhe nga BVB te Bajern
Munihu. Kam mësuar se si të mer-
rem me këto situata”, u shpreh Le-
vandovski. Vendimi i Levandovskit

për të bërë Pini Zahavi agjentin e
tij të ri në shkurt u konsiderua nga
shumë njerëz si një shenjë tregue-
se se ai është i gatshëm të ndër-
marrë një sfidë të re. Super agjen-
ti izraelit ka pohuar se polaku po
kërkon aktivisht një destinacion
tjetër, duke thënë në “Sport Bild”:
“Robert mendon se ka nevojë për
një ndryshim dhe një sfidë të re
në karrierën e tij. Menaxherët e
Bajernit e dinë këtë”, citohet të
ketë thënë Zahavi. Megjithatë, Le-
vandovski ka zbuluar se i ka thënë
Zahavit të mos e informojë atë për
ndonjë interes gjatë Kupës së
Botës. Ai shtoi: “Po, ishte pikërisht
kështu. Që nga fillimi i fazës së

grupit kam vazhduar të përsëris:
Mos më shkruaj për asgjë dhe
mos thërrit në telefon”, i ka thënë
Levandovski, menaxherit të tij.  

Bajerni
nxjerr 
në shitje
Vidalin
Bajern Munihu është i gatshëm
ta shesë Arturo Vidal. Sipas ga-
zetës gjermane “Bild”, me nën-
shkrimin e Leon Goretzka, klubi
gjerman konsideron se kiliani
nuk ka më vend në skuadrën që
drejtohet nga Kovaç. Po kjo ga-
zetë thotë se disa klube evro-
piane do të jenë të interesuara
për të ardhmen e tij. Napoli,
Çellsi, Mançester Junajtedi dhe
madje Atletiko Madridi janë
shumë të vëmendshëm ndaj
asaj që po ndodh. Nuk është
hera e parë që Vidal është i
lidhur me ekipin “rojiblanco”, i
cili do ta shihte atë si zëvendë-
sim për Gabin. 31-vjeçari ka një
kontratë deri në vitin 2019 me
Bajern Munihun, por ekipi gjer-
man mund ta shesë atë tani,
për të marrë një shumë të mirë
parash. Sezonin e kaluar, një
lëndim në gju e mbajti atë ja-
shtë fushës, që nga prilli, kur
duhej të kalonte nëpër sallën e
operacionit.

Pas arriti të përmbushte të gjithë
detyrimet e "fair-playt" financiar vë-
mendja e drejtuesve të interit është e
fokusuar në merkato. Zikaltërit janë duke
punuar për përforcimin e skuadrës në
mënyrë që të përballojnë ngarkesën
përgjatë sezonit, pasi këtë vit do të jenë të
impenjuar edhe në Çampions Ligë. Spa-
letti ka nevojë edhe për një mbrojtës
krahu. Emrat janë të shumtë, por në krye
të listës qëndron Vrsaljko. Kroati është
zgjedhja e parë dhe një objektiv i bërë
publik. Vetë Vrsaljko ka dhënë aprovimin
e tij për të kaluar tek Interi, ndërsa zikaltë-

rit kanë paraqitur edhe ofertën e tyre. Al-
tetikos së Madridit do t’i kërkohet
mbrojtësi në formën e huazimit më të
drejtë blerje për shumën e 17 milionë eu-
rove dhe  një shumë 5-6 milionë euro
gjatë periudhës së huazimit. Tashmë
është radha e "Los Colchoneros" që të ja-
pin një përgjigje. Interi kërkon që
përgjigja të vijë brenda tre ditëve, në
mënyrë që të mos presë gjatë dhe në rast
të një refuzimi të shohë alternativa të tje-
ra dhe që për momentin bëhet fjalë për
Darmian, Zapakosta dhe Henrihs të Bajer
Leverkusen.

