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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 14 shtator-Pavarësisht aksioneve të njëpa-
snjëshme të “Higjienës Komunale” për pastrimin
dhe mirëmbajtjen e rrugëve në Shkup, bërlloku
dhe mbetjet e ndryshme janë pjesë e pandarë e
shumë lagjeve të kryeqytetit. Gërmadhat me
bërllok ndonëse mund të shihen përreth çdo kën-
di të kontejnerëve, ato fatkeqësisht viteve të fun-
dit janë prezent në çdo hyrje të lagjeve, kryesisht
para ndërtesave. Rinovimi i banesave gjatë pe-

riudhës së verës në masë të madhe ka ndikuar që
banorët Shkupit mobiliet e vjetra dhe mbetjet e
tyre ti lënë me javë të tëra nëpër parqe apo ven-
de tjera publike. Nismat e shpeshta për pastrimin
e rrugëve dhe deponive të ndryshme për shumë
qytetarë janë aktivitete të duhura, por ato sh-
tojnë se tu përmirësuar vetëdija qytetarë sa i
përket pastërtisë doemos duhet të shqiptohen
dënime dhe gjoba. 

A ka vetëdije për ambient të pastër? 
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Ata që merren me analizën e opi-
nionit publik, do ta kenë vështirë
të detektojnë një disponim të
qartë në mesin e shqiptarëve tani
në prag të referendumit. Jo se
mungojnë ide e mendime, por ato
nuk kanë një artikulim të kristali-
zuar dhe të  formësuar. Askush
nuk e mohon rolin e gjithkujt për
të shprehur një mendim publik
dhe askush nuk ka...

“Vehbija” 
libri i parë në
gjuhën Shqipe
në Kosovë 

Maqedonia sa
më shpejt në
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Përdorimi masiv i telefonave nëpër shkolla ka nxitur pjesëmarrësit në institucione arsimore të
mendojnë për zgjidhjen e këtij problemi. Psikologët nga ana tjetër propozojnë disa metoda me
qëllim të efikasitetit në orët mësimore
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Google ka prekur thuajse çdo aspekt të jetës
dixhitale të njerëzve në mbarë globin, nga posta
elektronike tek kërkimi, hartat e kalendarët, që do
të thotë se ka fare pak gjëra që nuk di për 1.17
miliardë përdoruesit e tij. Tashmë, gjigandi i
teknologjisë mund të dijë edhe se kur do të vdisni.
Grupi i quajtur Medical Brain (Truri Mjekësor) i
kompanisë po përdor një algoritëm të ri të
inteligjencës artificiale për të parashikuar vdekjen
tek pacientët e shtruar në spital. Në një punë
kërkimore të publikuar në revistën Nature, jepen
me detaje sesi algoritmet parashikuese përdorën
një gamë të gjerë të dhënash për të përcaktuar
nëse një pacient i shtruar do të mbijetonte në dy

spitale të ndryshme. Për të parashikuar
vdekshmërinë tek këta pacientë, Google ishte 95
përqind i saktë në spitalin e parë dhe 93 përqind në
spitalin tjetër.  “Kjo ishte në mënyrë domethënëse
më e saktë sesa format tradicionale për të
parashikuar kohën që i ka mbetur për të jetuar një
pacienti“, thuhej në materialin e publikuar.
Në një rast studimi, algoritmi i Medical Brain i dha
një gruaje me kancer në gji 19.9 përqind shanse për
të vdekur në spital, duke analizuar të dhënat e
kartelës së saj mjekësore, shkruan klan. Ndërsa
vetë spitali i kishte dhënë gruas një shans prej 9.3
përqind për të vdekur. Pacientja ndërroi jetë
brenda 2 javëve.

MBËSHTETJE PËR SHKENCËTARËT KOSOVARË
NË LONDËR
Ambasada e Kosoves në Londer mbeshtet
shkencëtaret Kosovarë ne Konferencat
Nderkombetare Shkencore. Pardje, te premten,
me 7 shtator 2018, ne Londer u mbajte Intelligent
Systems Conference 2018 (Konferenca per
Sistemet Inteligjente 2018). Nga Kosova mori
pjesë dhe u paraqit denjesisht Prof. Dr. Arbnor
Pajaziti, me prezentimin per Robotin e punuar
ne Prishtine. Profesorin pata nderin ta takoj dhe
shoqeroj ne disa takime me vizitor - ekspert te
Mekatronikes dhe Robotikes, lidhur me
bashkepunimin e tyre me Kosoven (Universitetin
e Prishtines etj.). Ne takime me Profesor nga
Japonia te kesaj fushe u dakorduam per nje vizite
dhe ligjerim ne Prshtine vitin e ardhshem.
Ndjenje e mire kur sheh shkencetaret tane - te
Kosoves ne hap me ata te Botes...Urime per
suksesin Prof. Pajaziti. Ambasada e Kosoves ne
Londer me kenaqesi do te ju perkrahe edhe
herave tjera.... “,ka shkruar në profilin e tij në
Facebook,  diplomat ii Kosovës në Londër, Imer
Prishtina-Berisha

PËRGJEGJËSIA ËSHTË E JONA, 
PËR SHKUP MË TË PASTËR!
“Sot të gjithë ne jemi në rolin e kolegëve tanë të
cilët për çdo ditë i zbrazin enët për mbetje, i lajnë
dhe fshijnë rrugët e Qytetit dhe sipërfaqet
publike. Por, megjithatë, pas përfundimit të
aktiviteteve tona, higjiena në rrugë, higjiena e
sipërfaqeve të gjelbra dhe ajo përreth
kontejnerëve varet vetëm nga veprimet e
qytetarëve të Shkupit, nga sjellja e tyre ndaj
mbetjeve dhe gjithsesi nga shprehitë e tyre!.”, ka
shkruar në profilin e tij në Facebook,  drejtori i
NP”Higjiena Komunale”-Shkup, Abdusamed
Shabani.

MANAFORT
SHQETËSON TRUMPIN
Ish-kreu i fushatës zgjedhore të
presidentit Donald Trump dhe një
prej lobistëve më të shquar të
Uashingtonit, Paul Manafort duket se
është shumë pranë arritjes së një
marrëveshjeje fajësie me prokurorët
federalë, në mënyrë që të shmangë
gjykimin e parashikuar për javën e
ardhshme mbi akuzat që rrjedhin nga
puna e bërë prej tij në favor të forcave
politike proruse në Ukrainë.
Manafort është dënuar gjithsesi mbi
akuza të lidhura me mashtrime
bankare apo evazion fiskal, që u
ngritën pas një hetimi të kryer nga
prokurori special Robert Mueller.
Negociatat për paktin e fajësisë
lidhen me një set tjetër prej 7
akuzash, përfshi këtu komplot,
pengim të drejtësisë, pastrim parash,
deklarata të rreme dhe shkelje të ligjit
për deklarimin e lobimit. Gjithsesi,
nuk është ende e qartë se për cilat
akuza Manafort do të pranojë
fajësinë, apo nëse ai do të
bashkëpunojë me ekipin e Muellerit
në hetimin e tij mbi ndërhyrjen ruse
në zgjedhjet presidenciale të vitit
2016, bashkëpunimin e mundshëm
me drejtues të fushatës së Trumpit,
apo pengimin e drejtësisë nga shefi i
Shtëpisë së Bardhë.
Gjyqi ndaj Manafortit mbi këtë set të
dytë akuzash pritet të zhvillohet të
hënën në gjykatën e Uashingtonit.
Ndërsa seanca dëgjimore, e cila ishte
programuar më herët por u shty për
këtë javë, parashikohet të zhvillohet
sot.
Një juri nga Virxhinia e Veriut e dënoi
Manafortin muajin e kaluar mbi 8
akuza për mashtrim financiar bazuar
kryesisht mbi të njëjtat prova që
prokurorët planifikojnë të
prezantojnë edhe në gjyqin e dytë. Ai
mund të përballet tashmë me një
trupë gjykatësish më liberalë në
Uashington, krahasuar me gjyqin e
parë në Alexandria të Virxhinias.
Një marrëveshje fajësie nga Manafort
do të ishte tronditja e radhës për
presidentin, i cili duket gjithnjë e më i
izoluar dhe mosbesues ndaj njerëzve
të rrethit të tij më të afërt. Për muaj të
tërë, Trump e lavdëroi Manafortin për
sfidën që i bënte Muellerit dhe jo
negociimin e një marrëveshjeje
fajësie. Deri më tani, 4 ish-ndihmës të
Trumpit kanë pranuar fajësinë mbi
akuzat e ngritura nga prokurori
special Mueller: Michael Cohen, ish-
avokati personal i presidentit; Michael
Flynn, ish-këshilltari për Sigurinë
Kombëtare; Rick Gates, ish-zv.kryetar i
fushatës; si dhe George
Papadopoulos, ish-këshilltar fushate.

(24 orë, 14 shtator)
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Ata që merren me analizën e opinionit publik, do ta kenë vështirë
të detektojnë një disponim të qartë në mesin e shqiptarëve tani në
prag të referendumit. Jo se mungojnë ide e mendime, por ato nuk
kanë një artikulim të kristalizuar dhe të  formësuar. Askush nuk e
mohon rolin e gjithkujt për të shprehur një mendim publik dhe
askush nuk ka të drejtë të mohojë atë mendim kur ai është i arsye-
shëm e i bazuar në fakte e argument. Mirëpo publiku shqiptar
ende është larg të qenit i informuar mbi analiza të specializuara
të institucioneve e individëve për tema të caktuara. Aktaulisht i bie
që vetëm subjektet politkke kanë mendim të kristalizuar public,
ndërkohë që shoqëria shqiptare është në një fare apatie dhe de-
fanzive të pakuptimt. 

Turma, sikundër dihet, asnjëherë nuk ka një zë kritik që do t’i ar-
tikulonte interesat e veta, përderisa kjo nuk ngrihet në një shkal-
lë më të lartë, atje ku ndodh edhe formimi i publikut. Frika nga pu-
bliku i formuar ka detyruar shumë faktorë me relevancë
pushtetore të disperzojë pakënaqësinë nëpër kanale të shumta të
“shkretëtirës” kolektive. Kjo është më e pranishme në arealin pu-
blik maqedonas, por ka jo pak shenja që ky model të bartet edhe
në arealin shqiptar.

Po të bazoheshim në një analizë klasike sociologjike të publikut,
që thotë se qytetarinë e një vendi e bashkon ideali i të drejtave de-
mokratike, politike e shoqërore, atëherë do ta kishim të lehtë t’u
biem në gjurmë anomalive që përshkon disponimin kolektiv të
gjithë qytetarëve në Maqedoni. Mirëpo, përtej kësaj analize, në
praktikë po ndodh krejt diçka tjetër. Në fakt po krijohet karakteri
autoritar i turmave pa identitet të formuar qytetar e publik, që me
papërgjegjshmërinë dhe jokompetencën e tyre ka shumë të ngjarë
që ta lëkundin kohezionin ndëretnik e ndërfetar, por të “djegin”
edhe alternativat e vërteta të mendimit ndryshe.

Disponimi për dhe kundër referendumit po kalon nëpër një fushë
të gjerë hendikepsh në formimin e një mendimi publik ku duhet
të ndodhë strukturimi  tematik i pakënaqësive. Ky është edhe pa-
rakushti elementar i mosfunksionimit të solidaritetit qytetar në
Maqedoni, madje edhe për çështje puro sociale, ekologjike, e ur-
bane. 

Gjithmonë interesat dhe iniciativat individuale lindin nga baza e
padefinuar e vetëdijes së përbashkët dhe zhvillohen në një inte-
raksion karakteristik reciprok në mes të përfaqësuesve të tij. Por,
ajo çka e prish këtë interaksion është në fakt ajo dora e paduksh-
me që imponon realitete virtuale, pa kurrfarë pikëtakimi me inte-
resat e përgjithshme të qytetarëve. Ky është preludi i krijimit të një
shumësie publike, ku kakofonia e diskursit kthehet në një
spërkatës piklash të pakënaqësisë. Pamundësimi i “lumit të pakë-
naqësisë” nuk është zanat që mësohet nëpër bankat e shkollave.
Ata që e praktikojnë këtë “terapi” çudibërëse, sigurisht që shkathtë-
sinë e tyre e mbështesin mbi aftësinë për të neutralizuar oponen-
tin politik nga çfarëdo aksioni vetëdijesues, qoftë ai edhe brendain-
stitucional.

Në shoqëritë e konsoliduara kulturalisht e ekonomikisht ka
ndodhur që të identifikohen konflikte në mes të publikut kritik dhe
atij manipulues, që si epilog ka patur triumfin e argumenteve
mbi gjepurat, të ligjërimit të mirëfilltë publik mbi kozeritë e
mejhaneve suburbane. Kur konflikti shuhet ende pa dalë në sipër-
faqe, siç po ndodh aktualisht në Maqedoni, atëherë është e mun-
dur tirania e njëmendësisë, që si oponencë ka, të ashtuquajturin,
artikulimin e njëanshëm kritik të pakënaqësive gati laboratorike,
paçka se laboratorët gjithmonë kanë shërbyer për të eksperimen-
tuar dhe testuar diçka.

Shoqëria shqiptare ende nuk e ka ngritur një laborator të vetin për
të testuar gatishmërinë intelektuale të sfidimit.

Gatishmëria
intelektuale 
e sfidimit
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Emin AZEMI

GOOGLE MUND TË PARASHIKOJË VDEKJEN?

Ç'RËNDËSI KA SE SI QUHET AUTOBUSI, 
I CILI JU ÇON DREJT GREMINËS?! 
“Autobusi cope- copë, ka marr tatëpjetën pa
timon të sigurtë dhe pa frena, shoferi i dehun që
shkon majtas- djathtas dhe nuk dihet se kur dhe
ku do t'i përplase pasagjerët, të cilëve,
"kondukteri" u merr lekët por askujt nuk i jep as
llogari as biletë. Xhamat mbyllun, kudërmon erë
djerse dhe myku, nga të gjitha anët, muzikë
tallava dhe turbo follk... pooor, gjitha këto i mbyt
zhurma dhe zënkat e pasagjerëve se do
ndërroheshka emri i autobusit...
Alooo… hapni dritaret, merrni pak frymë dhe
vejani gishtin kokës, ç'rëndësi ka se si quhet
autobusi, i cili ju çon drejt greminës?!!!”, ka
shkruar artisti i fotografisë, Osman Demiri, në
profilin e  tij në Facebook.



Remzije BILALLI

Shkup, 14 shtator - Përdorimi i te-
lefonave celularë dhe mjeteve të
ngjashme të  teknologjisë së infor-
macionit, sot po sfidojnë shoqë-
ritë moderne në mënyra të ndrysh-
me. Prandaj, ato duhet të
konsiderohen dhe të analizohen
në disa aspekte si çështje shumë-
dimensionale, duke përfshirë për-
dorimin masiv të tyre edhe në in-
stitucionet arsimore.

Ministria e Arsimit dhe
Shkencës (MASH) për Gazetën
Koha deklaruan se janë të pajtimit
se të gjithë ne, duhet të kemi një
qëllim të përbashkët - që është si-
gurimi i kushteve për arsim cilësor
dhe eliminimi i dukurive që shkak-
tojnë dëm .

“Sa i përket procesit arsimor, jo
vetëm telefonat mobil, por
gjithçka që pengon procesin mësi-
mor dhe dëmton cilësinë nuk
duhet të ketë vend në shkollat tona
. MASH si një institucion është i
hapur për bashkëpunim dhe ne i
mirëpresim të gjitha nismat, idetë
dhe sugjerimet për përmirësimin e
cilësisë së arsimit, të cilat rrjedhin
dhe mbështeten nga prindërit,
shkollat dhe ekspertët në fushën e
arsimit” , thanë nga MASH.

Nga MASH shtuan se të gjithë
pjesëmarrësit  në procesin e arsi-
mit janë të interesuar për këtë çë-
shtje, duke filluar nga prindërit,
mësuesit, drejtorët e shkollave dhe
autoritetet kompetente arsimore
në nivel lokal dhe qendror.

Për psikologët përdorimi i te-

lefonave celular duhet të kontrol-
lohet  rreptësishtë sepse përveç
dëmtimeve shëndetësore dhe di-
stancimit të fëmijëve nga jeta so-
ciale, në mënyrë shumë negative
ndikon në shpërqendrimin e
nxënësve gjatë orëve mësimore.
Mirëpo kontroll duhet të ketë edhe
për profesorët  sepse ata janë mo-
del i nxënësve. 

“Telefonat shpërqendrojnë
nxënësit nga orët mësimore duke
shkaktuar kështu mos efikasitet,
mos interesim  dhe rënie të aktivi-
tetit të tyre në orët mësimore. Kjo
bën që nxënësit të jenë pasiv dhe
të pa interesuar për mësime. Për-
dorimi i telefonave nuk duhet të
bëhet nga të gjithë pjesëmarrësit e

arsimit dhe jo vetëm nga nxënë-
sit” , deklaroi profesori i psikologji-
së në Universiteti i Tetovës,Lulzim
Murtezani.

Mes tjerash Murtezani u sh-
preh se parandalimi i telefonave
nuk mund të bëhet përnjëherë për
këtë arsye ai vlerëson se duhet të
merren masa më afatgjate. Ai,
gjithashtu propozoi disa metoda
të cilat do të ndikojnë në mënyrë
preventive për parandalimin e për-
dorimit të telefonave celular në
shkolla. Disa nga metodat e propo-
zuara janë trajnime edukative për
përdorimin e telefonave, ndërtimi
i sistemeve të cilët bllokojnë valët
magnetike për të mos funksionuar
celularët  ose krijimi i mbajtëse ku

do të vendosen celularet të cilët
mund të përdoren  vetëm gjatë pu-
shimit.

Shkollat kanë filluar me vetë
iniciativë të gjejnë zgjidhje për pa-
randalimin e telefonave gjatë orës
mësimore. Gjimnazin “Josip Broz
–Tito” në mënyrë praktike
zgjedhën problemin me përdori-
min e telefonave duke i vendosur
ata në një mbajtëse me xhepa dhe
mund ti marrin vetëm gjatë pushi-
mit. Kjo ide u pritu shumë mirë si
nga nxënësve por edhe nga profe-
sorët. Ngjashëm edhe Shkolla e
Mesme e Sarajit (SHMS) ka marr
masa, ata vlerësojnë se duhet të
ruhet privatësia gjatë orëve mësi-
more.

“Para çdo ore kryetarja e klasës
i merr telefonat dhe i vendon në
shkafet, çdo klasë ka shkafin e saj
dhe kodeksin e sjelljes. Këshilli i
shkollës në bashkëpunim me
prindërit ka vendosur të ndalohen
telefonat për shkak se keqpërdo-
ren duke bërë video,fotografi të ci-
lat më pas i publikojnë pa laje. Pa
telefona orët mësimorë janë më
efikase”, deklaroi zëvendës drejto-
resha Nezrane Rrustemi nga SHMS 

Ndërkaq në shumë vende u
ndalua përdorimi i telefonave celu-
larë në shkollë. Qeveria franceze
raportoi se nga ky vit shkollor i
është ndaluar nxënësve përdorimi
i telefonave celularë në shkollave
fillore dhe të mesme.

Shkup, 14 shtator - Kryetari i Kuven-
dit të Republikës së Maqedonisë,
Talat Xhaferi në takimin me
ndihmës-sekretarin shtetëror të
Shteteve të Bashkuara të Ame-
rikës, Ues Miçel, tha se me vizitat e
përfaqësuesve të lartë amerikanë,
po dëshmohet përkushtimi i part-
nerit tonë strategjik për avancimin
e procesit integrues të Maqedoni-
së në NATO dhe BE.

Siç kumton Kabineti i Xhaferit,
kjo është edhe një nga seria e e vi-
zitave të personave zyrtarë nga
SHBA-të si konfirmim i mbësh-
tetjes së qartë, të fuqishme dhe të
padyshimtë për Republikën e Ma-
qedonisë.

“Në vazhdim, Xhaferi tha se
prioritet i shumicës së re është rea-

lizimi i qëllimit strategjik të Repu-
blikës së Maqedonisë, dhe ky është
anëtarësimi i plotfuqishëm në

NATO dhe për këtë arsye fokusi
ishte drejtuar kah përmirësimi i
marrëdhënieve me fqinjët. Fillimi-

sht, u nënshkrua Marrëveshja për
miqësi me Republikën e Bullgarisë
dhe mandej edhe Marrëveshja me

Republikën e Greqisë, që të tejka-
lohet edhe pengesa e fundit në
realizimin e qëllimit”, thuhet në
kumtesën e Kabinetit të Xhaferit.

Ues Miçel, nga ana e vet, tha se
opinioni në Republikën e Maqedo-
nisë është tani më i vetëdijshëm
për atë se sa fuqishëm e mbështet
SHBA-ja Marrëveshjen e Prespës
dhe e nënvizoi rëndësinë e rezulta-
tit pozitiv të referendumit të ardh-
shëm, duke pasur parasysh se kjo
është në dobi të shtetit.

“SHBA-të edhe më tutje do të
ofrojnë mbështetje të padyshimtë
për përparimin e Republikës së
Maqedonisë, duke bindur se foku-
si i shtetit të tij për rajonin është
konstant dhe i padyshimtë”, tha
Miçel.

Xhaferi: Përkushtimi, amerikan i vazhdueshëm
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PARANDALIMI I TELEFONAVE NË SHKOLLAPërdorimi masiv i
telefonave nëpër shkolla
ka nxitur pjesëmarrësit
në institucione arsimore
të mendojnë për
zgjidhjen e këtij
problemi. Psikologët nga
ana tjetër propozojnë
disa metoda me qëllim të
efikasitetit në orët
mësimore
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Shkup, 14 shtator - Maqedonia vazh-
don të jetë në qendër të vë-
mendjes së diplomacies gjerma-
ne. Pas vizitës së kancelares
gjermane, Angela Merkel e cila vi-
zitoi Shkupin javën e kaluar, sot në
vend po qëndron ministri shtetë-
ror për Evropë në MPJ-në gjerma-
ne, Mihail Rot. Ai në fjalimin e tij
gjatë debatit “Maqedonia në
rrugën drejt BE-së”, që u mbajt në
Ohër, porositi se me marrëveshjen
për kontestin e emrit vendi ka
mundësi unikate për hapjen e
dyerve të BE-së dhe NATO-s. Ai tha
se dëshiron ta sheh vendin sa më
shpejtë të jetë e mundur në grupin
e miqve të bashkuar në dy asocia-

cionet.
Mihail Rot, ministër Shtetëror

për Evropë i Gjermanisë tha se do
të doja që të inkurajoj qytetarët në
vendin tuaj të mrekullueshëm që
të pranojnë këtë mundësi histo-
rike. Nëse e mbështetni marrëve-
shjen, ajo do të jetë sinjal i rëndë-

sishëm se qytetarët e Maqedonisë
janë të përkushtuar fuqimisht në
demokraci, sundimin e së drejtës,
pavarësinë e gjyqësorit, ato do të
bëhen pjesë kruciale e Evropës së
bashkuar. Duhet ta vazhdojmë ba-
shkëpunimin tonë, miqësinë tonë,
detyrimet e përbashkëta, kështu

që jam optimist i madh në atë
drejtim, nënvizoi Mihail Rot.