Sigurisht që nuk është një mister: Milani
është duke kërkuar një sulmues të rangut të
parë dhe Alvaro Morata është objektivi i parë.
Pritet përgjigja e CAS mbi vendimin e UEFA-s
për t’i lënë kuqezinjtë jashtë Ligës së Evropës
për sezonin e ri, ndërsa Milani në orët e ardh-
shme do të zhytet në operacionin “Alvaro Mo-
rata”. Tashmë, të hënën, në Londër, Fassone
dhe Mirabelli kishin darkë me lojtarin
spanjoll, duke marrë miratimin dhe dispo-

nueshmërinë e tij për transferimin në Milano.
Siç është raportuar nga “La Gazzetta dello
Sport”, pengesa reale për kuqezinjtë është kar-
toni i sulmuesit. Çellsi vështirë se do të kërkojë
më pak se 60 milionë euro dhe kjo do të thotë
vetëm një gjë për Milanin: së pari, të paktën dy
shitje të mëdha. Një hap tjetër themelor do të
jetë për të kuptuar nëse Fassone dhe Mirabel-
li do të jenë ende në pozitën e tanishme bren-
da pak ditësh, në mënyrë që të vazhdojnë bi-
sedimet personalisht. Drejtuesit e rinj të
Milanit kanë një tjetër skenar të mundshëm.
Efekti-domino i portierëve në Evropë tashmë
ka filluar, me Alisson drejt Liverpulit dhe Kur-
toa drejt Real Madridit. Porta e skuadrës së
Maurizio Sarrit do të mbetej e zbuluar, ndaj
nuk është sekret se Çellsi tashmë është i inte-
resuar për Gjigjio Donnarumma. Megjithëse,
siç kemi zbuluar këto ditë, portieri i datëlindjes
1999 pëlqehet edhe nga Roma. Për momentin
është vetëm një interes, por shkëmbimi midis
Moratas dhe Donnarummas mund t’i bëjë të
dyja klubet të lumtura. Çellsi do të kishte por-
tierin e ri dhe pa spanjollin në sulm do të
kërkonte haptazi Higuain; Milani do të nxirr-
te nga shitja e Donnarumma pothuajse të
gjitha paratë për Morata, pasi tashmë në portë
siguria ka emrin e Pepe Reina.

LEVANDOVSKI INJORON ZËRAT QË E LIDHIN ME JUNAJTEDIN DHE REALIN 

Nuk kam thënë 
se dëshiroj 
tË largohem 
nga Bajerni

Nuk mendova për këtë, sepse unë kam luajtur futboll për shumë vite dhe kjo
situatë ka ndodhur me të gjitha transferimet e mia, qoftë nga Znicz në Leh
Poznan, ose nga Leh te Borussia Dortmundi dhe nga BVB te Bajern Munihu. Kam
mësuar se si të merrem me këto situata”, u shpreh Levandovski

Dua t’i mbaj lojtarët këtu, por
natyrisht e di se gjërat mund
të ndodhin në tregun e
transferimeve. Aktualisht,
nuk ka asgjë për të raportuar.
Unë kam biseduar në telefon
me Levandovskin  dhe ia
dhashë mendimin tim.
Shpresoj të punoj me të. Ai
është një sulmues i klasit
botëror, që ka arritur shumë
në këtë klub dhe në të
ardhmen do të vazhdojë të
performojë në këtë mënyrë 

Niko Kovaç, trajner i Bajernit 

Interi 
këmbëngul 
për Vrsaljkon

Shkëmbim midis Moratas dhe Donnarummas
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në prezantimin e tij, Kristiano
Ronaldo e bëri të qartë se aventu-
ra e re në Itali, te “Zonja e Vjetër”,
është një sfidë e re në karrierën e
tij. Në moshën 33-vjeçare, Ronaldo
përballet me sfida të ndryshme,
që dëshiron të arrijë një fazë të re
personale, pas largimit nga Real
Madridi, klubi ku ka fituar gjithçka
për nëntë sezone. Koha do të tre-
gojë nëse zgjedhja e Kristianos do
të jetë e suksesshme, ose jo. Sido
që të jetë, portugezi do të përballet
me disa sfida përpara në këtë fazë
të re të karrierës, te bardhezinjtë.
“Më pëlqejnë sfidat”, – rrëfeu në
prezantim futbollisti portugez.
Para tij ai do të ketë të njëjtat sfida,
si numri që ka mbajtur në fanellë
gjatë gjithë karrierës së tij. Shtatë
sfidat e Kristiano Ronaldos te Ju-
ventusi tashmë janë duke u zhvil-
luar.

1. TË TREGOJË SE AKOMA KA
FUTBOLL PËR TË OFRUAR

Lojtari portugez, në shfaqjen e
tij prezantuese me Juven, bëri
shaka me moshën e tij: “Unë jam
23, dua të them 33”. Sfida kryesore
e madhe që duket në horizont për
KR7 është të vërtetojë se, pavarësi-

sht moshës së tij, ai është ende
vendimtar për ekipin. Bërja e mo-
shës një numër i thjeshtë është
mentaliteti i një ambiciozi si Kri-
stiano Ronaldo, i cili nuk dëshiron
ta mbyllë ende fazën e tij të fut-
bollit në nivelin më të lartë. “Me
moshën time ka lojtarë që shkojnë
në Katar apo Kinë”, – rrëfeu “7” i
bardhezinjve në prezantimin para
mediave. Disa fjalë që e bëjnë të
qartë se duket angazhimi i përso-
sur për të vazhduar në nivelin më
të lartë. Të demonstrojë se 33 vjeç
nuk janë gjë për të se mbetet një
nga lojtarët më të mirë në botë,
është sfida kryesore e Ronaldos te
Juventusi.

2. TË FITOJË ÇAMPIONSIN E TIJ
TË GJASHTË DHE TË BARAZOHET

ME GENTO
Nëse ka një garë, në të cilën Kri-

stiano Ronaldo dëshiron të jetë një
legjendë, kjo është Liga e Kam-
pionëve. “Është një qëllim, por nuk
duhet të jetë një mani”, – tha ai në
prezantim te Juve. Por, e vërteta
është se ky mbetet qëllimi i madh
i “Zonjës së Vjetër”, e cila nuk e ka
fituar trofeun prej 22 vitesh. Dy
dekadat e thatësirës evropiane,

klubi i njohur italian do ta përfun-
dojë me nënshkrimin e ish-yllit të
Real Madridit. Një sfidë e përba-
shkët, që ndahet nga Juventusi dhe
Kristiano Ronaldo. Fitimi i Ligës së
Kampionëve do të jetë një qëllim i
përbashkët.

3. TRE ÇAMPIONS ME TRI KLUBE
TË NDRYSHME

Për të kurorëzuar veten si
“Mr.Champions”, lojtari portugez
dëshiron të ngrejë tre trofe Çam-
pionsi me tri klube të ndryshme.
Diçka që e kanë arritur shumë pak
në historinë e futbollit. Vetëm Eto’o
dhe Sidorf e arritën këtë. Nëse
triumfon në këtë kompeticion
edhe me Juventusin, siç ka bërë me
Mançester Junajtedin dhe Real
Madridin, atëherë do të jetë mo-
ment historik për pesë herë fitue-
sin e “Topit të Artë”.

4. TITULL NË TRI LIGA
(KAMPIONATE) TË NDRYSHME

Një sfidë tjetër që “Luso” dëshi-
ron të arrijë është që të pushtojë tri
liga në tre vende të ndryshme. Pas
titullit në Premier Ligë me Mançe-
ster J. dhe La Liga me Real Madri-
din, ai do të kërkojë ta bëjë këtë

edhe me Juventusin. Një arritje që
do të konfirmonte se Ronaldo
ende ka shumë arritje për të fe-
stuar.

5. GOLASHËNUESI MË I MIRË TE
JUVENTUSI NË SERIA A

Sulmuesi hungarez, Ferenc
Hirzer, deri më sot është ende një
rekord në klubin italian, për golat
bardhezi brenda një sezoni. 35 gola
është shifra e që u nënshkrua në
sezonin 1925-1926 prej tij. Pothuaj-
se një shekull më vonë, 92 vite në
mënyrë specifike, Kristiano do të
ketë mundësinë për të tejkaluar
këtë figurë historike dhe për të
hyrë në historinë e “Zonjës së
Vjetër”.

6. “PICHICHI” DHE “BOTA DE
ORO” ME TRI KLUBE TË

NDRYSHME
Arritjen e rekordit të ish-sul-

muesit hungarez, portugezi mund
ta arrijë duke shënuar sa më
shumë gola kampionatin italian
dhe, natyrisht, në lojë për t’u fituar
mbetet “Pichichi” (Këpucën e Artë)
në Seria A. Kjo arritje do të bënte
që KR7 ta kishte në “palmaresin” e
vet me tri skuadra dhe tri liga të

ndryshme. Me Mançesterin ai e
bëri këtë në sezonin 2007-2008,
falë 31 golave të tij si “djall i kuq”.
Ndërsa me Real Madridin, ylli por-
tugez triumfoi tri herë në këtë drej-
tim.