Ai ka sqaruar se e kompanitë
gjermane janë të interesuara për
investim në Maqedoni, si mënyrë e
hapjes së vendeve të reja të punës
dhe përmirësimit të standardit
jetësor të qytetarëve në vend.

Ministri i Jashtëm, Nikolla Di-
mitrov, nga ana e tij, theksoi se re-
ferendumi nuk ka të bëjë me çë-
shtje politike, por me ardhmërinë
e Maqedonisë dhe gjithë qytetarë-
ve të saj. Dimitrov i ka drejtuar kri-
tika partisë opozitare maqedona-
se, VMRO-DPMNE, për qasjen e
kësaj partie ndaj çështjes së refe-
rendumit.

Hahn: Pa
zgjidhjen e emrit,
dera e Maqe -
donisë për në BE 
Pak para vizitës së tij në Maqe-
doni, të hënën e ardhshme,
komisioneri europian për
Zgjerimin, Johannes Hahn
deklaroi gjatë një interviste se
nëse lihej mundësia për prani-
min e Marrëveshjes me Gre-
qinë në referendumin për em-
rin, më 30 shtator, atëhere
dera e Maqedonisë për në BE
do të mbyllej ”për dekada”.
“Nëse nuk shfrytëzohet ky
rast, jam shumë i sigurt se
dera do të mbyllet për dekada,
për të mos thënë përgjith-
monë”, tha Hahn. “Ideja është
që të krijojhet diçka më
shumë, nëse ka një perspek-
tivë europiane, kjo do të tërhe-
që kompani ndërkombëtare,
kompani të cilat do të krijojnë
vende pune. Nëse ka më
shumë industri në vend kjo
ndikon në ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme sepse ata kanë
funksion furnizues, të gjitha
bashkë simulojnë ekonominë.
Nëse ekonomia është e orien-
tuar ndërkombëtarisht kjo
ndikon mbi cilësinë e shtetit të
së drejtës, pavarësisë së gjyqë-
sorit dhe përfundimisht men-
doj se është diçka që e
kërkojnë edhe njerëzit”, thek-
soi Hahn.Ai shprehu gjithash-
tu bindjesn se, nëse Maqedo-
nia i përmbush kushtet e
vendosura për fillimin e nego-
ciatave, atëherë ato mund të
fillojnë që në mes të vitit 2019.

Nuhiu: Kriteri i
Vettingut në
përzgjedhjen e
kuadrove
Shkup, 14, shtator - Zv/ministri i
punëve të Brendshme, Agim
Nuhiu ka sqaruar arsyet e shkak-
rikimit të kryeshefit të policisë
kriminalistike përmes një komu-
nikate për shtyp
“Mekanizmin e Vettingut e zba-
tuam gjatë përzgjedhjes së Krye-
shefit të policisë në Tetovë muaj
më parë – z. Amir Dalipi. Këto
ditë përzgjodhëm po ashtu me
anë të mekanizmit të Vettingut
edhe Kryeshefin e policisë krimi-
nalistike në Tetovë – kolegun
Idriz Milaimi.
Jam krenar që jemi të parët në
shtet që zbatojmë Vettingun me
bindje se vetëm kështu do të
kemi polici në shërbim të shtetit
dhe qytetarëve. Ju siguroj se
përzgjedhja e Kryeshefit të poli-
cisë kriminalistike në Tetovë dhe
avansimet tjera në MPB nuk janë
rezultat i marreveshjeve politike
partiake, por i profesionalizmit
dhe meritokracisë” është sh-
prehur Nuhiu.

Kisha Ortodokse e Maqedoni-
së i fton qytetarët që të vendosin
vetë se çfarë do të bëjnë me 30 sh-
tator. Peshkopi i Kryepeshkopatës
së Ohrit konsideron se qytetarët
janë të pjekur politikisht dhe në
referendumin e ardhshëm, të lir-
shëm dhe sipas bindjes së tyre do
ta zhvillojnë të drejtën për votë,
tranmseton Nezavisen Vesnik

“E shprehim bindjen tonë në
pjekurinë politike të qytetarëve të
Maqedonisë, të cilët në referen-
dum, të lirshëm dhe sipas bindje-
ve të tyre do ta zhvillojnë të
drejtën e tyre për zgjedhje”,
thuhet në njoftim. Vendimi i tillë,
sipas njohësve të rrethanave të ki-

shës është pritur, dhe ka mundur
të supozohet nga deklaratat e
zëdhënësit të kryepeshkopit, pe-
shkopit Timotej.

“Maja e kishës niset nga ajo që
mes besimtarëve dh qytetarëve

me origjinë të ndryshme politike
dhe se me qëndrimin e tyre “për”
ose “kundër” referendumi do të
shkaktonte reagime dhe revolt
nga ana tjetër”, tha analisti politik
Branko Gjorgjievski.

Misioni i OSBE-së në Shkup de-
manton informatat në lidhje me ar-
tikujt në media për një sondazhin
të supozuar të OSBE-së për referen-
dumin e 30 shtatorit.

“Misioni i OSBE-së në Shkup ka
mësuar për artikujt e fundit të me-
diave të cilat pretendojnë se OSBE
ka realizuar sondazh mbi referen-
dumin e ardhshëm. Misioni nuk ka

realizuar asnjë sondazh të tillë. Të
gjitha përmbajtjet mediatike që
pretendojnë të kundërtën,  janë
tërësisht të pasakta dhe në asnjë
mënyrë nuk i pasqyrojnë punën
dhe aktivitetet e Misionit të OSBE-
së në Shkup”, thuhet në reagimin e
OSBE-së. Ndryshe, nëpërmjet me-
diat e afërta me opozitën, janë pu-
blikuar informata për një anketë, e
cila thuhej se është bërë nga OSBE
dhe se rezultatet nga anketa thonë
se “referendumi do të del me rezul-
tate katastrofike”.

Shkup, 14 shtator - Sot, në “Sheshin Gjergj Ka-
strioti-Skënderbeu u mbajtë konferencë për
shtyp, për t’u shpalosur programi i Organizi-
mit të Përvjetorit Përkujtimorë, kushtuar 20
vjetorit të rënies së Heroit Beqir Limani. 

Kryetari i Këshillit Organizativ-Luan Veliu
njoftoi se përbërja e Këshillit Organizativ është
gjithëpërfshirëse, bazuar në hapsirat dhe figu-
rat me të cilat vepronte-Heroi. Do të thotë: Kë-
shilli është në përbërje me veprimtarë dhe
luftëtarë nga Presheva, Kosova, Shqipëria, Ku-

manova, Shkupi, Tetova, Gostivari, Dibra, Kërço-
va, Struga e Manastiri….”!

Kryetari i Komunës së Çairit si nikoçir mes
tjerash tha:“Është nderë dhe krenari për mua që
kjo Akademi organizohet në “Sheshin Skënder-
be”, projekt që është ide e Ali Ahmetit, i cili
është edhe bashkëveprimtarë i Heroit Beqir Li-
mani. Me këtë rast dua t’u them se i tërë ky Ma-
nifest organizohet nën mbikëqyrjen e Ali Ah-
metit, por në këtë rast si udhëheqës ushtarak
dhe asesi si udhëheqës politik…”

Karavani i BESËS
ndalet në Gostivar
Të enjten në Gostivar vazhdoi
fushata e Lëvizjes Besa. Me
këtë rast sekretari i përgjith-
shëm , Skender Rexhepi – Zej-
di para të pranishmëve në Pal-
latin e Kulturës  tha se jemi
për  referendumin, sepse sh-
qiptarët nuk e duan Serbinë
dhe RusinëSipas tij shqiptarët
janë të orientuar drejt BE-së
dhe NATO-s. Rexhepi gjithash-
tu shtoi se: Ne jemi në anën e
atyre që do ti themi PO refe-
rendumit, ne jemi ata që do i
themi PO euro-integrimeve
dhe gjithashtu ne jemi ata që
do i themi PO mirëqenies së
qytetarëve, nënvizoi  Rexhepi.

ZYRTARI I LARTË GJERMAN VIZITON SHKUPIN

Rot: Maqedonia sa më shpejt në NATO e BE

Përkujtohet heroi i kombit, Beqir Limani
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

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

KOM: Qyetarët të vendosin vet në referendum

OSBE Nuk kemi bërë anketë për referendumin
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Omer XHAFERI

Shkup, 14 shtator - Pavarësisht ak-
sioneve të njëpasnjëshme të
“Higjienës Komunale” për pastri-
min dhe mirëmbajtjen e rrugëve
në Shkup, bërlloku dhe mbetjet e
ndryshme janë pjesë e pandarë e
shumë lagjeve të kryeqytetit. Gër-
madhat me bërllok ndonëse mund
të shihen përreth çdo këndi të kon-
tejnerëve, ato fatkeqësisht viteve
të fundit janë prezent në çdo hyrje
të lagjeve, kryesisht para ndërte-
save. Rinovimi i banesave gjatë pe-
riudhës së verës në masë të madhe
ka ndikuar që banorët Shkupit mo-
biliet e vjetra dhe mbetjet e tyre ti
lënë me javë të tëra nëpër parqe
apo vende tjera publike. Nismat e
shpeshta për pastrimin e rrugëve
dhe deponive të ndryshme për
shumë qytetarë janë aktivitete të
duhura, por ato shtojnë se tu për-
mirësuar vetëdija qytetarë sa i
përket pastërtisë doemos duhet të
shqiptohen dënime dhe gjoba. 

Drejtori i “Higjienës Komuna-
le”, Abdusamed Shabani, gjatë
shënimit të “Ditës botërore të pa-
stërtisë”, tha se  niveli i higjienës
në Shkup nuk varet vetëm nga ak-
tivitet e ekipeve të ndërmarrjes që
ai e menaxhon, por nga të gjithë
qytetarët që jetojnë, punojnë dhe
lëvizin nëpër rrugët e qytetit.

”Insistimi im si drejtor i kësaj
ndërmarrje çdoherë ka qenë në atë
drejtim të përmbushjes se detyra-
ve dhe obligimeve ligjore që na
takojnë, duke filluar nga unë e deri
te punëtori i fundit. Mendoj se kur
të jepet kontributi maksimal nga
ana jonë edhe vetëdija e qytetarë-
ve për ambientin jetësor do të rri-
tet edhe më tepër. Si rezultat i ak-
sioneve të fundit që i kemi
realizuar mund t’ju them se gra-
dualisht kultura qytetar për pastër-
titë po ndryshohet në çdo cep të
qytetit dhe kritikat apo vërejtjet
për nivelin e pastërtisë nuk na
adresohen vetëm neve si ndër-
marrje, por edhe atij grupi të vogël
të qytetarëve të pandërgjegjshëm
të cilat mbetjet dhe bërllokun i
hedhin ku të munden.  

Ne si ndërmarrje kemi mun-
gesa të shumta, në çdo sektor,
megjithatë besoj se më këtë ka-
pacitet që e kemi do t’ia arrimë
qëllimit dhe të mirëmbajmë ni-
velin e duhur të pastërtisë në
Shkup”, tha drejtori Shabani, për
gazetën KOHA. 

EDHE BANORËT, PËRGJEGJËS
PËR PASTËRTINË

Banorët e Çairit kur flasin për
nivelin e pastërtisë në lagjet e tyre
dhe përreth nuk hezitojnë të thonë
se vetë qytetarët janë ata që e ndo-
tin ambientin jetësor. Kështu sh-
prehet edhe Blerant Memeti, qyte-
tar i Çairit, i cili thotë se nuk e ka të
qartë se si mundet banorët e kësaj
ane të Shkupit të jenë aq flegmatik
sa i përket higjienës apo mirëm-
bajtjes se mjedisit ku jetojnë.

”Faktor shtesë për gjendjen ak-
tuale me pastërtisë është edhe pa-
siviteti apo mos menaxhimi i
punëtoreve të ndërmarrjeve
përgjegjëse për pastërtinë dhe
higjienën e Komunës. Disa nga
gjeneratat më të vjetra, me shumë
‘nostalgji’ e kujtojnë kohen kur për
gjithçka është kujdesur mirëm-
bajtësi i parkut ( i punësuar në sh-
tet) dhe se banoret nuk kane pasur
asnjë obligim tjetër. Ndërsa tash,
personalisht un, duhet çdo ditë ti
mbledh llometë para ndërtesës, se
shumë rrallë pastrohet parku. Ko-
muna, ose kushdo qofte duhet të

punojë shumë për ti motivuar ba-
norët, në bashkëpunim me shkol-
lat e fillore e të mesme që kjo
gjendje të përmirësohet”, thekson
Memeti. 

SHQIPTARËT TË PA INTERESUAR
PËR KËSHILLA BANESORË
Jetesa kolektive siç është rasti i

banimit nëpër ndërtesave për
shumë qytetarë shqiptar vazhdon
të paraqesë sfidë dhe problema-
tikë kyçe për mirëmbajtjen e pjesë-
ve të përbashkëta. Bashkëbisedue-
si ynë, banori i  Çairit, Blerant
Memeti, shprehet se fatkeqësisht
ky lloj i Këshillave funksionon, por
në një numër të vogël.

”Kryesisht në Çair, Këshillat ba-
nesor funksionojnë mirë aty shu-
mica e banorëve të ndërtesës janë
Maqedon. Personalisht, e ndjej si
obligim të kujdesem për natyrën
dhe rrethin ku banoj, mundohem
në mënyrë të ndryshme ti tërheq
dhe fëmijët e lagjes për te ndih-
muar, që tu mbetet shprehi, por
prindërit janë ata që duhet të pu-
nojnë më shumë në atë drejtim,

gjë që sipas bindjes time, nuk
ndodh shpesh në shoqërinë tonë
që prindërit ti mësojnë fëmijët se
nuk duhet të hidhen mbeturinat
në rrugë, park, apo ne cilindo vend
publik”, thotë Memeti.

Përfshirja e autoriteteve lokale
në përmirësimin e gjendjes aktua-
le, sidomos në vendbanimet sh-
qiptare mendohet të jetë zgjidhja
e vetme. Organizimi i projekteve
të ndryshme për ngritjen e vetë-
dijes së qytetareve, motivimin e
tyre, projekte me ane të të cilëve
banoret do të vetëdijesohen dhe
të fillojnë të mendojnë ndryshe,
janë vetëm disa nga propozimet
që i rekomandojnë banorët e Çai-
rit. Ndryshe, pasojat e ndërtimit të
tepërt ne Çair, qytetarët e kësaj ane
thonë se do te manifestohen pas
disa viteve. Sado qe duket e brishtë
gjendja e ekologjisë, higjienës, ata
shprehen se nëse nuk ndërmerren
hapa të duhura nga Komuna,
gjendja do te keqësohet dhe me
shumë pas disa viteve, pasi qe Çai-
ri po rritet jo me territor, por vetëm
me banore.

Gjithsej 63,6 për qind e qyte-
tarëve të Maqedonisë do të marrin
pjesë në referendumin e ardhshëm,
ndërsa 67,3 për qind janë për anë-
tarësim në BE dhe NATO me prani-
min e Marrëveshjes së Prespës, tre-
gon hulumtimi i mendimit publik
që e zbatoi  Instituti Ndërkombë-
tar për studime ballkanike dhe të
Lindjes së Afërt (IFIMES) nga Lubja-
na. Sipas anketës së zbatuar nga

data 1 deri më 10 shtator të këtij viti
ndaj 1.218 të anketuarve në të gjitha
gjashtë njësi  zgjedhore,  në refe-
rendum nuk do të dalin 17,4 për
qind e qytetarëve, përderisa 16,4 për
qind  nuk janë për anëtarësim në
BE dhe NATO me pranimin e Marrë-
veshjes me Greqinë.

Nga të anketuarit, 86,7 për qind
konsiderojnë se qytetarët e Maqe-
donisë pavarësisht dallimeve etnike

dhe politike, duhet të tregojnë uni-
tet  kur është në pyetje anëtarësimi
me të drejtë të plotë në BE dhe
NATO, derisa 79,8 për qind men-
dojnë se integrimi euroatlantik
është orientim i drejtë strategjik i
shtetit. Përqindja më e madhe e të
anketuarve, 74,2 për qind e kanë
vlerësuar negativisht punën e presi-
dentit të shtetit Gjorge Ivanov, pozi-
tivisht janë prononcuar 9,4 për

qind, ndërsa  qëndrim për këtë çë-
shtje nuk kanë 16,4 për qind.

Përqindje e lartë prej 79,2 e të
anketuarve konsiderojnë se PSP
nën udhëheqësi të Katica Janevës
e kryen punën mirë, 14,4 për qind
kanë mendim të kundërt, derisa 6,4
për qind nuk kanë qëndrim.

Hulumtimi i mendimit publik
është pjesë e analizës për ngjarjet
aktuale në Maqedoni që IFIMES e ti-

tulloi: “Maqedonia përzgjedh mes
(vetë)izolimit dhe të ardhmes eu-
roatlantike?”. Analiza së pari përkuj-
ton në lidhjen e Marrëveshjes së
Prespës, pastaj kthehet në historinë
e shtetësisë së Maqedonisë, ndërsa
kapitull të veçantë përkushton në
përkrahjen e bashkësisë
ndërkombëtare për referendumin,
duke e quajtur “deri tani të paparë
në rajon”.

ANALIZË E IFIMES NGA LUBJANA

Maqedonia përzgjedh mes (vetë) izolimit dhe të ardhmes euroatlantike
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SHËNOHET “DITA BOTËRORE E PASTËRTISË”

A ka vetëdije për
ambient të pastër?

Vetëm nëse ka një
bashkëpunim qytetar-
ndërmarrje, niveli i
pastërtisë në Shkup
do të mund të
përmirësohet.
Angazhimi i
vazhdueshëm i
“Higjienës Komunale”
në mirëmbajtjen e
mjedisit jetësor sipas
drejtuesve kësaj
kompanie ka
rezultuar me
ndryshimin e
shprehive te një pjesë
e qytetarëve sa i
përket çështjes së
higjienës

Koha
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Shkup, 14 shtator – Përveç mbësh-
tetjes që Maqedonia të jetë pjesë  e
BE- dhe NATO-së , Mbretëria Nor-
vegjeze me 2 milion euro do ta
ndihmojë Maqedoninë me grant
mjete financiare në vlerë  prej dy
milion eurosh që do të mund të sh-
frytëzohen për mbështetje për zh-
villimin socio ekonomik të vendit, si
dhe për përgatitje për fillimin e ne-
gociatave për marrjen e datës për
procesin e eurointegrimeve. 

Kjo marrëveshje për bashkëpu-
nim u nënshkrua nga zëvendë-
skryeministri për çështje evropiane
Bujar Osmani dhe Sekretari Shtetë-
ror  në Ministrinë e Punëve të Ja-
shtme të Mbretërisë së Norvegjisë
, Audun Halvorsen, dhe Zyrës Rajo-
nale për Projekte të Kombeve të
Bashkuara – UNOPS.

“Mbështetja nga ana e Mbretë-
risë së Norvegjisë për Republikën e
Maqedonisë, si dhe për integrimet
tona evropiane dhe euro- atlantike,
vazhdon tani me dy dekada, dhe
më lejoni, që për këtë miqësi, z.

Halvorsen t’i përcjell mesazhet e
sinqerta mirënjohëse nga ana e
Qeverisë, si dhe mirënjohjen time
personale drejt tij, për angazhimin
e tij në realizimin e suksesshëm të
ndihmës bilaterale të Norvegjisë
për Republikën e Maqedonisë”-
deklaroi Osmani pas nënshkrimit
të marrëveshjes. Gjithashtu zë-
vendës kryeministri Osmani thek-
soi se me nënshkrimin e marrëve-
shjes së sotme bilaterale për
ndihmë financiare në lartësi prej 2
milion euro, si pjesë e programit
për zhvillim socio- ekonomik të
rajonit, krahas mjeteve të parapara
për mbështetje të zhvillimit eko-
nomik lokal në njësitë për vetëqe-

verisje lokale, ka edhe komponentë
të rëndësishme për mbështetje të
procesit të integrimeve evropiane
të vendit, që aktualisht paraqet
prioritet të lartë për vendin. “Me
këto mjete, Qeveria, por në veçan-
ti Sekretariati për Çështje Evropia-
ne, do të merr mbështetje të rëndë-
sishme për përgatitjen e
administratës për hyrje në fazën e
dytë të Marrëveshjes për Stabili-
zim dhe Asocim, mbështetje për
strukturën negociuese për proce-
sin e negociatave; si dhe mbësh-
tetje për procesin negociues të ven-
dit, në përputhje me udhëzimet e
shënuara në konkluzionet e Këshil-
lit të qershorit të Bashkimit Evro-

pian”, deklaroi Osmani. 
“E gjithë kjo flet, përveç mbësh-

tetjes së rëndësishme financiare,
mjetet si grant që i siguron Mbretë-
ria e Norvegjisë, vijnë në vend të
duhur dhe për nevojat e duhura të
vendit, duke i mbështetur priorite-
tet tona më të rëndësishme – me
sukses të përgatitemi për fillimin e
negociatave në qershor të vitit
2019”, nënvizoi zëvendës kryemini-
stri  Osmani duke shprehur bindjen
në suksesin dhe implementimin e
duhur të këtyre mjeteve, si dhe
mirënjohje për mbështetje në rea-
lizimin e projekteve deri të Zyra
Rajonale për Projekte të Kombeve
të Bashkuara –UNOPS që do të jetë

angazhuar për implementimin e
së njëjtës. 

Sekretari Shtetëror  në Mini-
strinë e Punëve të Jashtme të
Mbretërisë së Norvegjisë Halvore-
sen potencoi se granti i jepet Maqe-
donisë me qëllim të caktuar për zh-
villim socio ekonomik si dhe të
sigurohet procesi për aderimin
Maqedonisë në BE –së sa më sh-
pejtë. 

“Prioritete kryesore do të jenë
ndërtimi i kapaciteteve te Sekreta-
riatit për Çështje Evropiane, përk-
rahjen dhe përforcimin e ekspertë-
ve në ministritë që janë të kyçur në
procesin për anëtarësimin në BE.
“Jemi të vetëdijshëm se procesi i
negociatave do të jetë përplot me
sfida, mirëpo nëse vendi kandidat
mirë përgatit kapacitetet admini-
strative  që të udhëheqin  me pro-
cesin atëherë do të këtë një pozi-
cion shumë të mirë sa i përket
anëtarësimit të Maqedonisë në BE.
Norvegjia dy herë radhazi i filloi
negociatat me BE-në, edhe pse nuk
jemi anëtare e BE-së kemi përvojë
të dorës së parë prandaj ky është
moment historik dhe i vetëm për
Maqedoninë. E ka përkrahjen e
fortë të Norvegjisë në rrugën drejt
BE-së dhe NATO-së”, deklaroi Au-
dun Halvorsen, sekretari Shtetëror
në Ministrinë e Punëve të Jashtme
të Mbretërisë së Norvegjisë. (Z.V.)