7. FITIMI I “TOPIT TË ARTË” PËR
HERË TË GJASHTË

Për të arritur Leo Messin si loj-
tari me më shumë “Topa të Artë”
nuk është më një obsesion në
mendjen e portugezit. Të dy kanë
për momentin nga pesë trofe të til-
lë prestigjiozë individualë. “Nuk
kam menduar kurrë të fitoj dy, por
kam fituar tre, katër dhe pesë
“Topa të Artë”, – rrëfeu KR7. Gjëja e
caktuar është se Cristiano Ronaldo
do të kërkojë për t’i fituar të gjithë
titujt e mundshëm me “Zonjën e
Vjetër”, duke qenë vendimtar në
këtë fushë. 

Nëse është i suksesshëm, do ta
fitojë për herë të gjashtë çmimin
maksimal individual. Ky nuk është
një qëllim, por një sfidë në kar-
rierën e lojtarit portugez. Nëse ai
ka sukses, do të konfirmojë se
mbetet një nga më të mirët në
botë, edhe pse e ka lënë Real Ma-
dridin.

Shtatë sfidat 
që e kanë bërë
Ronaldon të
nënshkruajë 
me Juven

“Më pëlqejnë sfidat”, – rrëfeu në prezantim futbollisti portugez. Para tij ai do të ketë të njëjtat sfida, si numri që ka mbajtur
në fanellë gjatë gjithë karrierës së tij. Shtatë sfidat e Kristiano Ronaldos te Juventusi tashmë janë duke u zhvilluar

“Këpucat e Arta” të Cristiano Ronaldo
Sezoni 2007-2008: 31 gola me Mançester J.
Sezoni 2010-2011: 40 gola me Real M.
Sezoni 2013-2014: 31 gola me Real M.
Sezoni 2014-2015: 48 gola me Real M.

Tifozët e FC Torpedo Moskë
kanë protestuar për blerjen e 19-
vjeçarit me ngjyrë, mbrojtësit Er-
ving Botaka-Joboma. Botaka-Jobo-
ma, një futbollist me origjinë
afrikane i lindur në Rusi, iu bashkua
kësaj skuadër në kategorinë e dytë
pasi u larguar nga Lokomotiv Ka-
zanka. Vendimi i drejtuesve të klu-

bit u përball me shenja racizmi nga
ana e tifozerisë. Grupimi “Zapad-5
Ultras” shkroi një banderolë ku
lexohej: “Ndoshta e zeza është në
ngjyrat e skuadrës tonë, por ne
tifozët mbështesim vetëm futbolli-
stët e bardhë”. Ky koment është sul-
muar ashpër nga autoritetet e fut-
bollit rus, përfshi edhe pronarin e

klubin Avdeyev. “Ngjyra e lëkurës
nuk është kriter përzgjedhje në eki-
pin tonë. Asnjëherë nuk kemi bërë
diferencime të tilla dhe asnjëherë
nuk do të bëjmë”, deklaroi Avdeyev.
Ndërkohë, Aleksander Zotov, kreu
i shoqatës së futbollistëve në Rusi,
i quajti tifozët e Torpedo “një grup
idiotësh”.

Tifozët e Torpedos nuk e pranojnë lojtarin me ngjyrë
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DASHI 21. mars - 20. prill
Marrëdhënia ne çift do jete me e bukur gjate kësaj dite. Do

i jepni me tepër rëndësi jetës intime dhe do provoni kënaqësi te
reja. Edhe beqaret do bëjnë gjithçka qe ta bëjnë për vete personin qe
pëlqejnë. Fale mbështetjes se yjeve do ia arrijnë qëllimit. Situata fi-
nanciare do filloje dalëngadalë te përmirësohet. Vazhdoni te bëni
kujdes me shpenzimet qe ky përmirësim te jete me i shpejte.