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 14 shtator – Përvojat e shtete-
ve fqinje  që u anëtarësuan në NATO
dhe Bashkimin Evropian, tregojnë
se shtetet e reja që aderojnë në këto
dy organizata krahas rritjes së inve-
stimeve fitojnë edhe stabilitet , ga-
ranci  për prosperitet ekonomik,
reforma të shumta dhe fonde të
pakthyeshme evropiane  që për-
mirësojnë jetën e qytetarëve . Nëse
analizojmë  vetëm përfitimet e Bul-
lgarisë dhe Rumanisë që më 2007 u
anëtarësuan në BE ndërsa më vitin
2004 u anëtarësuan në NATO ,
atëherë mund të thuhet se ato me
miliarda euro , para të vlefshme
evropiane  ndërtuan infrastrukturën

, hapën vende të reja pune , ulën pa-
punësinë , rritën pagat dhe përmirë-
suan mirëqenien e qytetarëve të
tyre. Bile Rumania që para viteve 90-
të renditej ndër shtetet më të varfra
të bllokut socialist, 28 vjet më vonë
jo vetëm që ka standard më të mirë
se Maqedonia , Serbia , Mal i zi,  dhe
Bosnje e Hercegovina, por ka tejka-
luar për mirëqenie edhe Kroacinë.
Sot Rumania si anëtare e Bashkimit
Evropian, është ekonomia naciona-
le me rritje më të madhe pas Ir-
landës. Zhvillimin ekonomik rumun
e mbështesin edhe treguesit e ndry-
shëm ekonomik siç janë  Prodhimi i
Brendshëm Bruto Rumun i cili është
rritur prej 2000 dollarë në vitin 2002
në afër 11 mijë dollarë në vitin 2016.

Këto dy shtete me shfrytëzimin
e fondeve strukturore që kanë për
qëllim të zvogëlojnë dallimet midis
anëtarëve të vjetra dhe të reja , kanë
arritur të modernizojnë mjaft infra-
strukturën përkundër procedurave
të ndërlikuara dhe obligimeve për
bashkëfinancimin e projekteve.

Fondi Evropian për zhvillim rajo-
nal  (EFRR) i dhe Fondi  Koheziv kanë
investuar 5,4 miliardë euro në  Bull-
gari në periudhën  2007. – 2013 .  Nga
ana tjetër, Rumunia prej fillimit të
anëtarësimit të saj, vetëm në pe-

riudhën 2007 - 2013, ka realizuar
përfitim prej gati 20 miliardë euro
nga fondet evropiane. 

Rumania në periudhën 2014-
2020, do të fitojë më shumë se   30
miliardë euro nga fondet evropia-
ne investuese dhe infrastrukturore,
ndërsa Bullgaria në këtë periudhë
do të fitojë 10 miliardë euro.

Nga ana tjetër, të dhënat tre-
gojnë se Bullgaria në periudhën
2007-2013, shfrytëzoi afër dy mi-
liardë euro të programeve evropiane
për transport për të ndërtuar më
shumë se 20 stacione të metrosë në
Sofje, përfundimin dhe përmirësi-
min e cilësisë së autostradave në sh-
tet si dhe renovimin e më shumë
stacioneve të hekurudhës. Shteti lin-
dor fqinj i Maqedonisë ka shfrytë-
zuar edhe 400 milion euro për afër
280 projektet për mbrojtjen e mje-
disit, ndërsa afër 1.5 miliardë euro
janë në realizim e sipër për 155
projekte të tjera. Pra përmes fonde-
ve evropiane janë ndërtuar më
shumë se 2600 kilometra të ujësjel-
lësit dhe kanalizimit , janë rinovuar
më shumë se 50 stacione për pastri-
min e ujërave të zeze si dhe janë
ndërtuar më shumë se 18 deponi.
Thënë ndryshe , 1,3 milion qytetarë
të Bullgarisë kanë fituar sisteme më

efikase për menaxhimin me mbe-
turinat , ndërsa 300 mijë qytetarë
të tjerë kanë fituar qasje moderne
ndaj pastrimit dhe furnizimit me
ujë , që ka sjellë edhe ambient më të
pastër dhe më të shëndoshë për ba-
norët. Gjithashtu, Bullgaria, për pe-
riudhën 2007 deri më vitin 2014 janë
nënshkruar projekte për inovacion
dhe konkurrencë të  firmave  në vlerë
prej një miliardë euro.

Nga ana tjetër, Bukureshti për-
mes fondeve evropiane ka hapur
mbi 40 mijë vende pune , ndërsa
paga mesatare është rritur prej 312
euro në vitin 2007 në 510 euro në vi-
tin 2018 .Mjetet evropiane në Ru-
muni ndër të tjerash janë shfrytë-
zuar edhe për të zbutur varfërinë ,
rindërtimin dhe pajisjen e më
shumë se 500 shkollave dhe më
shumë se 200 qendrave shoqërore.
Janë investuar edhe tre miliardë
euro në furnizimin me ujë dhe rrje-
tin e ujësjellësit dhe kanalizimit.
Janë hapur më shumë se 35 mijë
vende pune në periudhën 2007-
2014 si dhe janë mbështetur më
shumë se 1200 firma të vogla dhe të
mesme.

Edhe hulumtimet e opinionit
publik kanë treguar se qytetarët e
Rumanisë janë shumë të kënaqur

nga hajri që i ja shohin rumunët,
anëtarësimi në BE.  

“ Mundësia për gjetjen e punës
në shtetet evropiane, udhëtimi i lirë
, përmirësimi i jetesës në rajonet ku
jetojnë falë fondeve evropiane,
mundësia të studiojnë në shtetet
evropiane,  përmirësimi i infrastruk-
turës, përmirësimi i sundimit të së
drejtës”, këto theksohen të jenë
vetëm disa nga përfitimet që kanë fi-
tuar rumunët , 11 vjet pas anëtarësi-
mit në BE.

Në ndërkohë , analizat e ndrysh-
me  tregojnë se të gjithë 12 shtete që
pas rënies së murit të Berlinit u anë-
tarësuan në NATO, shënuan rritje të
investimeve të huaja. Efektet e anë-
tarësimit në suaza afatgjate janë
shumë pozitive, për shkak se investi-
torët e huaj e kuptojnë se shteti
bëhet më i sigurt, sistemi ekonomik
më stabil dhe më i hapur , dhe i vo-
litshëm për investime direkte të
huaja. Nga ana tjetër,  pas nënshkri-
mit të marrëveshjes më 2008 dhe
anëtarësimit në Aleancën Veri-
atlantike në vitin 2009, janë rritur
investimet e huaja në Shqipëri nga
481 milion euro në vitin 2007 në 793
milion euro në vitin 2010. Në Bullga-
ri investimet janë rritur prej 7.5 mi-
liardë euro në vitin 2004 në 11.5 mi-
liardë në vitin 2005. Në vitet në vijim
në të gjitha shtetet anëtare të reja të
NATO-s shënohen trende pozitive
të investimeve të huaja.  

ZYRTARI I LARTË NORVEGJEZ  VIZITON MAQEDONINË

Dy milion euro për integrimin e Maqedonisë në BE
Sekretari Shtetëror  në Ministrinë e Punëve të
Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë
Halvoresen potencoi se granti i jepet
Maqedonisë me qëllim të caktuar për zhvillim
socio ekonomik si dhe të sigurohet procesi për
aderimin  Maqedonisë në BE –së sa më shpejtë

ANËTARËSIMI NË NATO E BE 

Mirëqenie dhe stabilitetFondi Evropian për
zhvillim rajonal  (EFRR) i
dhe Fondi  Koheziv kanë
investuar 5,4 miliardë
euro në  Bullgari në
periudhën  2007. – 2013.
Nga ana tjetër, Rumunia
prej fillimit të
anëtarësimit të saj,
vetëm në periudhën
2007 - 2013, ka realizuar
përfitim prej gati 20
miliardë euro nga
fondet evropiane
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Koha
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7AKTUALE
Koha, e shtunë, 15 shtator 2018 

Urim SALIU

Tetovë, 14 shtator - Sot në Komunën e
Tetovës në prani të përfaqësuesve
të sektorit joqeveritar të qytetit të
Tetovës, u organizua panel diskutim
dhe debat i hapur, ku të pranishëm
ishin, ambasadori i zyrës së BE në
Maqedoni  Samuel Zhbogar, krye-
tarja e komunës së Tetovës Teuta
Arifi, Zv/ministri për i mbrojtjes
Bekim Maksuti, Kryesuesi i Këshillit
Komunal  Bekim Memeti si dhe Ar-
linda Beqiri nga Sekretariati për Çë-
shtje Evropiane i Republikës së Ma-
qedonisë.

Në këtë debat u bë thirrje deri
tek organizatat joqeveritare që të
bëhen pjesë e koalicionit “Bashkë
për Maqedoni Evropiane”, që para-
qet një lëvizje joformale nga grupet
qytetare, bashkësitë, organizatat jo-
qeveritare, sindikatat, partitë poli-
tike, odat ekonomike, të cilat lidhur
me referendumin e 30 shtatorit, paj-
tohen ti ftojnë qytetarët të dalin për
të votuar për Maqedoni evropiane.

Në diskutim të pranishmit po-
tencuan  rëndësinë që ka referen-
dumi i 30 shtatorit për ardhmërinë
evropiane të vendit duke potencuar

se bëhet fjalë për një rrugë e cila nuk
ka alternativë, dhe se qytetarët e
vendit duhet që patjetër të thuan
fjalën e fundit dhe më 30 shtator të
vulosin perspektivën euroatlantike
të vendit.

Janë të pakontestueshme përfi-
timet të cilat vendet e vogla, si Repu-
blika e Maqedonisë i marrin nga
anëtarësimi në Aleancën Veri-Atlan-
tike dhe ato janë: Pjesëmarrje akti-
ve në marrjen e vendimeve me anë
të konsensusit të plotë të shteteve
pjesëmarrëse, për shtetet e vogla kjo
d.m.th. një vizibilitet dhe faktorizim
më të madh ndërkombëtar. Gjitha-

shtu një nga benefitet e anëtarësi-
mit në NATO është padyshim
mbrojtja kolektive, pasi që sistemi
kolektiv i mbrojtjes për shtetet e vo-
gla është shumë më pak i kushtue-
shëm dhe shume me efikas se ai ve-
tanak apo shtetëror. Paralelisht me
këtë një anëtarësim i plotë i vendit
tonë në NATO padyshim që nënkup-
ton mundësi më të mirë për adresim
të sfidave të reja të sigurisë si dhe
zhvillim të proceseve demokratike
në vend, pasi që praktika e vendeve
që janë anëtarësuar në NATO flet
qartë për një tendencë pozitive të
miratimit dhe vënies në funksion të

shumë ligjeve që sigurojnë kontroll
më të madh të shoqërisë mbi ush-
trinë, luftimin e politikave naciona-
liste, zgjerim të të drejtave të shoqë-
risë civile, dhe një sërë masash të
tjera ligjore që sigurojnë një zhvillim
më të madh demokratik të vendeve
anëtare.

Gjithashtu Maqedonia paraleli-
sht me anëtarësimin e plotë në
NATO do të fillojë edhe procesin e
fillimit të bisedimeve për anëtarë-
sim në Bashkimin Evropian. Rëndë-
si të veçantë në diskutim iu kushtua
edhe problematikës së shfrytëzimit
të fondeve IPA si dhe fondeve para-

qasëse me të cilat disponom vendi
ynë deri në anëtarësimin e plotë në
Unionin Evropian. Këto fonde si dhe
fondet e programit IPA të cilat me
anë të asistencës për kofinansim nga
institucionet shtetërore dhe lokale,
do të jenë më të arritshme për sek-
torin joqeveritar si shfrytëzues të
tyre.

Benefitet e të qënurit anëtare në
Bashkimin Evropian janë kryesisht
të natyrës ekonomike dhe lidhen
ngushtë me mirëqenien ekonomike
të qytetarëve, por edhe me aspekte
të tjera të jetës shoqërore si që janë:
arsimi, shëndetësia, kultura dhe re-
spektimi i garantuar i të drejtave dhe
lirive të njeriut.

Në aspektin ekonomik një nga
përfitimet dhe mundësitë zhvilli-
more të  Bashkimit Europian është
padyshim tregu i lirë evropian, që
paraqet tregun më të madh
ndërkombëtar në botë dhe i cili ga-
ranton: konkurencë më të madhe
në shërbime dhe mallra, redukti-
min e shpenzimeve për të bërit biz-
nes, efikasivitet më i madh i biznesit,
eliminimi i praktikave jo kompeti-
tive si që janë monopolet në tregje
të caktuara, harmonizimi i standar-
deve të punës, reaizimi me aktivite-
tit ekonomik me një valutë të vetme,
si dhe qarkullimi i lirshëm i njerëzve
dhe mallrave.

Delvina KËRLUKU

Shkup, 14 shtator - Në Maqedoni
nuk ka një regjistër të veçantë të të
sëmurëve me kancer. Jozyrtarisht
supozohet se çdo ditë në klinikat e
vendit paraqitet një rast i tillë,
thonë organizatatat të cila mer-
rem me këtë çështje. Mjekët, të
cilët, kanë një rol të madh dhe një
obligim me përgjegjësi për shëri-
min e të sëmurëve, bëjnë të pa-
mundërën. Por, kushtet me të cilat
ballafaqohen ata dhe problemet
e tjera e bëjnë të pamundur përku-
shtimin ndaj punës dhe shërimin e
pacientëve. Ndërsa, të afërimt e të

sëmurit me kancer krahas së-
mundjes ballafaqohen edhe me
probleme të tjera. Veçanërisht ata
me status më të ulët social kanë
probleme me barëra, veshje,
çarçafë, të qëndrojnë në spital, etj.
Argëtimja, bashkëshortja e një të
prekuri nga kanceri, thotë për ga-
zetën KOHA, se në Maqedoni nuk
ka gjetur shpëtim për burrin e saj
dhe është detyruar të del jashtë
shteti. 

“Gjendja e keqe e objekteve
shëndetësore dhe shërbimi jo i
mirë ka bërë që të marr rrugë ja-
shtë vendi në kërkim të donacio-
neve, për shërimin e burrit tim. Pra,
ishin edhe faktorët ekonomik të
cilët gjithashtu ndikuan në mundë-
sinë që të qasemi në shërbimet
shëndetësore jashtë vendi. Ai vuan-
te nga një sëmundje shumë e keqe
- kancer, të cilën  nuk e përballoi
dot dhe vdiq në moshën 34 vjeçare”,
thotë ajo. Sipas saj qytetarët e Ma-
qedonisë meritojnë shëndetësi
cilësore dhe përkushtim më të

madh nga ana e mjekëve. 
Mjekët thonë se shumica e të

sëmurëve me kancer, menjëherë sa
mësojnë se janë prekur nga kance-
ri, pa u menduar fare drejtohen tek
trajtimet që ekzistojnë sot në
formën e kimioterapisë (terapi me
barna), radioterapisë (terapi me
rrezatim), apo operacioneve ki-
rurgjikale, por që të gjitha këto lloj
trajtimesh kanë pasoja të rreziksh-
me në shkatërrimin e pjesës së
mbetur nga shëndeti i organizmit
dhe fuqisë së tij. Ata porosisin
njerëzit e prekur nga kjo sëmundje
menjeherë  ti drejtohen , sepse çdo
sëmundje nëse kapet në fazën e
parë mund të ketë shërim. 

Drejtori i Institutit të Shëndetit
Publik Shaban Memeti thotë se ne-
vojitet në mënyrë kolektive të ana-
lizohen strategjitë për kontroll të
kancerit dhe të parandalohet para
se të përhapet.

"Qëllimi i të gjithëve është sa
më pak njerëz të preken nga kance-
ri, me sukses të trajtohen më

shumë njerëz dhe të sigurohet cilë-
si më e mirë e jetës së njerëzve
gjatë trajtimit dhe për gjatë jetës së
tyre", thekson Memeti duke insi-
stuar në nevojën e promovimit,
analizës dhe ndjekjes së sëmundje-
ve.  Prof.dr. Elena Qosevska infor-
mon se çdo vit punohet në paran-
dalimin e kancerit në qafën e
mitrës, në zorrën e trashë, prostatë
dhe kancer në gji, për të cilat janë
siguruar skrining teste parandalue-
se falas. Për tre vite nga 95.519 PAP
teste të analizuara, te 9.997 janë
zbuluar ndryshime abnormale. Qo-
sevska rekomandon gratë nga mo-
sha 24-35 të bëjnë PAP teste, ndër-
sa burrat nga 50-55 të bëjnë PSA
test parandalues.

Një pjesë e porosive kyçe për
parandalim të kancerit sipas Insti-
tutit është të krijohen shkolla higje-
nike, vende pune të shëndetshme,
qasje më e mirë deri te përkujdesja
e të sëmurëve nga kanceri, investim
për kontrolle të kancerit, etj. Pikëri-
sht, nga klinika për sëmundje të fë-

mijëve, në Shkup, thonë se çdo ditë
pranojnë rreth 15 fëmijë me së-
mundje malinje në departamen-
tin e onkologjisë, por edhe në re-
partin e hematologjisë. Ata
kërkojnë që t’u krijohen kushte më
të mira dhe t’u ofrohen shërbime
nga ana e psikologëve për fëmijët
me sëmundje malinje. Ndërsa,
theksojnë se kanë vetëm një psiko-
log që kujdeset një herë në javë për
fëmijët. Nga Ministria e shëndetë-
sisë thonë se merren masa për për-
mirësimin e gjendjes dhe kushteve
në shëndetësinë publike. Për sjel-
ljen e barnave të reja dhe të sh-
trenjta që lidhen me pacientët
onkologikë dhe të cilat do të jenë
ilaçe për klinikat që trajtojnë pa-
cientë të prekur nga ajo sëmundje.

Ndryshe, rreth 18.1 milionë ra-
ste të reja me kancer pritet të regji-
strohen gjatë gjithë vitit 2018 dhe
ato do të rezultojnë me rreth 9.6
milionë vdekje, thuhet në raportin
e Agjencisë Ndërkombëtare për
Kërkime mbi Kancerin.

PARANDALIMI  I KANCERIT

Cilësia e jetës- vendimtare
Një pjesë e porosive kyçe
për parandalim të
kancerit sipas Institutit të
Shëndetit Publik është të
krijohen shkolla
higjenike, vende pune të
shëndetshme, qasje më e
mirë deri te përkujdesja e
të sëmurëve nga kanceri,
investim për kontrolle të
kancerit, etj

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

ZHBOGAR VIZITON TETOVËN

Anëtarësimi i Maqedonisë në
NATO, me përfitime të shumta

Janë të pakontestueshme
përfitimet të cilat vendet e
vogla, si Republika e
Maqedonisë i marrin nga
anëtarësimi në Aleancën
Veri-Atlantike dhe ato janë:
Pjesëmarrje aktive në
marrjen e vendimeve me
anë të konsensusit të plotë
të shteteve pjesëmarrëse,
për shtetet e vogla kjo
d.m.th. një vizibilitet dhe
faktorizim më të madh
ndërkombëtar

Koha

Koha
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8 MARKETING
Koha, e shtunë, 15 shtator 2018 

Në bazë të nenit 19 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënësit e shkollave të mesme, Komisioni për 
grumbullimin e ofertave për realizim të ekskursionit për nxënësit Qendra shtetërore shkollore për muzikë dhe balet “Ilija 
Nikollovski – Luji” – Shkup në vijim publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për grumbullimin e ofertave për organizim të ekskursionit profesional-hulumtues  

Ofertues – Secili subjekt juridik i regjistruar për realizimin e veprimtarisë në pajtim me lëndën për shpallje  
Lëndë – Organizim i ekskursionit profesional-hulumtues në pajtim me Programin për realizmin e ekskursioneve shkollore për vitin shkollor 
2018/2019.  
Ekskursioni për realizim:   

1. Ekskursion profesional-hulumtues për nxënësit e vitit të parë, të dytë dhe të tretë arsimit të mesëm, relacioni ZAGREB (Kroaci), 4 
(katër) ditë me 2 (dy) bujtje në Zagreb (Kroaci), në bazë të gjysmëpansionit, me realizim në muajin tetor/nëntor të vitit 2018; 
  

Në pajtim me Rregulloren për mënyrën për realizimin e ekskursioneve shkollore të nxënësve të shkollave të mesme, subjektet juridike të 
interesuara për pjesëmarrje në lidhje me këtë Shpallje duhet të plotësojnë kriteret minimale në vijim për vërtetimin e aftësisë të theksuara në 
shpallje dhe të plotësojnë kërkesat teknike dhe financiare të cilat merren në dokumentacion nga shkolla së bashku me programin për ekskursion. 

Kriteret minimale dhe dëshmitë për vërtetimin e aftësive të subjekteve juridike: 
  
Kriteri nr. 1: Subjekti juridik të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë 
përkatëse turistike. 
Dëshmi në lidhje me kriterin nr. 1: Licencë – A valide për kryerje të veprimtarisë turistike në emër të ofertuesit dhe Dokument për veprimtari të 
regjistruar. Dokumentet të cilat janë kopje, duhet të jenë të vërtetuara me nënshkrim dhe vulë nga ana e ofertuesit dhe me fjalët të besueshme me 
origjinalin.  
 
Kriteri nr 2: Subjekti juridik të ketë të realizuara në mënyrë të suksesshme së paku 3 (tri) ekskursione për nxënës dhe aktivitete të tjera të lira në 
3 (tri) vitet e fundit. 
Dëshmi në lidhje me kriterin nr. 2: Vërtetime të dhëna nga shkollat për realizim të suksesshëm të së paku 3 (tri) ekskursioneve për nxënësit dhe 
aktiviteteve tjera të lira në 3 (tri) vitet e fundit. Dokumentet të cilat janë kopje, duhet të jenë të vërtetuara me nënshkrim dhe vulë nga ana e 
ofertuesit dhe me fjalët të besueshme me origjinalin. 
  
Kriteri nr. 3: Subjekti juridik të plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe 
Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat udhëtojnë grupet e fëmijëve.  
Dëshmi në lidhje me kriterin nr. 3:  

 Deklaratë me përgjegjësi të plotë penale dhe materiale se subjekti juridik, i cili do të paraqitet si ofertues ka mundësi të sigurojë shërbim 
për transport në pajtim me kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacionin rrugor dhe 
Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat udhëtojnë grupet e fëmijëve (në origjinal) dhe 

 Deklaratë me përgjegjësi të plotë penale dhe materiale se në rast të zgjedhjes për ofertues më të volitshëm do të sigurojë dëshmi për 
rregullim teknik të makinës në pajtim me ligjet valide ekzistuese në Republikën e Maqedonisë dhe procesverbal për kontroll të 
jashtëzakonshëm të realizuar teknik të autobusit, jo më të vjetër se një muaj, si dhe për vozitësit të autobusëve do të sigurojë vërtetim të 
mjekut jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj (në origjinal). 

 
Garancia bankare për realizim kualitativ të ekskursionit është 5 % e vlerës së përgjithshme të marrëveshjes. Garancinë bankare ofertuesi i 
zgjedhur e dorëzon në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes.  
 
Në rast të zgjedhjes së ofertuesit më të volitshëm, në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes të parashtrohet dëshmi se është bërë rezervimi i 
hotelit dhe rezervimi i biletave për koncertin në pajtim me kërkesat teknike dhe financiare.  
 
Kriteri për zgjedhje të ofertës më të volitshme është: Çmimi më i ulët. 
Për ofertues më të volitshëm do të zgjidhet ai ofertues i cili do të ofrojë çmimin më të ulët, ndërsa më pastaj do të plotësojë kriteret minimale për 
aftësi dhe do të ketë ofertë të pranueshme teknike dhe financiare. 
Ekskursionet do të realizohen vetëm nëse ka numër të mjaftueshëm të nxënësve të paraqitur.  
 
Afati për dorëzimin e ofertave: 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes, më së voni deri më 21.09.2018 deri në ora 14.00 
Programi për realizimin e ekskursioneve për nxënës duhet patjetër të merret në arkivin e shkollës çdo ditë pune prej ora 08:00 deri në ora 14:00. 
Marrja e programit dhe dokumentacionit tjetër për realizimin e ekskursioneve është kusht për pjesëmarrje në procedurën për grumbullimin e 
ofertave. Ofertuesi me vete gjatë marrjes së dokumentacionit duhet të ketë edhe autorizim të rregulluar.  
 
Mënyra dhe vendi i parashtrimit të ofertave: Ofertat së bashku me dokumentet e nevojshme dorëzohen në zarf të mbyllur përmes dërgesës së 
rekomanduar ose përmes postës në Arkivin e Qendrës shtetërore shkollore për muzikë dhe balet “Ilija Nikollovski – Luji” – Shkup ose përmes 
postës në adresën – rr. Crvena Skopska Opshtina nr. 4 Shkup me të vetmën shenjë “Deri tek Komisioni për grumbullimin e ofertave për realizim 
të ekskursionit shkollor përfundimtar”. 
Çdo ofertë e arritur pas afatit të caktuar në ora 14:00 të datës 21.09.2019 do të llogaritet si e vonuar dhe nuk do të jetë lëndë shqyrtimi.  
Ofertuesit, oferta e të cilëve nuk do të përmbushë kushtet minimale si dhe kërkesat e theksuara teknike dhe financiare do të refuzohet dhe e njëjta 
nuk do të merret parasysh gjatë shqyrtimit.  
Hapja dhe vlerësimi i ofertave nuk do të jetë publike, gjegjësisht do të bëhet pa prezencën e ofertuesve dhe do të realizohet në lokalet e 
QSHSHMB “Ilija Nikollovski – Luj” – Shkup. 
 

Komisioni për realizimin e procedurës për grumbullimin  
e ofertave për realizim të ekskursioneve shkollore  

 
KRYETARI I KOMUNËS –  

Nr. / . _____________ prej/  _____________ . 
 
 
 
 

Kryetari i Komunës së Çairit, Shkup, gjatë shqyrtimit të kërkesës së parashtruar nga, Krasniqi Kadishe rr. “Dizhonska 1” nr. 78, nga Shkupi e dorëzuar me numër 08-9876të datës 02.09.2011, 
në bazë të nenit 21, paragrafi (2), paragrafi (11), paragrafi (12), të Ligjit për trajtimin e objekteve të ndërtuara në mënyrë të paligjshme (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 23/11, nr. 54/11, nr. 155/12, nr. 
53/13, nr. 72/13, 44/14, 115/14, nr. 199/14, nr. 124/15, 129/15, 271/15, 31/16 dhe 190/17)  e në bazë të nenit 205, paragrafi 1 dhe neni 209 nga Ligji për procedurë të përgjithshme juridike (“Gazeta  
zyrtare  e RM” nr. 38/2005 110/08 dhe nr. 51/2011 ), e miraton këtë: 

A K T V E N D I M 
për përcaktimin e statusit juridik të objektit  

të paligjshëm 
 

1. Përcaktohet  statusi  juridik  i  objektit  të  paligjshëm; 
shtëpi banimi 

që gjendet, rr. “Dizhonska 1” nr. 21, Shkup, PK 4478, KK Çair; e regjistruar në Fletë pronësinë nr. 
2888 dhe PK 4460/5 KK Çair, regjistruar në Fletë pronësinë 960361, objekt i cili është shënuar si: 

 
 

numri i objektit 1, Përdhese, hyrja 1,banesa 1,  dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: 
hapësirë ndihmëse, sipërfaqja e brendshme 64 m2. 

numri i objektit 1, Përdhese, hyrja 2,banesa 1,  dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: 
hapësirë ndihmëse, sipërfaqja e brendshme 21 m2. 

 

numri i objektit 1, Kati 1, hyrja 1,banesa 1,  dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: hapësirë 
banimi, sipërfaqja e brendshme 69 m2. 

numri i objektit 1, Kati 1, hyrja 1,banesa 1,  dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: sipërfaqe 
ndihmëse, sipërfaqja e brendshme 26 m2. 

 
 
 

2. Si bartës  i  të  drejtës  të  pronësisë  së  objektit  nga  pika  1 e dispozitivit  të  këtij  
aktvendimi,  caktohet, Krasniqi Kadishe rr. “Dizhonska 1” nr. 78, nga Shkupi, me NVAQ: 
0105960455033. 

 
 
 

3. Pjesë përbërëse e këtij aktvendimi është Elaborati  gjeodezik për përcaktimin e gjendjes 
faktike të     objektit të paligjshëm nr. 0820-343/4të datës 26.09.2016, i përpiluar nga 
“GEOPORTAL” SHPKNJP-Shkup. 

4. Pas plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi i njëjti paraqet bazë juridike për regjistrimin e të 
drejtës të pronësisë së objektit  në  librin  publik  për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive 
ndërsa gjatë regjistrimit shënohet  se  objekti  ka  fituar status juridik në  pajtueshmëri  me Ligjin 
për trajtimin e objekteve të ndërtuara në mënyrë të paligjshme. 

A r s y e t i m 

Kërkuesi Krasniqi Kadishe rr. “Dizhonska 1” nr. 78, nga Shkupi, e dorëzuar me numër 08-
9876 të datës 02.09.2011, për përcaktimin e statusit juridik të objektit  paligjshëm: shtëpi banimi, 
që  gjendet, rr. “Dizhonska 1” nr. 21, Shkup, PK 4478, KK Çair; e regjistruar në Fletë pronësinë 
nr. 2888 dhe PK 4460/5 KK Çair, regjistruar në Fletë pronësinë 960361, me gjithsej sipërfaqe të 
brendshme 180 m2. 

Kërkuesi me kërkesën parashtroi:  
-  Elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të paligjshëm nr. 0820-

343/4të datës 26.09.2016, i përpiluar nga “GEOPORTAL” SHPKNJP-Shkup. 
- Fotokopje e letërnjoftimit 
- Akt noteri – Deklaratë nr. RPA 495/17  të datës 27.09.2017,  
- Vërtetim për pasqyrë historike të regjistrimeve të kryera për PK 4478 KK Çair të datës 

12.09.2017 

- Vërtetim për pasqyrë historike të regjistrimeve të kryera për PK 2888 KK Çair të datës 
16.08.2017 

- Fletë pronësie nr. 2888 të datës 16.08.2017 
- Fletë pronësie nr. 960361 të datës 16.08.2017 
- Fatura nga shërbimet publike  
 

Gjatë procedurës janë sjellë këto:  
- Procesverbal nga këqyrja në vend me nr. 08-9876të datës 29.09.2017. 
- Pëlqim urbanistik me nr. 08-9876të datës 05.10.2017. 
-  Konkluzion për pagim të kompensimit nr. 08-9876të datës 10.10.2017. 
Toka në të cilën është ndërtuar objektit është në pronësi të Aco Nikolovski, Bllagoja Nikollov,, 

Dragan Nikollov, Elizabeta Nikollovska, Lubinka Nikollovska, Cvetan Nikollov, Axhami Liman, 
Velinovska Ruzhica, Velinovski Goce, Nikollov Borivoje, Nuredin Ramiz, Republikës së 
Maqedonisë, Çalakoviq Saja dhe Çallakoviq Qazim. 

Në pajtim me dokumentacionin e planit urbanistik në fuqi në parcelën kadastre të 
lartpërmendur është paraparë infrastrukturë rrugore. 

Gjatë përmbushjes së kushtit nga neni 12 paragrafi (1) alineja 7, për objekte të ndërtuara në 
mënyrë të paligjshme të ndërtuar në truall në të cilin në pajtim me dokumentacionin e planit 
urbanistik në fuqi është paraparë ndërtimi i infrastrukturës rrugore zbatohen vetëm dispozitat nga 
standardet nga neni 19 i Ligjit për trajtim me objektet e ndërtuara në mënyrë të paligjshme me të 
cilën përcaktohet objekti a është tërësi ndërtimore dhe funksionale, a është në rënie dhe a ka 
qasje deri te objekti, ndërsa këto objekte NUK përputhen në dokumentacionin e planit urbanistik. 

Kryetari  i  Komunës  së Çairit,  pas  shqyrtimit të dokumentacionit të parashtruar, realizimin e 
këqyrjes në vend, këqyrjen në pajtueshmërinë urbanistike,  konstaton  se  janë  përmbushur  
kushtet  për  miratimin  e  aktvendimit për përcaktimin  e  statusit juridik të objektit të paligjshëm. 

Në bazë të asaj që u theksua më lart, u vendos si në dispozitivin e këtij aktvendimi. 
UDHËZIM PËR KËSHILLË JURIDIKE: Kundër Aktvendimit të Kryetarit të Komunës së Çairit 

për përcaktimin e statutit juridik të objektit të paligjshëm dhe   për   refuzimin  e   kërkesës    për 
përcaktimin e statutit juridik të  objektit  të  paligjshëm,  mund  të  dorëzohet ankesë në afat prej 
15 dite nga dita e pranimit ë aktvendimit, deri te organi i administratës shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve nga lëmi i rregullimit të hapësirës. 

Ankesa taksohet me  taksë administrative në shumë prej 250,00 denarëve.  
           Dorëzuar deri te: 
- Kërkuesi 
- Arkivi 

 

Kryetar, Visar Ganiu

KORIGJIM I SHPALLJES PUBLIKE
181/2018

AGJENCIA PËR ADMINISTRATË

Bëhet korrigjim i shpalljes numër 181/2018 pub-
likuar më 14.09.2018, për vendin e punës numër
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M
ë thotë një mik çka do
të bëjmë? E lexoj fila-
nin, thotë të dalim. E
lexoj filan-filanin, thotë

jam kundër. I lexoj nga diaspora,
edhe ata nuk e kanë të qartë, hëm u
kënda të jenë me NATO-n, hem nuk
u vjen mirë që fqinjët tanë me të
cilët bashkëjetojnë e zgjidhin një
problem të kahershëm. E lexoj filan
profesorin, para do kohe ka shkruar
pro, tash është kundër, më thotë një
mik. Çka të bëjmë?

Më pëlqeu mjaft një shkrim i
poetit Sulejman Mehazi, i cili shumë
bukur i kishte përshkruar disa situa-
ta Pro dhe Contra referendumit të
30 shtatorit. Nuk shkruante se si do
të sillen maqedonasit, për të cilët
është e dhembshme marrëveshja
me Greqinë, por si po sillen shqip-
tarët. Nëse je pro, të thonë ti je kësh-
tu, nëse je kundër, të thonë je ash-
tu...Kush nuk e ka lexuar, le ta
kërkojë në facebook, duhet t’u dalë
shkrimi që e përshkruan atmo-
sferën para-referendumiane, ndo-
shta dhe më saktë, konfuzionin që e
krijojnë disa kundërshtues që janë
në pakicë, duke dashur që sa më
mirë t’ua “çelin” sytë shqiptarëve.

Prandaj do ta parafrazoj në pika
të shkurtra shkrimin e Sulejman
Mehazit: “…problemi e dilema më e
madhe politike momentale në Ma-
qedoni është referendumi i impo-
nuar jo vetëm nga marrëveshja dy-
palëshe maqedonase-greke, por
edhe nga fuqitë e mëdha: SHBA, BE
e NATO, në njërën anë, kundruall
VMRO-së, Serbisë e Rusisë, në anën
tjetër. A duhet përkrahur apo jo re-
ferendumi?, A më mirë t'i themi po,
apo më mirë jo referendumit?. T'i
themi, po humbim nacionalen ku-
shtetuese në këtë republikë dhe ua
bëjmë qejfin grekëve; humbet dhe
marrëveshja e famshme e Ohrit;
humbet dhe historia e lavdishme e
UÇK-së e BDI-së, pasi referendumi
s'ka të bëjë me kombētaren e UÇK-
së. Referendumi pro; njëherë e
përgjithmonë shuan ëndrrat e
stërgjatura shqiptare për bashki-
min e trojeve shqiptare; po-ja jonë
njëherë e përgjithmonë shuan dhe
nacio-kombētaren e maqedonasve.
Në anën tjetër, nëse i themi jo refe-
rendumit, atëherë i themi jo dhe
NATO-s dhe BE-së, e me jonë tonë
kënaqim apetitet e nacionalistëve
të VMRO-së, Serbisë e Rusisë. Jo-ja
jonë mund të bënte trazira të papa-
rashikueshme nacionale maqedo-
nase, shqiptare, bullgare, serbe,
greke për ndarjen e Maqedonisë. E
kjo a na konvenon? Për besë s’e
dimë. Apo, jo-ja jonë do mbronte jo
vetëm identitetin tonë kombëtar,
por edhe identitetin territorial e na-
cional të maqedonasve, po dhe

rëndë do hidhëronim grekët. Vaj
halli për ne, s'bën ashtu e s'bën kë-
shtu çfarë do bëjmë ne!?”(Facebook,
27 gusht 2018)

Sikur autori i cituar t’u kishte
bërë një sublimim të gjitha dilema-
ve që u sillen në kokë njerëzve të
rëndomtë. I dëgjon nëpër kafene,
çajtore, nëpër dasma kur pushon
muzika duke ngrënë darkën, madje
edhe në të pame kur njerëzit kanë
hallin e të ndjerëve,...të gjithë fla-
sin për referendumin dhe si duhet të
votojmë. Të mos flasim për debatet
në facebook, ku gjithkush merr të
drejtën të flasë me kompetencë
duke u nisur nga fakti se megjithatë,
vota  është e jona, ne vendosim dhe
ne duhet të dimë se për çka vendo-
sim. Duhet thënë se mbi 90 për qind
e shqiptarëve janë për Marrëve-
shjen Greqi-Maqedoni, dhe janë nja
10 për qind që kanë dilema dhe
mund të votojnë kundër. Është inte-
resant në këtë debat të detektohen
motivet e kundërshtimit dhe njerë-
zit që kanë këtë disponim. Ndër ta,
ka njerëz që kanë mllef të akumu-
luar ndër vite ndaj politikave të qe-
verive të deritashme(1), njerëz që
kanë mllef ndaj partive shqiptare si
pjesëmarrëse të vazhdueshme në
pushtet(2) njerëz që kanë mëni ndaj
kësaj ose asaj partie në veçanti(si
shqiptare, si maqedonase)(3), njerëz
që nuk e dinë çfarë rregullon kjo
marrëveshje, por “e dinë” sigurt se
është antishqiptare(sic!)(4), njerëz
që duke mos e ditur marrëveshjen,
janë të brengosur se ajo do ta ndër-
rojë statusin e shqiptarëve(sic!-
marrëveshja s’ka të bëjë aspak me
shqiptarët, por me emrin e shtetit,

ndërrimi i të cilit nuk i prek interesat
shqiptare por e definon identitetin
maqedonas(është një goditje sajue-
sve të identitetit të pretenduar an-
tik)(5), njerëz të cilët e shikojnë
shansin “ja tash ja kurrë” t’i mbyllin
çështjet e hapura në Maqedoni
(mund të kenë deri diku të drejtë,
por nuk ka kohë për gjëra të mëdha
realisht!)(6), njerëz të cilët harrojnë
se bëhet fjalë për Maqedoninë e jo
për ndonjë shtet tjetër të dëshi-
ruar(7), njerëz të cilët u besojnë së
tepërmi teorive konspirative dhe
këtë marrëveshje e përjetojnë si një
komplot greko-maqedonas(8), në
përgjithësi idealistë të sin-
qertë(mund të jenë në të gjitha ka-
tegoritë e përmendura), të cilët inte-
resin shqiptar e shikojnë të izoluar
nga politikat gjeostrategjike(9),
ndoshta dhe aventurierë ku rrafsha
mos u vrafsha, ose që gjërat i
shikojnë “sa më keq më mirë...”(10).  

Nëse edhe kam pasur deri tash
ndonjë dilemë, e kam sqaruar në
kokë se si do të votoj. Unë jam me
ata 90 përqindëshin e shqiptarëve
të anketuar që janë deklaruar se do
të votojnë PRO marrëveshjes me
Greqinë dhe për integrim në NATO
e BE. Sepse kur të peshohen gjërat,
dalin  90 për qind e argumenteve
të jenë pro, kurse këtë 10 përqindë-
shin kundër duhet ta llogarisim në
kuadër të  pluralizmit, sa për t’i ikur
njëmendjesisë, e jo se ka përnjë-
mend aq për qind për t’u hamen-
dur.  Dilemat do të ishin të qëndrue-
shme sikur marrëveshja me Greqinë
të përfshinte çështjet identitare ose
statusore të shqiptarëve. Edhe më
aktuale do të ishte tema sikur të

bëhej fjala për Kushtetutën të cilën
e shkruanim në vitin 1991 ose e kor-
rigjonim në vitet 2001 e 2002. 

Në një debat që u përfshiva me
qëllim që të sqarohen gjërat mbroj-
ta qëndrimin si vijon: Si shqiptarë
duhet të dalim në referendum, se-
pse atë e përkrahin TË GJITHA PAR-
TITË SHQIPTARE QË KANË LEGJI-
TIMITET ZGJEDHOR! Duhet të
dalim, sepse në këtë marrëveshje
ka investuar mjaft bashkësia
ndërkombëtare, EU, SHBA dhe
NATO, që janë aleatë strategjikë
tanët. Duhet të dalim në referen-
dum, sepse interes strategjik i sh-
qiptarëve në të gjitha shtetet ku je-
tojnë është inkuadrimi në NATO
dhe BE, që rajoni, bashkë me shqip-
tarët, të mos rrëshqasin në ndonjë
“destinacion” tjetër! Fotografia
duhet shikuar në tërësi e jo në nuan-
ca të vogla!

Kuptohet se nuk mund të ana-
shkalohen disa çështje që duhet
trajtuar për rregullimin e brend-
shëm, por është joreale që këto të
vihen në rend dite për këtë kohë të
shkurtër sa ka mbetur gjer në ditën
e referendumit. Por duhet stërthënë
se kjo marrëveshje i rregullon
aspektet identitare të maqedona-
sve dhe nuk i prek ato të të tjerëve.
Shqiptaret kanë qenë dhe do të
mbeten shqiptarë. Gjuha kryesore
zyrtare e Maqedonise edhe sot
është maqedonishtja, kurse gjuha
shqipe ngrihet në status më të lartë
me ligjin që ende nuk e nënshkruan
kryetari Gjorge Ivanov...Forcën juri-
dike të atij ligji nuk e cenon Marrë-
veshja me Greqinë. Me Marrëve-
shjen për emrin nuk fshihet

kushtetuta dhe gjithçka që është e
garantuar në të e as përjashtohen
mundësitë për ndryshime të saj në
te ardhmen nëse për këtë do të kish-
te nevojë dhe vullnet dypalësh.
Sikundër që nuk përjashtohet gjuha
shqipe zi zyrtare, nuk shlyhet as
përkatësia kombëtare shqiptare.
Shqiptari mbetet shqiptar në çdo
dokument ku kërkohet deklarimi i
përkatësisë KOMBETARE, ndërsa
gjuha shqipe në kushtetutën aktua-
le NUK është plotësisht e barabarte
me maqedonishten që të thotë
dikush se Marreveshja për emrin do
ta ulë statusin e saj ose do ta përja-
shtojë. Përkundrazi, ligji që ende
nuk ka hyrë në fuqi, për te cilin kanë
VOTUAR TE GJITHA PARTTE SH-
QIPTARE, do ta avancojë edhe më
shumë(nuk them do ta barazoje, se-
pse për këtë nevojiten ndryshime
kushtetuese, kurse për ndryshime
kushtetuese duhen 2/3 e votave që
nuk mund të sigurohen edhe sikur
të kishte vullnet politik)...Prandaj
nuk ka nevojë të shpiken tema dhe
probleme që marrëveshja për emrin
as i zgjidh e as duhet t'i përmbajë! 

Por, siç ka thënë populli, duke
dashur t’i mbrojmë vetullat, mund
t’i qesim sytë!  Ata që mendojnë të
votojnë KUNDËR, me motiv se e kë-
shtu e mbrojnë interesin shqiptar,
mund të kontribuojnë që atë inte-
res, pa vetëdije e pa dashur, ta
mënjanojnë nga përcaktimet gjeo-
strategjike ku e shohin veten shqip-
tarët, dhe ta hipin në një anije, ku
ato interesa mund të fundosen.

.
(Autori është kolumnist 

i Gazetës KOHA)
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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.