DEMI 21. prill - 21. maj
Ne përgjithësi e vlerësoni mjaft partnerin tuaj për sjelljen

e tij ndaj jush, por sot ne ndikimin negativ te planetëve do e kritiko-
ni atë dhe nuk do jeni te kënaqur. Beqaret do qëndrojnë gjithë
kohës ne pritje, por nuk do e gjejnë personin e tyre te ëndrrave. Ne
planin financiar nuk duhen filluar operacione te rrezikshme. Prisni
edhe pak kohe.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Çiftet me shume gjase do fillojnë te mendojnë për një

lidhje me serioze gjate kësaj dite, mbase edhe për ndonjë bashkëje-
tesë. Beqaret nga ana tjetër, pas aventurave kalimtare dhe pa te
ardhme, do mendojnë te krijojnë një lidhje afatgjate. Mundësitë nuk
do mungojnë. Ne planin financiar mos u alarmoni me vështirësinë
e pare qe do ju dale, por tregohuni te guximshëm.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Gjate kësaj dite jo gjithçka do shkoje mire ndërmjet

jush dhe atij qe keni ne krah. Here pas here nuk do ju pëlqejnë ato
qe do ju thotë dhe kjo mund te ndeze debate. Beqaret do vazh-
dojnë ta kërkojnë kudo princin e kaltër, por mundësitë për ta gje-
tur do jene te pakta. Financat do vijnë duke u përmirësuar fale një
shume te ardhurash qe do ua dhurojnë disa familjare.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Do keni nevoje për me shume siguri sot ne jetën tuaj ne çift

ne mënyrë qe te merrni vendime te rëndësishme. Thuajani partnerit
këtë. Beqaret do jene shume joshës dhe do kenë fat ne dashuri. Jeta
e tyre do marre një tjetër kthese edhe me te bukur. Ne planin finan-
ciar fati do jete ne anën tuaj kështu qe nuk do keni për çfarë te shqetë-
soheni. Mund te kryeni edhe shpenzimet me te domosdoshme.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Dite pasionante dhe emocionuese kjo e sotmja për te da-

shuruarit. Do e kaloni me partnerin çdo moment te lire dhe do arrini
te flisni hapur për gjithçka. Beqaret do jene te kënaqur edhe me
ndonjë aventure kalimtare te cilat nuk do mungojnë për asnjë mo-
ment. Financat do vijnë duke u përmirësuar pak nga pak. Me ne fund
mund t’i kryeni shpenzimet me te domosdoshme pa pasur frike.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Dite shume e vështirë dhe e mbushur me probleme te

shumta kjo e sotmja për te dashuruarit. Nuk do jeni për asnjë mo-
ment te qete dhe kjo do ju mundoje pa mase. Beqaret do bëjnë
sakrifica jashtë çdo kufiri për te gjetur dashurinë, por serish nuk
do ja dalin dot mbanë. Ne planin financiar nuk është momenti për
te marre hua edhe nëse situata do jete e vështirë.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
As për ju situata ne çift nuk do jete e favorshme. Do jeni

kokëfortë dhe nuk do i pranoni me lehtësi ato qe do ju thotë part-
neri. Nëse vazhdoni ne këtë mënyrë mund te shkatërroni gjithë atë
qe keni ndërtuar deri me sot. Beqaret do kenë ndryshime mjaft po-
zitive ne jetën sentimentale. Bëjini sytë katër kudo qe te shkoni.
Buxheti nuk do jete ne një gjendje te keqe.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dite e vështirë kjo e sotmja edhe për ju. Do kujtoni ga-

bimet e njeri-tjetrit dhe besimi do ju venitet. Janë pikërisht yjet ata
qe do jene te pozicionuar keq ne qiellin tuaj dhe do sjellin proble-
me. Beqaret do kenë takime pa fund, por nuk do vendosin dot se
cili person ju përshtatet me tepër. Ne planin financiar gabimi me
i vogël mund te jete fatal.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Sot do qëndroni me tepër kohe me partnerin tuaj dhe do

flisni gjere e gjate për te ardhmen. Ne mbrëmje mund te merrni një
surprize te këndshme e cila do e ndeze atmosferën. Beqaret do
kenë një dite te ngarkuar me pune dhe angazhime e nuk do kenë
kohe te mendojnë për dashurinë. Ne planin financiar mos prisni qe
situata te përmirësohet vete, por merrni sa me shpejt masa.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Dite premtuese dhe e mbushur me momente harmo-