Shumë arsye Pro, (as)pak Kundër Nga
Daut Dauti

Siç ka thënë populli, duke dashur t’i mbrojmë vetullat, mund t’i qesim sytë!  Ata që mendojnë të
votojnë KUNDËR, me motiv se e kështu e mbrojnë interesin shqiptar, mund të kontribuojnë që atë
interes, pa vetëdije e pa dashur, ta mënjanojnë nga përcaktimet gjeostrategjike ku e shohin veten
shqiptarët, dhe ta hipin në një anije, ku ato interesa mund të fundosen
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi

E
 p

ë
rd

it
sh

m
e

 i
n

fo
rm

a
ti

v
e

w
w

w
.k

o
h

a
.m

k

Botues: Koha Production SHPK | Adresa e botuesit dhe redaksisë: Bul. Goce Delçev nr.11,  | Q.T. Mavrovasja lok.14 - përdhesë, Shkup | Gazetë ditore - botohet çdo ditë përveç të dielës | Shtypi dhe distribuimi:“Adria Media Ballkan” - rr. 852 nr.62, Shkup, 5000 kopje | Data e shtypjes e premte 14 shtator | Numri i parë i gazetës doli më 22 Nëntor 2006
Drejtor: Lirim DULLOVI | Kryeredaktor: Vedat MEMEDALIU | Redaktor përgjegjës: Emin AZEMI | Ndihmëskryeredaktor: Evis HALILI | Redaktor teknik: Halil BERISHA

E-mail: koha@koha.com.mk  | Tel: 02 3179 - 904; Tel: 02 3179 - 905; Tel: 02 3179 - 906; Fax: 02 3118 - 060; | MARKETING: Bekim SHAQIRI • marketing@koha.com.mk; Tel: 02 3179-904; Mob: 071 372 222 | Përgjegjës për distribuim: Afrim DULLOVI -  Tel: 071 372 221
Përfaqësues ligjor: Shtëpia e avokatëve Inter Partes - Shkup  

K
oh

a

NPK "Koha Production" Num. i xhirollogarisë: 210063340670177; Tutunska Banka -Shkup; Numri tatimor 4030008022772 

Sh
pesh bën vaki që një
kryefamiljar kokëkri-
sur ta kthejë shtë-
pinë përmbys, bën

vaki që kalamajtë në mungesë të
prindërve të bëjnë “gjullurdinë”, bën
vaki që nga pahiri a nga pakujdesia
të përmbysësh muhabetin në ku-
vend të burrave, ndodh që në të
pamë a në mort ta shkërmoqësh
heshtjen, bën vaki që gëzimin e je-
timit ta përdhosësh a ta shndërrosh
në hidhërim..., bën vaki që kur nuk
mbyll gojë të t’i thyejnë hundët e
turinjtë, bën vaki që të rrënosh nga
themelet diçka që është vendosur a
ndërtuar më parë(është humane të
shkatërrosh zakonet prapanike a
edhe teoritë e gabuara e të vjetrua-
ra), bën vaki që pahiri po edhe nga
padija të përmbyten rrjedhat e
ngjarjeve...,por ama të shembësh
atë përmbysësh djallëzisht
marrëdhëniet e mëparshme fa-
miljare, marrëdhëniet miqësore
mes fqinjësh, lidhjet e ndërsjella
mes shokësh dhe njëkohësisht të
përmbysësh sofrën, aty ku dikur ke
ngrënë bukën e fëmijëve fukarenj,
për hir të kryeplakut të lagjes, për
qejf të partisë politike, për hir të
kryeparit të saj, për mungesën e vo-
tave deliberative, për hir të
zgjedhjeve vendore, për hir të
zgjedhjeve parlamentare, për hir të
një kandidati(sojsëz dhe jokonsen-
sual) për president shteti, për refe-
rendumin dhe për të tjera
zgj(i)edhje të drejta a të gabuara,
fare nuk është në përputhje me rre-
gullat e me normat e vendosura
nga shoqëria dhe me parimet e mo-
ralit shoqëror.Të katandisesh si mos
më keq dhe më pas të përmbysësh
vlerat themelore të shoqërisë, mua
lëre që nuk ma mbush rradaken,por
edhe nuk ma bën pjellore. E gjithë

kjo katrahurë prej provincia-lizmi, e
gjithë kjo frymë militante, ky ton
patetik dhe ky fanatizëm i tërbuar
karshi zaptimit të drejtës të secilit
për të shfaqur mendimin e tij të lirë,
ndodh vetëm te ne..., dhe lëre që
kjo duket këtejpari, por fatkeqësisht
edhe përsëritet “andejpari oborreve
të feudalëve politikë shqiptarë, të
cilët sabah e aksham pretendojnë
të vënë prapanicat në minderin me
lecka të pushtetit ekzekutiv dhe të
pushteteve të tjera”.

Mua sot e gjithë ditën e Perëndi-
së nuk më vjen inat pse“shoku” im
nga fëmijëria ngeli përgjithmonë
me fiqirin “eksiq”. Nuk më vjen inat
pse“shoku” im nga fëmijëria jonë
ngeli me gishtin në gojë dhe me gi-
shtin tjetër,aty ku nuk duhet ta ketë
vendin..., nuk më vjen inat
pse“shoku” im nga fëmijëria jonë
dikur bënte tarafllëkun politik në
këmbim të një pjate dhe luge prej
druri...,nuk më vjen inat pse “shoku”

ynë dikur bënte miqësinë e sajuar e
të sëmurë me armikun, përkundra-
zi, më vjen inat pse nuk injoroi
gjuhën e gabuar dhe prej shovinisti
të “dostit” të tij, më vjen inat pse e
anashkalon gjuhën shqipe! Nuk më
vjen inat pse “shoku”nga fëmijëria
jonë dikur bënte punët e ministrit
prej NN, nuk më vjen inat e nuk më
ha palla që pensioni i tij është trefi-
shi i timit, nuk më vjen inat e nuk
më ha palla se në vaktin kur mban-
te hundët lart harxhonte pa terezi,
ani se punët nuk i kishte me ta-
mam, ani se jetonte më mirë se unë
dhe shumë të tjerë si unë, nuk më
vjen inat pse dikur çunat dhe gocat
e tij lazdrake, makinën e “dovletit”e
shfrytëzonin për punë private, ama
hiç fare nuk më vjen inat që lekët e
“hyqymatit” dhe ca ndihma të tjerë
dedikuar fukarenjve të mëhallës së
tij,lëre që i bëri toptan rrush e kum-
bulla,por edhe me asnjeri nuk i që-
roi hesapet..., aman miku, më beso,
mua hiç fare nuk më vjen inat që
ky “shoku” im nga fëmijëria, dikur
moti për inatin tim dhe të tjerëve si
unë, për kokërr të qejfit kishte sh-
prehur dëshirë që ta “shihte Stam-
bollin me sy hapur”,mua hiç fare
nuk më vjen inat pse atij iu plotësua
dëshira...,që “e pa nga larg Kostandi-
nopojën sy ndër sy, ashtu ashiqa-
re”..., ashtu thjesht dhe bardhë e
zi!?Sot e gjithë ditën e Perëndisë
nuk tërbohem nga inati hiç fare pse
ky “shoku” ynë prej ish-ministri,
dikur nuk na i kthente “selamet”
dhe ato pak përshëndetje të ftohta
që na i përcillte ishin njësoj si ajo
mimika e të sëmurit rëndë! E dinim
fare mirë pse nuk na i kthente. Dety-
rohej të zbatonte me përpikëri
urdhrat e padiskutueshme të tuto-
rit a shefit të tij politik: “Assesi
përgëzime për ata që nuk janë me

ne dhe që nuk këndojnë duanë e
nuk bëjnë amin për ne”...,nuk më
vjen inat pse ky trutrashë kishte me-
rakun të mbathte kë-
pucët“allafrënga”... dhe, kur i tho-
shim pse nuk i lidhte këpucët, ai na
thoshte: “Ore, ç’flisni kështu..., po
këto nuk janë opinga dhe gjalma
opingash!”Fatkeqësisht, ky “shoku”
nga fëmijëria jonë asnjëherë nuk
bëri dallimin e mbathjeve për të rri-
tur, për çuna e çupëlina, për femra e
për meshkuj, për fukarenj, për bujq
dhe për politikanë..., kujtonte se
ishin njësoj si opingat e gjyshit të tij!

Duke e përfunduar pjesën e
parë të këtij teksti të shkruar e të
“bezdisshëm”, do të them se më
vjen inat pse pikërisht këtë e kishim
‘shok’ prej vaktit kur ishim kala-
maj..., më vjen inat pse pikërisht ky
‘shoku’ ynë prej ushtari partiak, për
një gradë prej tetari i ulej në
gjunj“sovranit”. Habitemi se ku e
gjeti guximin që ta nëpërkëmbte
dhe, më pastaj, toptan ta përmbyste
miqësinë dhe shoqërinë e vjetër me
katundarë dhe shehërlinj..., mes fi-
sit, mes mëhallësh, mes vëllezërve
shqiptarë, mes intelektualësh,
mes..., e gjithë kjo në emër të vota-
ve parlamentare, atyre vendore dhe
presidenciale..., më vjen inat pse
pikërisht ky ‘shoku’ ynë prej provin-
cialisti,prej kokëkrisuri e prej
mendjemadhi, që kur u emërua
“ministër fuqiplotë”, filloi të “pshur-
ret mënjanë”..., na vjen inat pse
pikërisht ky ‘shoku’ ynë nga fëmijë-
ria e jonë nuk vinte te ne për ngu-
shëllime, për gëzime apo edhe për
të qarë hallet tona..., më vjen inat
pse pikërisht ky ‘shoku’ ynë nga fë-
mijëria, si për inatin e tij homerik,
asnjëherë nuk na e“futi” gjegjësisht
nuk na bëri asnjë të vetmin nder...,
nuk erdhi te ne sepse nuk mori vo-

tat tona vendimore, pse ne asokohe
kishim të drejtë të mendonim ndry-
she..., mua sot e gjithë ditën më
vjen inat që asnjëherë nuk e kupto-
va shokun nga fëmijëria,pse e kish-
te për qejf të mbathte çorapet e
bardha prej leshi dhe ato të qëndi-
sura..., e të tjera inate të pashfryra.
Ky ‘shoku’ ynë nga fëmijëria një ditë
qe detyruar ta braktisë fushën e be-
tejës politike..., në vaktin kur sovra-
ni a shefi i tij kishte hetuar fytyrën e
tij prej kleptomani dhe dallave-
raxhiu, ia kishte futur gishtin dhe
shkelmat në bythë duke e sikteri-
sur njëherë e përgjithmonë nga
partia..., dhe ‘shoku’ ynë iku ashtu
kokulur dhe i turpëruar! Asnjëherë
nuk e pamë këtejpari lagjes sonë!
‘Shoku’ ynë nga fëmijëria sot na
duket njësoj si ajo puna e “dinsëzit
dhe imansëzit” në vaktin e mbretë-
risë së Ahmet Zogollit..., që kur i qe
errësuar ndërgjegjja politike (hiq
mënjanë ndërgjegjen kombëtare
dhe atë atdhetare) kishte hequr
dorë nga mbjellja e farës së ngatër-
resave me shokët e tij..., kishte pu-
shuar së kërkuari votat vendore dhe
parlamentare, në këmbim të “...
xhamisë pa hoxhë dhe pa minare,
ku do ta falte namazin, dhe të ki-
shës pa prift dhe pa altar, ku do rrë-
fehej për mëkatet që i kishte bërë!”
Fatkeqësisht, ‘shokët’ e tij nga fë-
mijëria nuk gjetën kësisoj faltore
prej myslimanësh dhe prej të kri-
shterësh!

Miku im i dashur! Unë do degdis
në Stamboll që ta shoh nga afër dhe
jo nga larg, sepse ta “shohë-
sh”Kostandinopojën nga “distan-
ca”,lëre që nuk të bën nder, lëre që
nuk të bëhet për “nijet”, por edhe të
bën të “dyshimtë!”

(Autori është kolumnist 
i Gazetës KOHA)

“SHOKU YNË”ME “FIQIR EKSIQ” 
E PA STANBOLLIN! Nga

Daut DAUTI

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

‘Shoku’ ynë nga fëmijëria sot na
duket njësoj si ajo puna e
“dinsëzit dhe imansëzit” në
vaktin e mbretërisë së Ahmet
Zogollit..., që kur i qe errësuar
ndërgjegjja politike (hiq
mënjanë ndërgjegjen
kombëtare dhe atë atdhetare)
kishte hequr dorë nga mbjellja
e farës së ngatërresave me
shokët e tij..., kishte pushuar së
kërkuari votat vendore dhe
parlamentare, në këmbim të “...
xhamisë pa hoxhë dhe pa
minare, ku do ta falte namazin,
dhe të kishës pa prift dhe pa
altar, ku do rrëfehej për
mëkatet që i kishte bërë!”
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Shkruan: Agim Vinca 

Gjatë qëndrimit në Palestinë
pata rastin ta vizitoj edhe “qytetin
e shenjtë”, Jerusalemin, i cili quhet
ndryshe edhe “qytet tri herë i
shenjtë”, për shkak të tre religjio-
neve të mëdha që kanë lindur dhe
bashkëjetojnë aty: atij mysliman,
hebraik dhe të krishterë. Vizita në
këtë qytet është ëndërr për
gjithkënd, por bëhet realitet
vetëm për një pakicë njerëzish,
për shkak se shkuarja në këtë qy-
tet nuk është punë e lehtë.

Mua m’u dha rasti të shkoja dy
here brenda dy-tri ditëve.Herën e
parë, me pjesëmarrësit e tjerë të
festivalit, si turistë, kurse herën e
dytë, dy ditë pas, për një lexim le-
trar, bashkë me dy poetë francezë,
Simonin dinamik, edhe pse 75-
vjeçar (Antoine Simon) dhe Zha-
ninën e qetë (Janine Ghdalia) dhe
me këngëtaren me origjinë ara-
be Roula (Rula) Safar, mezosopra-
no, që flet e këndon edhe në ara-
bisht. (Rula jeton në Francë, por
është e lindur në Liban). Me ne
ishte edhe poetja palestineze,
Sheikha (Shejha), një zeshkane e
bukur me flokë të dendura si
shkurre, shumë e gjallë dhe e ha-
reshme. (Në shënimet e saj bio-
grafike shkruan se është bijë e një
fisi beduin).

Në rrugë nga Ramallahu në
Jerusalem herën e parë iu nënsh-
truam një kontrolli të rreptë, kur-
se herën e dytë kaluam thuajse
pa na kontrolluar fare, falë gjind-
shmërisë së taksistit, i cili ushtarë-
ve izraelitë u tha veç një fjalë: “Fa-
mily”, ngase me ne në taksi ishte
edhe gruaja e tij e dytë, si thoshte,
nuk e di a me shaka a seriozisht,

një vajzë 17 vjeçare e mbuluar me
shami. 

JERUSALEMI ME KATËR LAGJE
DHE SHTATË PORTA

Jerusalemi ose Rruzalemi, si e
quan Fishta në poezi dhe dom Si-
mon Filipaj në Bibël, ka katër
lagje: lagjen myslimane (arabe),
lagjen hebraike, lagjen e krishterë
dhe lagjen armenase. Është i
rrethuar me mure të trasha e të
larta prej guri dhe ka shtatë porta.
Përse pikërisht shtatë? Sepse, si-
pas Talmudit, numri shtatë është
numër me fat, ndërsa sipas Kura-
nit, xheneti i ka shtatë porta.

Historia tregon se këto shtatë
porta nuk e bënë parajsë Jerusale-
min, por ai arriti t’i mbijetojë
shekujt dhe të arrijë si qytet deri
në ditët e sotme. 

Në të kaluarën Jerusalemi
është quajtur edhe Sion (Cion)
dhe Ir David (Qytet i Davidit), si-
pas emrit të mbretit David, i cili
sundoi në qytet në vitet 970 para
erës sonë. Atë e trashëgoi i biri i tij,
mbreti Solomon, autori i psalme-
ve të mrekullueshme, më i njohu-
ri ndër të cilët është Psalmi 137,
që flet për dëbimin e hebrenjve
nga Palestina dhe ëndrrën e tyre
të përhershme për kthim.(Oh, m’u
thaftë-o krahu mua,/ Rruzalem
në të harrofsha,/ për qiellzë gjuha
m’u kaptë mua,/ të të kujtoj ty
nëse unë pushofsha,/ në mos e
vënça Jerusalemin/ mbi të gjitha
gëzimet e mia!). 

Jerusalemi, ky qytet i lashtë
midis Detit Mesdhe dhe Detit të
Vdekur, gjendet në lindje të Tel-

Avivit, në jug të Ramallahut, në
perëndim të Jerikosë dhe në veri
të Betlehemit. Është një nga qyte-
tet më të lashta në botë, i banuar
vazhdimisht qysh prej 4-5000
vjetësh. 

Qyteti i Vjetër, pos "qendër e
tri feve": Islamit, Judaizmit e Kri-
shterimit, është edhe djep i
shumë popujve, gjuhëve, kultu-
rave; një Babiloni e vërtetë. Jeru-
salemi i ri, modern, është ngritur
jashtë mureve të qytetit të vjetër.
Për myslimanët ky është qyteti i
tretë i shenjtë, pas Mekës dhe Me-
dinës. 

Në një sipërfaqe prej më pak
se 1 km² gjenden tempuj të-
shumtë, si:Tempulli i mbretit So-
lomon, Muri i Vajtimit, Xhamia Al
Aksa, Kish aku gjendet varri i Kri-
shtit etj.Aty e sheh se ç’do të thotë
ekstazë fetare. Vajza e gra të reja
fërkojnë mermerin me duar e
shami, pastaj prekin trupin dhe
bien në trans. Afrohem dhe unë,
vë dorën mbi mermerin e lagësht.
(Nuk e di pse është i tillë). Miku
im algjerian, Yvan Tetelbom, që
nuk beson në legjendat biblike,
më fotografon. 

Jam apo nuk jam pelegrin
tani? Nuk e di. Ndryshe nga gru-
pet e tjera të turistëve, ne grupi i
poetëve, nuk kemi udhëheqës as
ciceron. (Drejtori Sameh nuk ku-
turis ta luajë këtë rol). Vetëm e
shohim me sy dhe e ndiejmë me
zemër këtë qytet me jetëshkrim
të jashtëzakonshëm, që shkëlqen
nën diellin e nxehtë të verës. 

Gjatë historisë së tij të lashtë,
Jerusalemi dy here është rrënuar

krejtësisht, 23 herë ka qenë i
rrethuar, 52 herë i sulmuar dhe 44
herë i pushtuar. Një bilanc të tillë,
sa tragjik, aq edhe heroik, nuk e
ka ndonjë qytet tjetër në botë. 

Edhe në kohët e reja, fatkeqë-
sisht, ky qytet nuk gjeti paqe e
qetësi. Nga viti 1948 deri më1967,
pjesa perëndimore e tij qeverisej
nga Izraeli, ndërsa Jerusalemi Lin-
dor nga Jordania. Pas Luftës Gja-
shtëditëshe arabo-izraelite, që
përfundoi me fitoren e izraelitëve,
Qyteti u ribashkua, në të vërtetë u
aneksua nga Izraeli. Një ligj i vitit
1980 e shpall Jerusalemin kryeqy-
tetin "e amshuar, të pandashëm"
të Izraelit, megjithëse statusi i tij
mbeti i diskutueshëm. Jerusale-
mi ka një popullsi prej 890.428
banorësh (sipas statistikës së vitit
2013). Ai është një qytet i përbërë
(heterogjen) dhe përfaqëson, si
thamë, shumë kombësi, fe, grupe
etnike etj. 

Në shumë pika të qytetit
shihen ushtarë të armatosur me
automatikë në dorë. Paqja e tij
është e brishtë. Izraeli ka ushtri
të fortë dhe shkallë të lartë vigji-
lence ushtarako-policore, ashtu
siç e ka edhe njërin nga shërbi-
met më të forta informative në
botë (MOSAD). Shërbimi ushta-
rak zgjat tre vjet për djemtë, kur-
se dypër vajzat.

JERUSALEMI - QYTETI 
KU BANON PERËNDIA 

Jerusalemi është qytet ku në
çdo hap haset një objekt i shenjtë:
kishë, sinagogë, xhami, fragmen-
te tempujsh etj. Hebrenjtë e kanë

Murin e Lotëve; të krishterët Var-
rin e Shenjtë, ku u shtri Krishti pas
kryqëzimit në Golgotha para se të
ringjallej ditën e tretë, 2018 vjet
më parë, kurse myslimanët Xha-
minë Al Aksa me Kupolën e Artë,
nga e cila, sipas besimit, profeti
Muhamed u ngjit në qiell për të
folur me Perëndinë, njësoj si Moi-
siu shekuj më parë, kur nga qielli
iu diktuan “dhjetë urdhëresat” e
famshme. Ja përse Jerusalemi
është konsideruar që prej kohëve
të hershme si qyteti ku banon
Perëndia.

Në një mjedis të tillë s’ka si të
lejohen blasfemitë, por ja që
ndodhin edhe ato.

Kohë më parë, një modele bel-
ge shokoi publikun, duke u shfa-
qur tërësisht nudo te Muri i Lotë-
ve. Thuhet se reaguan shpejt
rabinët për ta larguar sa më parë
bukuroshen problematike.

Jerusalemi është edhe qytet
tregtar. Në të dy anët e rrugicave
të ngushta, që vlojnë nga njerëzit,
aq sa s’ke ku ta hedhësh gjilpërën,
ka dyqane që shesin rroba, suve-
nire, artikuj ushqimorë etj. Gratë
arabe në trotuare mbajnë para
vetes shporta me fiq, banane,
kumbulla, rrush, shegë e fruta të
tjera tropikale dhe ftojnë në
gjuhën e tyre kalimtarët që t’i
shijojnë ato. Në këtë mjedis ek-
zotik, që ta kujton ngapak Stam-
bollin dhe veçanërisht Kapali Çar-
shinë, nuk ka vizitor që nuk blen
diçka për kujtim. 

Në vizitën e dytë, atë të orës
letrare, njërën nga portat e
gjetëm mbyllur për shkak të një
ekscesi që kishte ndodhur gjatë
ditës. (Policia izraelite kishte vrarë
një djalë të ri arab). Shkuam te
porta tjetër dhe pamë njerëz të të
gjitha moshave, prej pleqve me
mjekër e deri te fëmijët e mitur,
me veshjen e tyre karakteristike,
që nxitonin për në lutjen e
mbrëmjes, pak para perëndimit
të diellit. 

Pas leximit letrar, në një sallë
të rrallë për nga bukuria, pasi re-
cituam ne poetët, kurse Rula in-
terpretoi dy-tri këngë të shoqë-
ruara me dajre e kitarë dhe pasi
pimë pijet me të cilat na qerasën
nikoqirët, morëm rrugën për në
Ramallah. Rruga kaloi shpejt, me
fjalamaninë e taksistit, që tani
ishte vetëm, pa gruan dhe kukuri-
sjet e “beduines” me zërin e saj
gurgullues.

Në sallë kishte qenë edhe një
burrë i moshuar, i ulur krejt në
fund, i cili m’u afrua pas leximit
dhe më pyeti në dija serbisht,
gjuhë kjo të cilën ai e fliste mjaft
mirë, sepse kishte studiuar në
Beograd. Duket se kishte nostalgji
për këtë vend, por, për fatin e tij të
keq, në festival nuk merrte pjesë
asnjë poet serb.

Nuk mungoi as mikja ime e
Ramallahut, Imanja e mirë e buja-
re, banore e Jerusalemit, që kish-
te ardhur të na ndiqte dhe që më
shërbeu si përkthyese me frëngji-
shten e saj.

(Të hënën: 
Një retrospektivë e vogël historike)

NË PALESTINË, PËR POEZINË (4)

(“La beauté du monde est dans la diversité”)

Në Jerusalem 
Jerusalemi ose
Rruzalemi, si e quan
Fishta në poezi dhe
dom Simon Filipaj në
Bibël, ka katër lagje:
lagjen myslimane
(arabe), lagjen
hebraike, lagjen e
krishterë dhe lagjen
armenase. Është i
rrethuar me mure të
trasha e të larta prej
guri dhe ka shtatë
porta. Përse pikërisht
shtatë? Sepse, sipas
Talmudit, numri
shtatë është numër
me fat, ndërsa sipas
Kuranit, xheneti i ka
shtatë porta. Historia
tregon se këto shtatë
porta nuk e bënë
parajsë Jerusalemin,
por ai arriti t’i
mbijetojë shekujt dhe
të arrijë si qytet deri
në ditët e sotme 

• Në natën e parë të Festivalit

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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shtojcë enigmatike e fundjavësshtojcë enigmatike e fundjavës

5x5 dhe 6x6



"_________  është 
dritë e dituri 
shumë gjera 

mesova nga ai. 
mësova të shkruaj, 

mësova të lexoj 
mësova shumë vjersha 

unë të recitoj."

DEKODIMI

Mini KENKEN

K H eO A lirë

VIZATIMI

LABIRINTI

DOMINOJA

Fshehësira
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AKTIVISTI 
I VËRTETON!

(Ë=D)

SA KËNDOVE, 
E SOT T'JEHON!

Anagrami 1

Anagrami 2

Mensur
Mamuti

AUTORI 
DHE GAZETARI 
YNË NË FOTO

ARKË 
E VOGËL

NDRYSHIM I MADH 
I ORGANIZMAVE

-----------------------------
KRIMB QË VIHET N
Ë GREP, KARREM

ANAGRAMI 2, 
VEPËR 

E AUTORIT 
NË FOTO)

"TETOVA ..."

AUTORI 
NORVVEGJEZ, 

HENRIK
-----------------------------

E VËRTETË

NOBELISTI YNË, 
FERID

QYTET 
NË TEKSAS

-----------------------------
SHKRONJË 

GREKE

KOHA
E LIRË

ANAGRAMI 1, 
VEPËR 

E AUTORIT 
NË FOTO)

RRËZOHET
------------------------------

JEHONË, 
BUJË

OPEN 
SOURCE

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

DYLUFTIM
-----------------------------

NDRIÇUES, 
UDHËRRËFYES

SOFTUER PËR 
KOMPRIMIM TË 
DOKUMENTEVE

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

RELIGJION
-----------------------------

SHKRONJA
FQINJE

YLL
(ANG.)

NJË DET
----------------------------

DY ZANORE

PËREMËR
VETOR

KOMUNË NË 
FRANCË (ORIGJ.)
----------------------------

E SYRIT

PISTË FORMULASH 
NË ITALI
(QYTET)

AKIL KOCI
------------------------------

ISH FUTBOLLISTI 
BULLGAR, DIMITAR

AZOTI
DEM, MËZAT

----------------------------
AUREOLAT

REVOLUCIONARI 
JAPONEZ, 
HIROBUMI

-----------------------------
LLOJ MIU PERUAN

QYTET
NË LITUANI

HIDROGJENI
-----------------------------

AZOTI

LULEKUPË
(SH. PASHQ.)

------------------------------
VRIMA

EKREM 
KRYEZIU

----------------------------
ITRIUMI

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

ZONE
ALARM

ME VENA 
TË ZGJERUARA

(MJEK.)
REOMIRI

KOHA
E LIRË

Anagramet e mëposhtme ju 
japin dy vepra të autorit tonë 

në foto.

mini SKANDI
me anagrame

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

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

ARUKONE (Çiftimi)

SUDOKU "më i madh se"

është më i madh se

 

NONOGRAMI

KENKEN
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ARITMOGRIFI 

Legjendat
e muzikës shqipe

AKTIVISTI 
I VËRTETON!

(Ë=D)

SA KËNDOVE, 
E SOT T JEHON!

Anagrami 1

Anagrami 2

Mensur
Mamuti

AUTORI 
DHE GAZETARI 
YNË NË FOTO

ARKË 
E VOGËL

NDRYSHIM I MADH 
I ORGANIZMAVE

-----------------------------
KRIMB QË VIHET N
Ë GREP, KARREM

ANAGRAMI 2, 
VEPËR 

E AUTORIT 
NË FOTO)

"TETOVA ..."

AUTORI 
NORVVEGJEZ, 

HENRIK
-----------------------------

E VËRTETË

NOBELISTI YNË, 
FERID

QYTET 
NË TEKSAS

-----------------------------
SHKRONJË 

GREKE

KOHA
E LIRË

ANAGRAMI 1, 
VEPËR 

E AUTORIT 
NË FOTO)

RRËZOHET
------------------------------

JEHONË, 
BUJË

OPEN 
SOURCE

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

DYLUFTIM
-----------------------------

NDRIÇUES, 
UDHËRRËFYES

SOFTUER PËR 
KOMPRIMIM TË 
DOKUMENTEVE

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

RELIGJION
-----------------------------

SHKRONJA
FQINJE

YLL
(ANG.)

NJË DET
----------------------------

DY ZANORE

PËREMËR
VETOR

KOMUNË NË 
FRANCË (ORIGJ.)
----------------------------

E SYRIT

PISTË FORMULASH 
NË ITALI
(QYTET)

AKIL KOCI
------------------------------

ISH FUTBOLLISTI 
BULLGAR, DIMITAR

AZOTI
DEM, MËZAT

----------------------------
AUREOLAT

REVOLUCIONARI 
JAPONEZ, 
HIROBUMI

-----------------------------
LLOJ MIU PERUAN

QYTET
NË LITUANI

HIDROGJENI
-----------------------------

AZOTI

LULEKUPË
(SH. PASHQ.)

------------------------------
VRIMA

EKREM 
KRYEZIU

----------------------------
ITRIUMI
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Zyrtarët e NATO-s kanë rea-
guar pas vendimit të Qeverisë së
Kosovës për të miratuar pakon e
projektligjeve që rregullojnë rolin,
funksionin dhe shërbimin në
Forcën e Sigurisë së Kosovës.

Në një përgjigjje dhënë Radios
Evropa e Lirë, thuhet se “pozicioni i
NATO-s është i qartë, kjo është çë-
shtje e autoriteteve të Kosovës”.

Sipas aleancës, “çdo ndryshim i
strukturës, mandatit dhe misionit
të Forcës së Sigurisë së Kosovës,
duhet të jetë në përputhje me Ku-
shtetutën e Kosovës, çka do të
kërkojë ndryshime kushtetuese”.

“Forca e Sigurisë së Kosovës
është forcë profesionale, multi-en-
tike dhe burim i stabilitetit rajo-
nal. Kjo forcë ka kaluar rrugë të
gjatë. Progresi i arritur është shem-
bull i ndërtimit të suksesshëm të
kapaciteteve nga ana e NATO-s,
ndonëse duhet bërë më shumë

punë. Aleanca mbështet zhvillimin
e Forcës së Sigurisë së Kosvës sipas
mandatit aktual. NATO-ja vazh-
don të jetë e përkushtuar për sigu-
ri dhe stabilitet në Kosovë”, thuhet
ndër të tjera në përgjigje.

Përveç tjerash aty përmendet
se NATO-ja mbështet edhe dialo-
gun e ndërmjetësuar nga BE-ja në
mes të Kosovës dhe Serbisë, duke e
cilësuar të njëjtin shumë të rëndë-
sishëm “për paqe dhe siguri”.

Në pakon e miratuar nga Qeve-
ria përfshihet Projektligji për

Forcën e Sigurisë së Kosovës,
Projektligji për shërbimin në
Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe
Projektligji për Ministrinë e
Mbrojtjes. Kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj, në një konfe-
rencë për media ka thënë sot se,
me ketë projektligj nuk mund të
jetë i befasuar askush, pasi për të
kanë qenë të përgatitur e të njof-
tuar të gjithë në vazhdimësi.

Ndërkohë gjatë ditës, ambasa-
da e Shteteve të Bashkuara ka
thënë se autoritetet e Kosovës nuk

e kanë konsultuar atë, sa i përket
këtij vendimi. “Shtetet e Bashkua-
ra gjithmonë kanë mbështetur të
drejtën sovrane të Kosovës për të
pasur ushtrinë dhe kanë punuar
ngushtë me Kosovën se si ta ar-
rijnë këtë”, thuhet në një komu-
nikatë të Ambasadës Amerikane
në Prishtinë. “Ne nuk na kanë kon-
sultuar për kohën kur është marrë
vendimi dhe ne duhet t’i anali-
zojmë projektligjet për të kuptuar
qëllimin dhe efektin e tyre”, ka dek-
laruar ambasada.

Përballë gazetares Eni Vasili,
kryeministri Edi Rama ka folur për
herë të parë rreth idesë së hedhur
për rishikim të vijës kufitare mes
Kosovës dhe Serbisë.

I pyetur nga Eni Vasili se përse
ka zgjedhur të heshtë, kur të gjithë
kanë folur, Rama u përgjigj: “I
takon në radhë të parë Kosovës,
shtetit dhe autoriteteve të Kosovës
të përpunojë një platformë për
dialogun dhe unë jam i fundit nje-
ri ndër shqiptarë që më takon të
flas dhe të bëj komentatorin sepse
njëra anë në Kosovë ka një debat
mbi një ide dhe jo mbi një
platformë. Ndjej detyrimin që të
respektoj deri në fund Kosovën
dhe autoritetet e saj. Isha shumë i
qartë kur thashë se kam folur dhe
do flas sa herë është e nevojshme
për Kosovën dhe as kam folur dhe

as do flas në emër të Kosovës.
Është e paudhë për mua që të bëj
komentatorin. Na duhet shumë
më tepër se sa debati i radhës”.

Rama u shpreh se çështja e ku-
firit është mjaft delikate, ku luhet
fati jo vetëm i Kosovës, por i kom-
bit shqiptar.

“Shqipëria ka detyrimin të
mbështesë fuqimisht Kosovën dhe
në këtë detyrim të ndjekë dhe të
presë se çfarë përfaqësuesit e Ko-

sovës mendojnë se për çfarë gjëra-
sh janë dakord të bëjmë. Unë nuk
mund të bëjë tutorin e Kosovës.
Kjo është një çështje ku luhet fati
jo i Kosovës, por i kombit shqiptar
dhe mund të bëhen gabime
shumë të rënda”, u shpreh Rama.

Kryeministri theksoi se nevoji-
tet një diskutim i brendshëm stra-
tegjik. Ai u shpreh se liderët në Ko-
sovë nuk po e bëjnë këtë
aktualisht.

“Duhet të bëjmë një diskutim
të brendshëm strategjik dhe këtë
duhet ta bëjnë ata që e drejtojnë
Kosovën. Dhe këtë nuk po e shoh
që ata ta bëjnë. Shqiptarët duhet
të diskutojnë si burra të kuvendit
dhe jo hidh e prit në televizion
vetëm për t’u konfliktuar. Ne kemi
humbur sepse nuk kemi ditur si të
sillemi me historinë”, tha Rama.

Zyra për Kosovën në Qeverinë e
Serbisë ka njoftuar se është për-
gatitur plani i investimeve të
projekteve në 10 komunat me
shumicë serbe në Kosovë pas vi-
zitës së presidentit serb Alek-
sandër Vuçiq. Investimet më të
mëdha do të bëhen për të punë-
suarit në arsim e në shëndetësi
(71 milionë euro), për vendbani-
min “Lugina e Diellit” (25 milionë
euro), për “Trepçën” (13 milionë
euro), për QS (10 milionë euro),
për ujësjellësin (6 milionë euro),
shkruan Gazeta "Zëri". 
Vizita e presidentit të Serbisë,
Aleksandër Vuçiq, në Kosovë
javën që shkoi dhe premtimet e
tij për investime në të gjitha fu-
shat në komunat me shumicë
serbe në Kosovë kanë rezultuar
me hartimin e një plani të Zyrës
Serbe për Kosovën për mbësh-
tetjen e projekteve që janë duke
u realizuar ose që do të reali-
zohen në komunat me shumicë
serbe e të cilat do ta përbëjnë
Asociacionin e Komunave Serbe
(Zajednica), që pritet të for-
mohet së shpejti. Autoritetet
serbe flasin për qindra milionë
euro, të cilat Qeveria e Serbisë do
t’i investojë në Kosovë, në komu-
nat me shumicë serbe, të
shumtën në katër komunat ve-
riore. Zyra për Kosovën në Qeve-
rinë e Serbisë ka njoftuar se
është duke u përgatitur plani i
investimeve të një mori projek-
teve në 10 komunat me shumicë
serbe në Kosovë pas vizitës dhe
premtimeve të presidentit serb
Aleksandër Vuçiq, ndërkohë këtë
e ka konfirmuar edhe nënkryeta-
ri i Listës Serbe, Igor Simiq.

Ministri i Punëve të Jashtme,
Behgjet Pacolli, ka pritur në shtë-
pinë e tij ministrin e Jashtëm të Sh-
qipërisë, Ditmir Bushati. Pacolli ka
thënë se kanë biseduar për shumë
tema të interesit të përbashkët.
“Shqipëria dhe Kosova funksio-
nojnë si një trup në mbrojtjen e
interesave në politikën e jashtme”,
ka thënë Pacolli. I pranishëm në
këtë takim ishte edhe zëvendë-

skryeministri Fatmir Limaj. “Kisha
kënaqësinë që mirëprita në shtë-
pinë time ministrin e jashtëm të
Shqipërisë, mikun tim Ditmir Bu-
shatin në fillim të vizitës së tij në
Prishtinë.  

Edhe pse në një ambient mi-
qësor, biseduam për shumë tema
të interesit të përbashkët. Shqipë-
ria dhe Kosova funksionojnë si një
trup në mbrojtjen e interesave në

politikën e jashtme.  Falenderoj
edhe zëvendëskryeministrin Limaj
për prezencën dhe angazhimin e

tij në interes të vendit”, ka shkruar
Pacolli në llogarinë e vet në “Face-
book”

EDI RAMA FLET PËR “KORRIGJIMIN” E KUFIJVE

Luhet fati i Kombit

Serbia investon
në Kosovë mbi
200 milionë euro

NATO: Ndryshimi i mandatit të FSK-së
vetëm përmes Kushtetutës
Aleanca mbështet
zhvillimin e Forcës së
Sigurisë së Kosvës sipas
mandatit aktual. NATO-
ja vazhdon të jetë e
përkushtuar për siguri
dhe stabilitet në Kosovë 

Pacolli pret në shtëpinë e tij ministrin e Jashtëm të Shqipërisë
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Ky vendim është marr vetëm
një javë para mbajtjes së samitit të
planifikuar në mes të liderëve të
dy Koreve në Phenjan.

Zyra e hapur në zonën kufitare,
Kaesong të Koresë Veriore përbën
vetëm një nga disa hapat e marrë
mes dy vendeve, me synim të ar-
ritjes së pajtimit. Kjo zyrë është e
para e llojit të saj prej kur dy Koretë
janë ndarë në fund të Luftës së
Dytë Botërore më 1945.

Deri më tani, dy Koretë kanë
përdorur telefonin dhe komuniki-
met e modelit të faksit kur kanë
planifikuar takime apo kanë ndarë
informacione. Mirëpo edhe këto
kanale shpesh janë pezulluar për

shkak të tensioneve të lidhura me
programin bërthamor të Koresë
Veriore.

Në një ceremoni hapëse në
Kaesong, ministri jugkorean i Uni-
fikimit, Cho Myoung-gyon, ka
thënë se zyra do të bëhet “djep i
prosperitetit korean”.

“Do të ulemi ballë për ballë, do
të këmbejmë mendimet tona dhe
do të diskutojmë bashkë për të

zgjidhur çështje të vështira”, është
cituar të ketë thënë ai.

Edhe udhëheqësi i Komitetit të
Koresë Veriore për Ribashkim Pa-
qësor, Ri Son Gwon, ka thënë gjatë
ceremonisë, se zyra do t’iu ndih-
mojë dy Koreve që të zhvillojnë “bi-
sedime të sinqerta”, si dhe për
lidhjet më të forta mes dy vendeve.

Në takimin paraparak me lide-
rin e Koresë Jugore, Moon Jae-in,

por edhe në samitin tjetër të zh-
villuar me presidentin amerikan,
Donald Trump, lideri verikorean,
Kim Jong Un, ka shprehur përkush-
timin e tij për denuklearizim të
plotë të Gadishullit Korean.

Mirëpo pavarësisht këtyre dek-
laratave, zyrtarët amerikanë kanë
kërkuar hapa më të mëdhenj nga
verikoreanët për të vërtetuar
përkushtimin e tyre në këtë aspekt.

Turqia ka ndaluar përdorimin e
valutave të huaja në tregjet e pro-
nave në këtë shtet, teksa synon të
parandalojë rënien dramatike të
lirës. Presidenti i këtij vendi, Recep
Tayyip Erdogan ka nënshkruar një
dekret të enjten, duke njoftuar se
kontratat për shitjen apo dhënien
me qira të pronave, duhet të duhet
të realizohen vetëm duke përdo-
rur lirën.

Erdogan edhe më herët u ka
bërë thirrje banorëve të Turqisë që
të sheshin dollarin dhe euron.

Ky hap vjen pasi lira turke ka
humbur gati një të tretën e vlerës

që ka pasur në krahasim me dolla-
rin amerikan prej muajit janar.

Dekreti i së enjtes, i cili është
publikuar në gazetën zyrtare të
Qeverisë, përcakton se të gjitha
marrëveshjet për prona që janë
planifikuar të kryhen me valuta të
huaja, duhet të ndryshohen bren-
da 30 ditëve. Marrëveshjet për pro-
na në Turqi shpesh ofrohen në
euro apo dollarë për persona të
huaj në këtë shtet. Në një fjalim
drejtuar tregtarëve në Ankara, Er-
dogan ka thënë të enjten se asku-
sh nuk duhet të kryejë biznes me

valuta të huaja përveç eksportue-
sve dhe importuesve. Ai po ashtu
ka kritikuar Bankën Qendrore të
Turqisë, duke e akuzuar për dësh-
tim të kontrollimit të inflacionit
dhe duke bërë thirrje për zvogë-
lim të normave të interesit.

“Normat e interesit janë
shkaku, inflacioni është rezultati.
Nëse thoni ‘inflacioni është
shkaku, normat e interesit janë re-
zultati’, miq, ju nuk keni dijeni për
këtë biznes”, ka shtuar ai.

Shtetet e Bashkuara kanë godi-
tur Turqinë me tarifa në importet e

çelikut dhe aluminit, në përpjekje
për të rritur presionin drejt këtij
shteti, pas kërkesave të SHBA-së
për lirimin e pastorit amerikan, An-
drew Brunson. Bruson vazhdon të
mbahet për gati dy vjet në Turqi,
pasi supozohet se ka qenë i lidhur
me grupe politike që janë të pa-
ligjshme në Turqi.

Rënia e vlerës së lirës në muajt
e fundit ka ngritur çmimet e pro-
dukteve të përditshme në Turqi
dhe ka rritur shqetësimet se ky sh-
tet mund të përballet me krizë
ekonomike. (REL)

Erdogani dhe
Putini pritet të
takohen sërish në
Sochi të Rusisë
Presidenti turk, Tayyip Erdogan,
do të takohet të hënën me homo-
logun e tij rus, Vladimir Putin, në
qytetin Sochi të Rusisë. Ministri i
Jashtëm turk, Mevlu Cavusoglu,
ka bërë të ditur se Tayyip Erdo-
gan dhe Vladimir Putin do të
takohen të hënën për të zhvilluar
bisedime rreth krizës në Siri, shk-
ruan Euronews, transmeton Klan
Kosova. Erdogan është takuar me
udhëheqësit e Iranit dhe Rusisë
gjatë javës së kaluar në Tehran
për të diskutuar mbi Sirinë, mirë-
po nuk kanë arritur që të sigu-
rojnë një armëpushim për enk-
lavën e kontrolluar nga rebelët e
Idlibit.

Britanikët mund të kenë nevojë
për një leje qarkullimi
ndërkombëtare nëse duan të lë-
vizin në vendet evropiane në rast
se nuk arrihet marrëveshja Brexit.
Paralajmërimi ka ardhur nga qe-
veria britanike, sipas të cilës pas
marsit 2019, patenta e tyre nuk
mund të jetë më e vlefshme në BE,
ndërsa shtoi se nuk do të kërkohet
asnjë dokument shtesë për
marrjen e lejes së qarkullimit.
“Në qoftë se nuk ka marrëveshje
me BE-në, mund t’ju duhet të
merrni një leje ndërkombëtare
për të lëvizur në BE”, thuhet në
deklaratën e qeverisë, shkruan
‘scan’. Lejet ndërkombëtare kush-
tojnë 5.50 funte dhe aktualisht
janë në dispozicion në 90 zyra po-
stare në Britani, përcjell albinfo.ch.
Ndërkohë, nga muaji shkurt ata
do të jenë të disponueshme në
2500 zyra postare në Mbretërinë e
Bashkuar. Po ashtu, më herët Ba-
shkimi Evropian kishte paralajmë-
ruar se as patentat e shoferëve nga
vendet e bllokut nuk do të kenë
me vlerë në territoret e Britanisë së
Madhe

Patentë-shoferët
e britanikëve
mund të mos
vlejnë në BEErdogan ndalon përdorimin e valutave

të huaja në tregjet e pronave
Shtetet e Bashkuara
kanë goditur Turqinë
me tarifa në importet e
çelikut dhe aluminit, në
përpjekje për të rritur
presionin drejt këtij
shteti, pas kërkesave të
SHBA-së për lirimin e
pastorit amerikan,
Andrew Brunson

Hapet zyra e parë ndërlidhëse
në mes të dy Koreve

Koreja Veriore dhe ajo
Jugore kanë hapur të
premten zyrën e parë
ndërlidhëse afër kufirit
mes dy vendeve, me
qëllim të përmirësimit
të marrëdhënieve,
transmeton Reuters
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Shkupi
kujton
figurën e
Skënderbeut
Manifestimi kulturor  “Skënder-
beu – simbol i qëndresës së pam-
poshtur” do të mbahet të sh-
tunën në hapësirat e Çifte
Hamamit në Çarshi të Shkupit
Do të nis në ora 14:00 me promo-
vimin e veprave “Problemi shqip-
tar në RP (S) të Maqedonisë
1944-1974”, me autor Qerim Lita.
Për të do të flasin profesorët: Sa-
dik Mehmeti, Halim Purelku dhe
Nuridin Ahmeti.
Në ora 18:00 do të mbahet orë
letrare dhe ekspozitë e titulluar
“Ne jemi arbër”.
Manifestimin do ta begatojë
shoqata kulturore artistike “Shqi-
ponja” dhe tingujt e kitarës të
Driton Sulejmanit dhe të violinës
së Mentor Sulejmanit.
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Në letërsinë shqiptare të bej-
texhijnve, Tahir Efendi Gjakova
njihet me tre mbiemra: Njihet si
Tahir Efendi Gjakova, sepse në
Gjakovë jetoi, shërbeu, veproi dhe
aty jetën e dynjas e përfundoi.