nike kjo e sotmja për te dashuruarit. Marsi do ju nxite te tregohe-
ni me te hapur dhe te flisni edhe për gjerat qe me pare nuk keni
mundur. Beqaret do takojnë personin qe aq shume kane ëndër-
ruar. Sektori i financave do jete gjithë kohës i mbrojtur. Kujdes! Kjo
nuk do te thotë qe ju te shpenzoni sa te doni.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Kjo e sotmja do jete një dite e mrekullueshme për ata qe

janë ne një lidhje. Atmosfera ne mbrëmje nuk do jete e ngrohte, por
e zjarrte. Përgatituni për kënaqësi pa fund. Edhe beqaret do kenë
një dite me fat dhe te mbushur me takime impresionuese. Ne pla-
nin financiar priten përmirësime për shkak te një projekti te suk-
sesshëm qe do përmbyllni.



Kur prindërit tregohen të pakuj-
desshëm, fëmijët sidomos kur
janë ende të vegjël priren të bëjnë
prapësira si kjo e Muhammad Tu-
ran nga Turqia, i cili teksa luante në
kuzhinë kur prindërit ishin në
gjumë, ngeci në një tenxhere me
presion. Këmbët e tij të vogla nuk
po dilnin prej tenxheres dhe vogë-
lushi “shpërtheu” në të qara.
Prindërit e tij telefonuan zjarrfikë-
sit që e shpëtuan pa lëndime 2-
vjeçarin duke përdorur pajisje
prerëse. Operacioni zgjati 1 orë e
gjysmë dhe në vend arriti ambu-

lanca që të kujdesej për problemet
e tij shëndetësore. “Si mund të fu-
tet fëmija brenda një pajisje gati-
mi? Unë me partneren time u për-
poqëm ta nxirrnim, por nuk ia
dolëm. Nuk donim ta lëndonim
prandaj telefonuam grupin e zjarr-
fikësve dhe ambulancën. Kur
erdhën, më thanë se gjithçka do
zgjidhet. U qetësova por kisha pa-
nik se djali qante dhe kishte frikë.
Nuk ndodhi asnjë dëmtim pasi
zjarrfikësit u kujdesën shumë mirë
për të”, tha babai i djalit, Gökhan
Turan për mediat turke.

Google do të ndëshkohet me një
gjobë prej 4.34 miliardë eurosh (5 mld
dollarë amerikanë) nga Bashkimi Euro-
pian konkurrencës në lidhje me aplika-
cionet në Android. Gjoba u shpall nga
Komisioni Europian mesditën e sotme
dhe përmbylli hetimin e BE në kontratat
e Google me prodhuesit e telefonave dhe
operatorët telefonikë. Kjo masë thyen
rekordin e mëparshëm të vendosur vitin
e kaluar nga Komisioni Europian, për
gjobën 2.4 miliardë euro ndaj Google
për shërbimin e saj të kërkimit të blerje-
ve. Por më e rëndësishme se gjoba mund
të jetë detyrimi që kompania të zbrazë
telefonët nga aplikacionet e parainsta-
luara dhe t’u japë mundësi prodhuesve
të zgjedhin të instalojnë aplikacione jo të
Google në aparatet Android. Kjo do të li-
ronte jashtëzakonisht shumë terren për
zhvilluesit e aplikacioneve, duke qenë se
80% e smartphone-ëve përdorin An-
droid. Zyrtarët e Bashkimit Europian
kanë investiguar kontratat e Google, të

cilat i detyrojnë prodhuesit e telefonave
të përdorin aplikacionet e Google për
kërkimin dhe lundrimin në internet, si
edhe shërbime të tjera, kur ata kërkojnë
të licencojnë aplikacionin Play store. Nën
shënjestrën e BE janë edhe pagesat e
Google ndaj operatorëve të telefonisë

celulare dhe prodhuesve të telefonave
që instalojnë ekskluzivisht vetëm aplika-
cionet e Google në pajisjet e tyre. Google
zë një pjesë tregu prej 90% të kërkimeve
në internet, sistemeve të licencuara të
operimit dhe dyqaneve të aplikacione-
ve për Android.