Njihet si Tahir Efendi Bo-
shnjaku sepse lindi në një fshat
afër Jeni Pazarit, në fshatin Lluka-
re, nga familja e Saraçëve, që i
përket fisit Kastrat. 

Ka qenë myderrizi i parë në
Medresenë e Vogël të Gjakovës,
është marrë edhe me krijimtari,
ka shkruar prozë e poezi dhe mbi
të gjitha, nderohet, çmohet, vlerë-
sohet, për dituri, devotshmëri,
thjeshtësi, vërtet ishte i përshpirt-
shëm, për së gjalli e kanë quajtur
Evlia, për veprat që la n’këtë
dynja…

Myderriz Tahir Efendiu, për-
veç veprimtarisë, arsimore, peda-
gogjike, edukative, shpirtërore, na
ka dhuruar në gjuhën shqipe ve-
prën “Vehbija”:  që është libri i
parë shqip, me alfabet arab, në
Kosovë, të cilin e shkroi në vitin
1251 sipas kalendarit të Hixhretit
ose më 1835, sipas kalendarit Gre-
gorian.

Libri është ribotuar pas sh-
tatëdhjetë e dy vjetësh në Sofje,
në vitin 1907, me alfabetin latin,
dhe pati përhapje më të mëdha
në atë kohë; e transliteroi dhe e
transkriptoi myderrizi, Ismail

Haxhi Tahir Gjakova, dhe u shtyp
prej Shoqërisë �Bashkimi�, në
shtypshkronjën shqipe
�Mbrothësia� të atdhetarit të dal-
luar Kristo Luarasi.

Cila është rëndësia frymëzue-
se e “Vehbijes”? Së pari, kjo është
vepra më e vjetër shqipe në Ko-
sovë, shkruar me alfabet arab.
Është shkruar në vargje, e vende-
vende edhe në prozë të rimuar.

Në veprën e Myderriz Tahir
Efendisë flitet për tema të ndrysh-
me, flitet kryesisht për Xhenne-
tin dhe kënaqësitë e tij, për
Xhehenemin dhe dënimet e tij,
mbi kotësinë e kësaj bote, mbi
detyrat kryesore të njeriut, mbi
obligimet familjare, mbi obligi-
met e burrit ndaj gruas, të gruas
ndaj burrit; flitet për pasurinë,

varfërinë, koprracinë, për shpirt-
ninë e sidomos mbi diturinë…

E vërteta në këtë vepër është
paraqitur në mënyrën më të thje-
shtë, më të kapshme, më të qartë.
Ndërsa, rrena, mashtrimi, hipok-
rizia dhe injoranca janë damkosur
në mënyrën më të ashpër.

E veçanta e këtij libri është se
të gjithë shembujt, krahasimet e
ndryshme, janë nxjerrë, kryesisht,
nga Kur’ani, shpallja e fundit hyj-
nore, si dhe nga urtia popullore.

Mësimet e Zotit, Krijuesit të
Gjithësisë, Zhvillues e Frymëzues,
si edhe vetë libri �Vehbija�, për-
shkruhen si Dritë, e cila i përngjet
energjisë, e kjo Dritë na fuqizon,
na edukon, na udhëzon, na
ndriçon… Në vargjet, Myderriz
Tahir Efendiu, thotë:

“Lum ai që Vehbijen e nxe, e
kallxon,

se a si drita e sabahit kujdo që
i difton.”

Myderriz Tahir Efendiu, në
vargjet e tij, veç të tjerash, thotë
edhe këto:

Në t’reftë në mend
masi t’shkojnë dhent
s’tep dobi kurrni send.
Ka e ka rrok dynjaja
sa s’mri për din
ai asht si qen qi lyp stërvin.
Xhahil insan asht më terr
Asht hem qorr hem 
hajvan ja beter.
Mos ha haram e mos fol rren
t’bahet duaja kabull…
Shka u shkrue n’ball
s’jet pat’dal

‘Vehbija’, libri i parë në
gjuhën Shqipe në Kosovë 

Mozaiku, 
arti dekorativ 
që i ka rezistuar kohës 
që nga antikiteti
Mozaiku, një nga format më jetëgjata të artit dekorativ,
e cila i ka rezistuar kohës që nga antikiteti, vjen i doku-
mentuar nëpërmjet vëllimit të parë të serisë “Korpusi i
mozaikëve të Shqipërisë”,
kushtuar mozaikëve në Qy-
tetin Antik të Butrintit, me
autorë Marie-Patricia Ray-
naud dhe Agron Islami.
Vëllim i Parë “Korpusi i Mo-
zaikëve të Shqipërisë” pa-
sqyron punën disavjeçare
të hulumtimit në terren të
dyshemeve me mozaikë
(mozaikë, opus sectile dhe
veshje me pllaka ose pl-
loça) në territorin e Shqipë-
risë. Ai përmban një inventar të detajuar të të gjithë mo-
zaikëve të Butrintit, të dokumentuara sipas fishave të
dedikuara për këtë tipologji. Falë punës së përkushtuar
të autorëve dhe kontributit të specialistëve të fushës,
sot kemi në duar një studim me vlerë të madhe, i cili
mungonte prej kohësh. /ATSH

Grupi suedez i rrokut ka kënduar
shqip në festivalin e vjeljes së rrushit në
Rahovec. Bëhet fjalë për grupin “Mad-
man’s Choice”, të cilët surprizuan pu-
blikun shqiptar me këngën e njohur
’Xhamadani vija-vija’. Sipas vokalistit të
grupit, surpriza për publikun u përga-
tit si një shenjë mirënjohjeje për ftesën
e dytë që grupi kishte marrë për të vizi-
tuar Kosovën. Qëllimi i festës së vjeljes
së rrushit, është promovimi i rajonit

vreshtar të luginës së Rahovecit dhe
trashëgimisë shpirtërore dhe kulturo-
re të kësaj komune. Gjithashtu, “Hardh
Fest” ka për qëllim të ruajë traditat dhe
zakonet e lidhura me vreshtarinë,
verën dhe etnologjinë, promovimin
dhe fuqizimin e bashkëpunimit dhe
lidhjeve, në të gjithë zinxhirin
prodhues, si dhe mundësi për promo-
vimin e turizmit rural të komunës së
Rahovecit në Kosovë, rajon dhe mbarë

botën. “Hardh Fest” është festivali i
vjeljes së rrushit që zhvillohet në Raho-
vec dhe është mbajtur për tre ditë rre-
sht më 7, 8 dhe 9 shtator. (ATSH)

Grupi suedez “Madman’s Choice”
këndon shqip “Xhamadani vija-vija”

Gati gjashtë muaj pasi u shkarkua,
regjisori Agim Sopi do të rikthehet në
pozitën e drejtorit të përgjithshëm të

Teatrit Kombëtar të Kosovës. Këshilli
Drejtues i Teatrit Kombëtar të Kosovës
del ta ketë shkarkuar pa kurrfarë ar-
syeje ligjore. Sopit këtë ia ka vërtetuar
Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shër-
bimin Civil të Kosovës. Nëpërmjet një
vendimi, të cilin vetëm Gjykata mund
ta hedhë poshtë, Ministria e Kulturës
dhe Këshilli Drejtues i TKK-së duhet ta
kthejnë regjisorin Sopi në punë.

“Obligohet Këshilli Drejtues i Tea-
trit Kombëtar të Kosovës dhe ministri
i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe
Sportit për zbatimin e këtij vendimi në
afatin prej 15 ditësh nga dita e pranimit
të tij, duke kthyer ankuesin Agim Sopi
në vendin e punës ‘Drejtor i përgjith-
shëm i Teatrit Kombëtar të Kosovës’”,
shkruhet në vendimin e KPMShCK-së
të protokolluar të martën

Agim Sopi u shkarkua jashtëligjshëm,
rikthehet drejtor i Teatrit Kombëtar

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Përfaqësuesja e Kosovës në ba-
sketboll është mposhtur nga Ma-
qedonia në ndeshjen e parë të gru-
pit B të parakualifikimeve për
“EuroBasket 2021”, shkruan
zeri.info

Maqedonasit e filluan mjaft
mirë sfidën duke e mbyllur çe-
rekun e parë me rezultatin 20:16.
Epërsinë mysafirët e ruajtën edhe
në çerekun e dytë, duke e mbyllur
pjesën e parë me rezultatin 34:29.

Çereku i tretë ishte më i mirë
për “dardanët” që e përmbysën re-
zultatin dhe e mbyllën atë me një
pikë epërsi (49:48).

Sidoqoftë, kosovarët nuk ar-
ritën ta ruajnë epërsinë dhe në
fund u mposhtën me rezultatin
76:73. Pas ndeeshjes ka reaguar
trajneri i Kosovës, Mulaomerovic, i
cili nuk është aspak i kënaqur me
lojtarët e tij, transmeton Indek-
sOnline. ”Ishte një ndeshje mjaft
interesante për publikun”.

”Nuansat vendosën ndeshjen,
mendoj që dobësitë tona kanë

qenë në rotacionin e shkurtë të loj-
tarëve në krahasim me kundërsh-
tarin dhe kontrollimi i dobët i kër-
cimeve”, u shpreh selektori i
Kosovës.

Edhe kapiteni i Kombëtares ko-
sovare, Dardan Berisha ka reaguar
pas humbjes nga Maqedonia.

Në kuadër FIBA Eurobasket
2021, Kosova ka pësuar humbje me
rezultat, 73-76 nga Maqedonia.

Ndërsa, Berisha ishte fantastik
sonte në Prishtinë duke shënuar
32 pikë në ndeshje.

Dhe pas ndeshjes, Berisha tha
se ishte një lojë fizike, teksa ka një
kërkesë për ”Dardanët”, transme-
ton IndeksOnline.

”Ishte një lojë mjaft fizike, rota-
cioni ynë i shkurtë ndikoi duke na
shkaktuar lodhje, por mendoj se
kemi ende ndeshje para vetes”.

”Janë edhe dy ndeshje me Ru-
maninë dhe një me Maqedoninë”.

”I bëj thirrje ‘Dardanëve” për
mbështetje sikurse sonte”, u sh-
preh Berisha.

Mirlind Kryeziu, mbajeni
mend këtë emër, pasi premton
shumë. Në fakt, nuk është se do të
vuani shumë për të memorizuar
mbrojtësin e Zürichut, pasi 21-
vjeçari shihet si një nga lojtarët
me shumë të ardhme në Zvicër.

Titullar tek ekipi i tij, i ri, struk-
turë trupore interesante, pasi
është 193 centimetër i gjatë, ishte
pjesë e moshave të Zvicrës për U-
17, ndërsa tani ka ardhur një mo-
ment tjetër kyç i karrierës së tij.
Për cilën kombëtare do të luajë?

Zvicra e monitoron, por
konkurrenca atje është më e
madhe. Kosova e do, pasi trajneri
Bernard Challandes ka dalë ha-
pur me dëshirën për ta afruar në
skuadër.

Shqipëria po punon, pavarë-
sisht se duket një alternativë më e
largët, megjithatë në momentin
që jemi, mbrojtësi do të na bënte
shumë punë, pa anashkaluar fak-
tin se është dhe një element i
mirë për të ardhmen.

Kryeziu ende nuk ka vendo-

sur se për kë do të luajë dhe po
pret. Nga krahu tjetër, trajneri i
Kosovës, Bernard Challndes, sh-
faqet diplomat me deklaratën e
tij për “Blick” për afrimin e fut-
bollistëve.

“Kam folur me presidentin e

Federatës së Zvicrës, Peter Gillie-
ron. E kemi gjetur njëri-tjetrin
shumë shpejt. Kryeziu (Marlindi)
është në listën time, sigurisht.

“Unë do të mundohem të
bind çdo njeri. Vetëm atëherë kur
dikush arrin në përfundimin se

nuk do ta provojë me Zvicrën
mund të vijë te ne, sigurisht nëse
do të luajë për Kosovën, pasi
mund të luajë dhe për Shqipë-
rinë. Për mua vlen vetëm një gjë:
dëshira e lojtarit“, – u shpreh traj-
neri Challandes.

Grasshopper ka njoftuar se ka
arritur marrëveshje me Arlind
Ajetin. Ajeti do t’i bashkohet
menjëherë klubit nga Cyrihu
pasi nënshkroi kontratë një-
vjeçare me opsionin e zgjatjes
edhe për dy vite. 24-vjeçari vjen
nga grupmoshat e reja të Base-
lit, ku më pas ai kaloi te Frosino-
ne në Itali e më pas në vitin 2016
te Torino, transmeton IndeksOn-
line. Në sezonin e kaluar, ai ishte
i huazuar te Crotone dhe bëri 23
paraqitje në Serie A. Drejtori
sportiv, Mathias Walther për
transferimin e Ajetit tha: ”Ne
jemi të kënaqur me transferimin
e Ajetit”. ”Ai sjellë mjaft përvojë
dhe mund ta ndihmojë skua-
drën shpejt”.

Ndeshja e javës së parë mes Pri-
shtinës dhe Gjilanit në kuadër të
Superligës së Kosovës në futboll
ishte shtyrë. Kjo ndodhi për
shkak të pritjes së licensimit të
UEFA-s pas Superkupës së Ko-
sovës në futboll mes Prishtinës
dhe Dritës. Dhe tani përmes një
konfirmimi nga Federata e Fut-
bollit të Kosovës, është bërë e di-
tur data e zhvillimit të kësaj
ndeshje, transmeton IndeksOn-
line. ”Ndeshja e mbetur e javës
së parë në Superligën e Kosovës
në futboll, ndërmjet Prishtinës
dhe Gjilanit, do të zhvillohet të
mërkurën më 19 shtator, në orën
19:45, në stadiumin “Fadil Vokr-
ri”. Pëndryshe, tani Prishtina dhe
Gjilani kanë zhvilluar nga tri
ndeshje, ku prishtinasit kanë dy
fitore dhe një barazim, njejtë
sikur gjilanasit.

FFK cakton
datën për
zhvillimin e
ndeshjes së
shtyrë mes
Prishtinës 
dhe Gjilanit 

”Sherr” me Shqipërinë dhe Zvicrën
për mbrojtësin e talentuar 

Zyrtare: 
Arlind Ajeti
nënshkruan 
me klubin e 
njohur evropian 

Kosova mposhtet 
nga Maqedonia

BASKETBOLL
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Klubi i Ligës së
Kampionëve në 
telashe, urithët ia
prishin fushën
Një problem i pazakontë i ka ndodhur skuadrës nga Uk-
raina, Shakhtar Donetsk. Në hall më të madh janë drej-
tuesit e Shakhtarit Donetskut të cilën janë befasuar pasi
kanë parë disa vrima në fushë, teksa po përgatiten për
ndeshjen e Ligës së Kampionëve.Shakhtar që ndeshjet si
vendas i luan në Kharkiv, do të ballafaqohet me Hof-
fenheimin të mërkurën në Ligën e Kampionëve dhe drej-
tuesit e klubit po bëjnë të pamundurën për ta rregulluar
fushën në kohë. Menjëherë mirëmbajtësit e fushës janë
kujdesur për këtë problem duke gjetur edhe shkaktarin
i cili ishte urithi. Ata po tentojnë që ta zënë urithin për
mos ta lejuar t’u shkaktojë probleme shtesë. (Kosovapress)
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Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare,
Mërgim Mavraj, ka kritikuar ashpër ish-
trajnerin e tij tek Hamburgu, Christian
Titz, në një intervistë për “Bild”. Ai ka fo-
lur edhe për rënien nga kategoria të
Hamburgut, që ishte për herë të parë në
histori. “Nga ana njerëzore, trajneri është
një katastrofë e vërtetë. Nuk fajësoj nje-
ri tjetër, edhe pse shumë e kanë kaluar
me sukses këtë situatë. As edhe një zyrtar
i klubit nuk më foli ndonjëherë me mua
për atë masë të marrë nga trajneri, apo të
më shpjegonte diçka më shumë.

Trajneri Titz, mesa duket nuk kishte
besim tek unë që mund të ndihmoja eki-
pin. Trajneri ka të drejtë të përjashtojë
ndonjë lojtar, por në rrethanat e duhura”,
deklaroi Mavraj për ‘Blid’, përcjell al-
binfo.ch. Pasi u largua nga Hamburg ai
tashmë ka arritur marrëveshje me Ari-
sin e Selanikut në Greqi dhe pritet të pre-
zantohet sot. Në skuadrën greke është
transferuar edhe mesfushori shqiptar,
Migjen Basha.

La Liga ka publikuar kufizimet
e pagave për 20 klubet e La Ligas
për sezonin, 2018/19. Barcelona
është skuadra që mund të shpen-
zojë më së shumti, 66.5 milionë
euro më shumë se vendi i dytë, të
cilin e mbanë Real Madridi.

Derisa, klubi me buxhetin më
të vogël është Real Valladolidi,
transmeton IndeksOnline.

Kufizimi i pagave i referohet
vlerës maksimale, të cilën çdo klub
mund ta shpenzojë këtë sezon për
skuadrën e parë, duke përfshirë

futbollistët dhe stafin teknik.
Kjo përfshinë pagat fikse dhe

variabile, sigurimet sociale, bonu-
set kolektive, kostot shtesë, dhe ri-
pagesat. Tërsia e këtij limiti nuk
duhet me deomos të përdoret nga
klubi.

"Gazzetta dello Sport" raporton se Inter dhe Milan
së shpejti presin të sjellin një vendim final për
stadiumin. Inter dhe Milan janë duke sqaruar de-
tajet e fundit për stadiumin e qytetit. Klubet dë-
shirojnë të zgjidhin çështjen e stadiumit që ak-
tualisht është i ndarë nga të dyja skuadrat.
“Gazzetta dello Sport” raporton se Inter dhe Milan
së shpejti presin të sjellin një vendim final për
stadiumin, përcjell “lajmi.net”. Milan së fundmi ka
prezantuar një projekt për një stadium të ri por që
varet edhe nga çështja e San Siros.

Duket larg, por vitet ikin shpejtë dhe Spanja
ka hedhur kandidaturën që tani për të organi-
zuar Botërorin e vitit 2030. Ditën e sotme presi-
denti i FIFA-s, Gianni Infantino është takuar me
kryeministrin e Spanjës Pedro Sanchez dhe pre-
sidentin e federatës Luis Rubiales. Për momen-
tin sipas asaj që raporton AS dy janë hipotezat që
i janë paraqitur presidentit të FIFA-s, Infantino.
Hipoteza e parë është ajo për ta organizuar Botë-
rorin e vetme ndërsa hipoteza e dytë është ajo e
një kandidature të përbashkët me Portugalinë
dhe Marokun. Megjithatë federata spanjolle e
futbollit po shtyn më shumë drejt kandidaturës
së vetme të Spanjës, duke patur parasysh edhe
rotacionin e kontinentëve që po bën FIFA për
zhvillimin e Botërorëve. Dy të radhës do të zhvil-
lohen në Azi dhe Amerikën e Veriut, pikërisht në
2022 në Katar dhe në 2026 në SHBA-Meksikë
dhe Kanada.

Skandal me kombëtaren 
e Argjentinës, 
kontrabandë në aeroport 
Kombëtarja e Argjentinës duket se nuk i mjaftojnë rezultatet e
dobëta në ndeshjet e zhvilluar por së fundmi është përfshirë edhe
ne një skandal në dogannë kufitare.  Argjentina ka përfunduar tu-
rin e SHBA ku ka luajtur me Kolumbinë dhe Guatamalan, por në
momentin e kthimit në aeroportin e "Buenos Aires" janë spikatur
disa valigje të dyshimta te Përfaqësueses së Argjentinës.  Sipas au-
toriteteve, në këto kuti kishte mallra të cilat vlenin rreth 25 mijë dol-
larë e për të cilat nuk ishte paguar doganë. Zyrtarët e Federatës
ishin munduar që të kalonin këto kuti pa paguar doganë, siç ndodh
zakonisht me materialet sportive që skuadra merr me vete.

KUFIZIMET E PAGAVE NË LA LIGA

66.5 milionë euro diferencë mes Barçës dhe Realit 

Milan – Inter, afër
marrëveshja për
stadiumin San Siro

Botërori i vitit 2030,
Spanja vendos
kandidaturën

Mavraj akuzon 
trajnerin e Hamburgut
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Në bazë të nenit 7 të Ligjit për kulturë (“Gazeta zyrtare e RM-së nr. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15 dhe 39/16) dhe 
nenit 10, 22 dhe 41 të Ligjit për Qytetin e Shkupit (“Gazeta zyrtare e RM-së nr. 55/04), 

QYTETI I SHKUPIT 
shpall 

 
THIRRJE PUBLIKE 

për grumbullimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2019 të dedikuara për financimin e programeve dhe 
projekteve nga fusha e kulturës me interes për  Qytetin e Shkupit për vitin 2019 

 
I 

Për realizimin e nevojave publike nga fusha e kulturës, 
Qyteti i Shkupit shpall Thirrje publike për grumbullimin 
e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i 
Qytetit të Shkupit për vitin 2019, të dedikuara për 
financimin e programeve dhe projekteve nga fusha e 
kulturës me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 
2019. 
Veprimtaritë kulturore, programet, manifestimet dhe 
mjetet financiare për realizimin e tyre përcaktohen me 
programin vjetor për kulturë të Qytetit të Shkupit për 
vitin 2019.  

II 
Në Thirrjen publike mund të marrin pjesë artistë, artistë 
të pavarur, institucione nga fusha e kulturës, shoqata 
civile, fondacione dhe persona të tjerë juridikë dhe 
fizikë që kryejnë veprimtari nga fusha e kulturës në 
përputhje me Ligjin për kulturë dhe dispozitat e tjera 
pozitive ligjore në Republikën e Maqedonisë.  

III 
Qyteti i Shkupit do të marrë pjesë në financimin e 
programeve, projekteve dhe aktiviteteve në përputhje 
me dispozitat ligjore, në bazë të “Qëllimeve dhe 
kritereve për zgjedhjen e projekteve nga fusha e 
kulturës me interes për Qytetin e Shkupit”, si vijon:   

1. Përkrahja e projekteve, manifestimeve dhe 
aktiviteteve nga fusha e veprimit profesional, 
amator dhe rinor, në fushat e mëposhtme:  

1.1. Arte performuese  
1.2. Arte muzikore   
1.3. Arte vizuale dhe arte të mediumeve të reja 
1.4. Veprimtari botuese dhe bibliotekare   
1.5. Veprimtari muzeore dhe promovimi i 

trashëgimisë kulturore  

2. Bashkëpunim ndërkombëtar. 
3. Veprimtari profesionale, amatore dhe rinore si 

nënkategori për çdo fushë. 
IV 

Përveç fushave specifike të përmendura, fletëparaqitjet 
e deponuara duhet të  plotësojnë “Qëllimet dhe kriteret 
për zgjedhjen e projekteve nga fusha e kulturës me 
interes për Qytetin e Shkupit” që janë dhënë të 
bashkëngjitura me Thirrjen publike të shpallur në Ueb 
portalin zyrtar të Qytetit të Shkupit  
www.skopje.gov.mk.  