Çamçakëzi është një nga mënyrat më
të përdorura për të shtyrë kohën, por që
shpesh krijon ndotje kur njerëzit e
hedhin nëpër rrugë. Për të reduktuar
pikërisht ndotjen, organizata “iamster-
dam”, dizajnuesi “Explicit Wear” dhe
kompania “Gumdrop” kanë bashkëpu-
nuar për të krijuar një këpucë të bërë prej
çamçakëzit të ricikluar. E quajtur “Gum-
shoe”, sholla e kësaj këpuce përbëhet nga
përbërje të riciklueshme, të cilat në vet-
vete përbëhen 20% prej çamçakëzi. “Ne
zbuluam se çamçakëzi përbëhet prej
gome sintetike. Dhe duke e shpërbërë, ne arritëm të krijonim një lloj të ri gome”, u

shpreh Anna Bullus, drejtoresha dhe di-
zajnuese pranë Gumdrop. Sipas projek-

tit, rreth 1.5 milionë kilogramë
çamçakëzë përfundojnë çdo vit

në trotuaret e Amsterda-
mit, çka krijon

një kosto
prej miliona
d o l l a r ë s h

për bashkinë që t’i pastrojë. Për çdo palë
këpucë, projekti përdor rreth 1 kilogram
çamçakëz të marrë nga rrugët e qytetit.
Sholla e atleteve madje ka dhe një hartë
të qytetit të stampuar nën to, për të
ndërgjegjësuar njerëzit rreth problemit.
Këpucët falë përbërjes së veçantë janë
po aq të forta sa goma normale dhe
madje mbajnë aromë si çamçakëz, ama
nuk ngjisin.

Këto atlete janë bërë me çamçakëz të ricikluar!

Gjobë rekord për Google nga BE: 5 miliardë
dollarë për shkak të aplikacioneve në Android

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

Ç’BËN PAKUJDESIA! 
2-vjeçari ngec në
tenxheren me presion

24 MOZAIK
Koha, e premte, 20 korrik 2018 

1031 - Henri I trashëgon babanë e
tij Roberttin II si Mbret i Francës.

1304 - Lufta për pavarësinë e Skoci-
së: Rënia e Kështjellës së Stirlingut.

1654 - Traktati Anglezo-Portugez.
Portugalia bien nën kontroll të An-
glisë.

1810 - Kolumbia shpall pavarësinë
nga Spanja.

1866 - Beteja detare e Lissa: Au-
stria kundër Italisë.

1878 - Prezantohet telefoni i parë
në Havai.

1913 - Trupat turke marrin Adriano-
pojën dhe Edrenenë nga Bullgaria.

1917 - Pakti i Korfuzit: Serbët,
kroatët dhe sllovenët formojnë Jugo-
sllavinë.

1925 - Marrëveshja italiane-serbo-
kroato-sllovene në lidhje me Dalma-
cinë.

1948 - Arrestohet kryetari i Partisë
Komuniste amerikane Uiliam Forster.

1951 - Vritet Mbreti i Jordanisë, Ab-
dullahu I nga një palestinez gjatë
faljes së namazit të së premtes në Je-
rusalem.

1953 - BRSS dhe Izraeli rregullojnë
marrëdhëniet diplomatike.

1956 - Franca pranon pavarësinë e
Tunizisë.

1974 - Turqia pushton Qipron.

Nga të gjitha të mirat që ka jeta
për të ofruar, dashuria e nënës

është më e bukura. (Rumi)

Koha e kaluar për e
fshirjen e Spam-it
ne komuniki-
met elektro-
nike apo nga
uebsajtet, u ku-
shton bizneseve
në Shteteve të Ba-
shkuara 21.6 miliardë dollarë në vit.

Më shumë se 2500
njerëz mëngjara-

shë vriten çdo vit
nga përdorimi i
produkteve, që

janë prodhuar
për njerëzit që për-

dorin dorën e djathtë.

Nëse NASA do të
dërgonte zogj në
hapësirë ata do
të vdisnin shu-
me shpejt, pasi
kanë nevojë për
gravitetin gjatë
gëlltitjes së ushqimit.
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ZGJIMI I FUNDIT
Kthehet gruaja nga vizita tek mjeku ku i
thonë se do të jetojë vetëm edhe 12 orë,
prandaj i thotë burrit të saj se do të don-
te që në 12 orëshin e fundit ta puth me
pasion dhe egërsisht tërë natën.
Burri i përgjigjet gruas: - Kollaj e ke moj
grua, ti nuk ke për t'u ngrit nesër në
mëngjes...