V 

Paraqitja për Thirrjen publike realizohet me deponimin 
e fletëparaqitjes së plotësuar (aplikacionit). 
Aplikuesit, përveç fletëparaqitjes, detyrimisht duhet të 
deponojnë edhe këto dokumente:   

- dokument për veprimtari të regjistruar të lëshuar 
nga Regjistri Qendror i Republikës së 
Maqedonisë për vitin 2018,   

- vërtetim për xhiro llogari të hapur dhe aktive 
 

Aplikuesit, të bashkëngjitur me fletëparaqitjen, duhet të 
deponojnë edhe dokumente të tjera, të lidhura me 
realizimin e aktivitetit (kontrata autoriale me 
pjesëmarrësit, ambient i siguruar ose partneritet me 
ndonjë institucion / organizatë, ftesë për pjesëmarrje 
në festival në shtete të huaja, mjete financiare të 
siguruara në mënyrë plotësuese etj.) 
Fletëparaqitjet (aplikacionet) mund të merren në 
Sektorin për veprimtari publike – Seksioni për kulturë i 
Qytetit të Shkupit (baraka 2) Arkivi i Qytetit të Shkupit 
ose nga Ueb portali zyrtar i Qytetit të Shkupit 
www.skopje.gov.mk 

VI 
Thirrja publike zgjat deri më 15.10.2018, 

përkatësisht 30 ditë nga dita e shpalljes në mjetet e 
informimit publik dhe ueb-portalin zyrtar të Qytetit të 
Shkupit www.skopje.gov.mk.   

Fletëparaqitjet, në formë të shkruar dhe të incizuara 
në CD në format WORD, duhet të deponohen pranë 
Qytetit të Shkupit, nëpërmjet postës në adresën: Bul. 
“Ilinden” nr. 82, 1000 Shkup, ose në Arkivin e Qytetit të 
Shkupit, më së voni deri në orën 18:00 në ditën e 
fundit të përfundimit të afatit të Thirrjes publike 
(15.10.2018), me shënimin “Thirrje publike për 
grumbullimin e kërkesave për shfrytëzimin e 
mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 
2019 të dedikuara për financimin e programeve dhe 
projekteve nga fusha e kulturës me interes për  
Qytetin e Shkupit për vitin 2019”.  

Vërejtje: Fletëparaqitjet me të dhëna të paplota 
dhe dokumentacion të paplotë, fletëparaqitjet e 
plotësuara në formular joadekuat, si dhe ato që 
nuk do të deponohen në afatin e caktuar, nuk do të 
shqyrtohen.   

Rezultatet e Thirrjes publike do të shpallen në 
“Lajmëtari zyrtar i Qytetit të Shkupit” dhe në ueb-portalin 
zyrtar të Qytetit të Shkupit www.skopje.gov.mk, me 
shpalljen e Programit për financimin e programeve dhe 
projekteve nga fusha e kulturës me interes për Qytetin e 
Shkupit për vitin 2019, dhe Aktvendimin për financimin e 
programeve dhe projekteve nga fusha e kulturës me 
interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2019. 

Informacione plotësuese mund të merren në 
telefonin 02/ 3297-323, 02/ 3297 – 324, 02/ 3297 – 
289, dhe në e-mail adresën e mëposhtme 
kultura@skopje.gov.mk.  

QYTETIT I SHKUPIT

Në bazë të nenit 19 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënësit e shkollave të mesme, Komisioni për 
grumbullimin e ofertave për realizim të ekskursionit për nxënësit Qendra shtetërore shkollore për muzikë dhe balet “Ilija 
Nikollovski – Luji” – Shkup në vijim publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për grumbullimin e ofertave për organizim të ekskursionit përfundimtar të nxënësve  

Ofertues – Secili subjekt juridik i regjistruar për realizimin e veprimtarisë në pajtim me lëndën për shpallje  
Lëndë – Organizim i ekskursionit përfundimtar të nxënësve në pajtim me Programin për realizmin e ekskursioneve shkollore për vitin shkollor 
2018/2019.  
Ekskursioni për realizim:   

1. Ekskursion përfundimtar për nxënësit e vitit të katërt,  
relacioni VJENA (Austri), 6 (gjashtë) ditë me 3 (tri) bujtje në Vjenë (Austri), në bazë të gjysmëpansionit, me realizim në 
muajin tetor/nëntor të vitit 2018; 
  

Në pajtim me Rregulloren për mënyrën për realizimin e ekskursioneve shkollore të nxënësve të shkollave të mesme, subjektet juridike të 
interesuara për pjesëmarrje në lidhje me këtë Shpallje duhet të plotësojnë kriteret minimale në vijim për vërtetimin e aftësisë të theksuara në 
shpallje dhe të plotësojnë kërkesat teknike dhe financiare të cilat merren në dokumentacion nga shkolla së bashku me programin për ekskursion. 

Kriteret minimale dhe dëshmitë për vërtetimin e aftësive të subjekteve juridike: 
  
Kriteri nr. 1: Subjekti juridik të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë 
përkatëse turistike. 
Dëshmi në lidhje me kriterin nr. 1: Licencë – A valide për kryerje të veprimtarisë turistike në emër të ofertuesit dhe Dokument për veprimtari të 
regjistruar. Dokumentet të cilat janë kopje, duhet të jenë të vërtetuara me nënshkrim dhe vulë nga ana e ofertuesit dhe me fjalët të besueshme me 
origjinalin.  
 
Kriteri nr 2: Subjekti juridik të ketë të realizuara në mënyrë të suksesshme së paku 3 (tri) ekskursione për nxënës dhe aktivitete të tjera të lira në 
3 (tri) vitet e fundit. 
Dëshmi në lidhje me kriterin nr. 2: Vërtetime të dhëna nga shkollat për realizim të suksesshëm të së paku 3 (tri) ekskursioneve për nxënësit dhe 
aktiviteteve tjera të lira në 3 (tri) vitet e fundit. Dokumentet të cilat janë kopje, duhet të jenë të vërtetuara me nënshkrim dhe vulë nga ana e 
ofertuesit dhe me fjalët të besueshme me origjinalin. 
  
Kriteri nr. 3: Subjekti juridik të plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe 
Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat udhëtojnë grupet e fëmijëve.  
Dëshmi në lidhje me kriterin nr. 3:  

 Deklaratë me përgjegjësi të plotë penale dhe materiale se subjekti juridik, i cili do të paraqitet si ofertues ka mundësi të sigurojë shërbim 
për transport në pajtim me kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacionin rrugor dhe 
Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat udhëtojnë grupet e fëmijëve (në origjinal) dhe 

 Deklaratë me përgjegjësi të plotë penale dhe materiale se në rast të zgjedhjes për ofertues më të volitshëm do të sigurojë dëshmi për 
rregullim teknik të makinës në pajtim me ligjet valide ekzistuese në Republikën e Maqedonisë dhe procesverbal për kontroll të 
jashtëzakonshëm të realizuar teknik të autobusit, jo më të vjetër se një muaj, si dhe për vozitësit të autobusëve do të sigurojë vërtetim të 
mjekut jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj (në origjinal). 

 
Garancia bankare për realizim kualitativ të ekskursionit është 5 % e vlerës së përgjithshme të marrëveshjes. Garancinë bankare ofertuesi i 
zgjedhur e dorëzon në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes.  
 
Në rast të zgjedhjes së ofertuesit më të volitshëm, në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes të parashtrohet dëshmi se është bërë rezervimi i 
hotelit dhe rezervimi i biletave për koncertin në pajtim me kërkesat teknike dhe financiare.  
 
Kriteri për zgjedhje të ofertës më të volitshme është: Çmimi më i ulët. 
Për ofertues më të volitshëm do të zgjidhet ai ofertues i cili do të ofrojë çmimin më të ulët, ndërsa më pastaj do të plotësojë kriteret minimale për 
aftësi dhe do të ketë ofertë të pranueshme teknike dhe financiare. 
Ekskursionet do të realizohen vetëm nëse ka numër të mjaftueshëm të nxënësve të paraqitur.  
 
Afati për dorëzimin e ofertave: 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes, më së voni deri më 21.09.2018 deri në ora 14.00 
Programi për realizimin e ekskursioneve për nxënës duhet patjetër të merret në arkivin e shkollës çdo ditë pune prej ora 08:00 deri në ora 14:00. 
Marrja e programit dhe dokumentacionit tjetër për realizimin e ekskursioneve është kusht për pjesëmarrje në procedurën për grumbullimin e 
ofertave. Ofertuesi me vete gjatë marrjes së dokumentacionit duhet të ketë edhe autorizim të rregulluar.  
 
Mënyra dhe vendi i parashtrimit të ofertave: Ofertat së bashku me dokumentet e nevojshme dorëzohen në zarf të mbyllur përmes dërgesës së 
rekomanduar ose përmes postës në Arkivin e Qendrës shtetërore shkollore për muzikë dhe balet “Ilija Nikollovski – Luji” – Shkup ose përmes 
postës në adresën – rr. Crvena Skopska Opshtina nr. 4 Shkup me të vetmën shenjë “Deri tek Komisioni për grumbullimin e ofertave për realizim 
të ekskursionit shkollor përfundimtar”. 
Çdo ofertë e arritur pas afatit të caktuar në ora 14:00 të datës 21.09.2018 do të llogaritet si e vonuar dhe nuk do të jetë lëndë shqyrtimi.  
Ofertuesit, oferta e të cilëve nuk do të përmbushë kushtet minimale si dhe kërkesat e theksuara teknike dhe financiare do të refuzohet dhe e njëjta 
nuk do të merret parasysh gjatë shqyrtimit.  
Hapja dhe vlerësimi i ofertave nuk do të jetë publike, gjegjësisht do të bëhet pa prezencën e ofertuesve dhe do të realizohet në lokalet e 
QSHSHMB “Ilija Nikollovski – Luj” – Shkup. 
 

Komisioni për realizimin e procedurës për grumbullimin  
e ofertave për realizim të ekskursioneve shkollore  

Shpallet konkurs për pjesëmarrje në festivalin e muzikës
zbavitëse shqipe "Boom Fest" 2018, edicioni i parë. 
Pjesëmarrësit e interesuar duhet të kenë këngën 

në WAV format, master ose demo incizim. 
Për informata më të hollësishme, na shkruani në 

e-mail adresën.
boomfestivali@hotmail.com 

ose në 
tel. +38970622059.

Konkursi është i hapur deri me 01.10.2018.



Joshua: Unë
jam njëshi dhe
nuk duhet të
dëshmoj asgjë
Anthony Joshua ka folur në
prag të meçit të cilin do ta zh-
villojë ndaj Alexander Povetki-
nit Tyson Fury në deklaratën e
tij të fundit ka thënë se është
vetëm ai kampion i vërtetë i
unifikuar në kategorinë e pe-
shave të rënda, ndërsa tani Jo-
shua ka një përgjigje të fortë
për të. “Unë jam numri 1 në këtë
kategori, nuk duhet të dëshmoj
asgjë. Ma tregoni një boksier që
ka rekord më të mirë se unë pas
22 ndeshjesh?”.  “Që nga duelet
si amator, vazhdimisht kam
qenë në krye të këtij sporti. E
kam dëshmuar veten gjith-
monë, ndërsa këtë e kam bërë
edhe nivelin më të lartë. Nëse
njerëzit nuk janë të kënaqur
me këtë tash, ata nuk do të jenë
kurrë”, “Shumë fat për Furyn,
ëilderin dhe mua. Por, kur
gjithçka të marrë fund, unë nuk
do të jem plakushi që do të
shkoj nëpër kafene duke tre-
guar histori se unë kam qenë
kampioni i unifikuar. Unë jam i
përqendruar te karriera ime
dhe se ku po shkoj,”. Kujtojmë
që Joshua do të përballet me
Povetkin më 22 shtator në ëem-
bley. 

22 SPORT
Koha, e shtunë, 15 shtator 2018 

Janë zhvilluar ndeshjet e raun-
dit të dytë në grupe të kampiona-
tit botëror të volejbollit për me-
shkuj, që po zhvillohet në Itali dhe
Bullgari. Në grupin A, skuadra ita-
liane regjistroi fitoren e dytë në po
kaq ndeshje, e këtë radhë mundi
Belgjikën 3-0. “Të kaltrit” e domi-
nuan krejtësisht sfidën, duke i fi-
tuar setet 25-20, 25-17 dhe 25-16
dhe ata që spikatën ishin Ivan
Zaytsev dhe Giannelli. Me këtë fi-
tore, Italia qëndron në vendin e
parë në grupin A, me 6 pikë të plo-
ta, e ndjekur nga Sllovenia, Japonia
e Belgjika me nga 3 pikë. Në grupin
B, në program ishte supersfida mes
Brazilit dhe Francës, në fund të së
cilës ajo që triumfoi ishte skuadra

amerikano-latine me rezultatin 3-
2. Brazili u duk se do ta mbyllte sh-
pejt këtë ndeshje, pasi mori kryesi-
min në 2-0, me sete që i mbylli me
të njëjtin rezultat 25-20. Por, Fran-

ca u kundërpërgjigj duke fituar se-
tin e tretë dhe të katërt, 25-21 dhe
25-23, për ta çuar sfidën në setin
final, ku në fund më të mirën e
mori Brazili, që e mbylli këtë frak-

sion 15-12 dhe krejt ndeshjen 3-2.
Grupi B, pas dy ndeshjeve të para
kryesohet nga Kanadaja, me 6
pikë, i ndjekur nga Brazili me 5.
Fitore shënoi edhe Serbia ndaj
Kamerunit, të cilin e mundi 3-0
në ndeshjen e dytë të grupit C.
Skuadra e drejtuar nga Nikola Gr-
biç vuajti vetëm në setin e parë të
sfidës, të cilin e mbylli 30-28. Më
pas, gjithçka ishte shumë e lehtë
për skuadrën ballkanase, që i do-
minoi dy setet e tjerë duke i
mbyllur me rezultatin 25-16 dhe
25-17. Serbia është në vendin e
dytë në grupin C, me 4 pikë, po
aq sa edhe Shtetet e Bashkuara,
që e kanë fituar ndeshjen e
drejtpërdrejtë me të.

E tradhtoi Romën,
por Malcomin 
e kap ‘mallkimi’ 
dhe lëndohet te
Barcelona
Malcom nuk do të udhëtojë me
skuadrën e Barcelonës për
sfidën ndaj Real Sociedadit
Malcom ishte njëri nga transfe-
rimet më interesante të afatit
kalimtar të verës pasi fillimisht
kishte arritur marrëveshje me
Romën, por më pas ai nënshk-
roi me Barcelonën. Barcelona
këtë fundjavë luan kundër Real
Sociedadit me 21-vjeçarin, i cili
nuk do të përfshihet në këtë
takim shkaku i lëndimit të kyçit
të këmbës.  Ndërkohë, Denis
Suarez ka marrë dritën e
gjelbër nga stafi mjekësor dhe
do të jetë gati për ndeshjen
kundër Sociedadit.

Publicitet

Botërori i Volejbollit, 
fitojnë Italia, Brazili e Serbia
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DASHI 21. mars - 20. prill
Duhet të jeni të duruar me partnerin/en dhe t’i kushtoni

më shumë rëndësi ëndrrave që keni bashkë. Këtë ditë do të keni ke-
qkuptime me të tjerët. Lajme të mira për beqarët. Ata do jenë mjaft
joshes dhe priten zhvillime të reja. Financat të kënaqshme.

DEMI 21. prill - 21. maj
Për të lindurit e kësaj shenje këshillohet të shohin gjithnjë

përpara dhe mos të ndikohen nga ajo që ndodh me të tjerët. Duhet
të keni ide të qarta lidhur me marrëdhënien tuaj në çift, sepse disa
çështje do të komplikohen. Beqarët nuk do arrijnë dot qëllimin.
Buxheti do jetë i mirë.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Një ditë jo e mirë. Një problem mund t’ju duket më i

komplikuar nga se e kishit imagjinuar përsa i përket marrëdhënies
suaj me partnerin/en. Do të kaloni një provë të vërtetë kuraje dhe
iniciative. Beqarët do ndihen më të lirë të bëjnë atë që kanë dëshi-
ruar dhe mund të ndryshojnë edhe statusin. Financat duken të
mira.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Do të ndjeni nevojën për të qëndruar në një ambient të

bukur me njeriun tuaj të zemrës dhe kjo do të ndodhë pas një fte-
se interesante që do të merrni. Beqarët mund të kenë dashuri me
shikim të parë dhe jeta mund të marrë një tjetër drejtim. Në pla-
nin financiar nuk do keni ide shumë të qarta për shpenzimet.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Bëni kujdes me impulsivitetin, sepse kjo mund të shkak-

tojë edhe probleme në marrëdhënien tuaj në çift. Beqarët do
ndjehen më të lirshëm dhe do të bëjnë ato që mendojnë dhe asku-
sh nuk do i pengojë. Me financat duhet të tregoheni më të kujdes-
shëm.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Do të doni shumë që të jeni në qendër të vëmendjes për-

shi përket marrëdhënies suaj në çift. Bëjini gjërat më me qetësi.
Mund të mblidhni “frytet” e një impenjimi të gjatë. Beqarët nuk do
kenë aspak frikë të bëjnë gjërat që mendojnë dhe do joshin atë që
pëlqejnë. Buxheti do jetë më i mire.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Një ditë e mirë me emocione të forta për të dashurua-

rit. Do të keni avantazhe nga gjithçka dhe marrëdhënia juaj do të
ndryshojë për pozitivisht. Beqarët nuk do kenë aspak fat në dashu-
ri,. Por ama miqtë do ju a bëjnë ditën fantastike. Buxheti nuk do
jetë i keq, por kujdes me shpenzimet.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Sot mund të merrni vëmendjen e një personit tuaj të

zemrës që do të tregohet i kujdesshëm dhe i kuptueshëm. Vetëm
mos e ekzagjeroni duke përfituar. Beqarët do kenë një ditë të bukur
dhe të mbushur me takime interesante. Në planin financiar do keni
probleme.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Këtë fazë do ta filloni me pak entuziazëm, por mundë-

sia për të përmirësuar performancën tuaj në çift kërkon një dia-
log të mirë dhe të qetë. Beqarët do jenë mjaft joshës dhe do mar-
rin propozime të njëpasnjëshme. Duhet t’i shfrytëzoni. Me
financat tregohuni të kujdesshëm në shpenzime.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Sot do të vini në siklet partnerin/en tuaj, duke i bërë

pyetje shumë intime të cilat i përkasin një marrëdhënie të tij të
shkuar. Beqarët do kenë një ditë ndryshe dhe të mbushur me njohje
të reja. Në planin financiar i zgjidhni problemet.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Nëse diçka nuk shkon ashtu siç ju dëshironi nuk duhet

të kapeni apo fajësoni partnerin/en sepse në të vërtetë, situata
mund t’ju dalë dhe jashtë kontrollit. Beqarët do realizojnë një
takim interesant i cili do i bëjë t’i mendojnë gjërat ndryshe. Në pla-
nin financiar nuk duhen ndërmarrë rreziqe.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Një ditë me luhatje për të lindurit e kësaj shenje kjo e

premte. Nëse jeni në një lidhje dashurie ju duhet të jeni më tole-
rantë me partnerin/en sepse përveç jush ai duhet t’i kushtojë kohë
punës. Beqarët shans për lidhje që as e kanë ëndërruar kurrë më
parë. Në planin financiar gjërat duken mirë.
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668 – Vritet Perandori i Perandori-
së Lindore Romake Konstantini II në
banjon e tij në Sirakuzë të Italisë.

1621 – Trupat suedeze okupojnë
Rigën.

1656 – Anglia dhe Franca nënshk-
ruajnë marrëveshje të paqes.

1821 – Kostarika, El Salvador, Gua-
temala, Hondurasi dhe Nikaragua fi-
tojnë pavarësinë.

1873 – Trupat e fundit gjerman lar-
gohen nga Franca.

1894 – Japonia mund Kinën në Be-
tejën e Ping Jangut.

1912 – Lufta mes Turqisë dhe Malit
të Zi shpërthen në Shqipëri.

1928 - Alexander Fleming zbulon
penicilinën.

1944 – Trupat ruse çlirojnë Sofjen
në Bullgari.

1952 – Themelohet Parlamenti
Evropian në Strasburg.

Doktori dhe roja e plazhit
-Doktor,doktor, më dhëmbin shumë
shpatullat!
Doktori thotë:
-Ju keni nevojë për më shumë
diell...
Pacienti hapi sytë i çuditur:
-Doktor, jeni i sigurt për këtë po
thua?
-Po ti mua do më mësosh që kam 30
vjet mjek....
-Po unë...kam 30 vjet roje plazhi...

Miqtë mund të vijnë dhe te ikin -
por armiqtë grumbullohen

gjithnjë e më shumë.
Thomas Jones

Temperatura mesata-
re në afërsi të Polit
jugor është rreth
50 gradë nën
zero, që është
shumë më
ftohtë se në frigo-
rifer ku temperatura
është 18 gradë nën zero. 

Rruga e kalorësve
në qytetin Rodos
të Greqisë, e cila
është e gjatë
600 metra llo-
garitet si rruga
më mirë e ruajtur
mesjetare në Evropë. 

Kryetari amerikan
Teodor Ruzvelt ka
qenë aq i mah-
nitur nga boksi
sa që ka patur
ring të boksit në
Shtëpinë e Bardhë 
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Mos i lini fëmijët të flenë vonë pasi
oraret e parregullta të gjumit mund të
dëmtojnë ato pjesë të trurit që janë ende
duke u zhvilluar, përfshirë ato që lidhen
me shikimin, perceptimin dhe përpuni-
min e të dhënave. Pasi privohet nga gjumi,
truri i një fëmije ka nevojë për gjumë më
të thellë, sidomos në këto pjesë specifike
të trurit. Në studim u vëzhgua aktiviteti i
trurit të 13 fëmijëve të moshës 5 -12 vjeç
gjatë dy netëve, një javë larg nga njëra –
tjetra, teksa të vegjlit flinin në shtëpitë e
tyre. Në rastin e parë ata fjetën në orarin e
zakonshëm, ndërsa herën e dytë u lejuan
që të qëndronin zgjuar deri vonë. Skanerat
treguan se truri i tyre i përgjigjej ndryshe
mungesës së gjumit, krahasuar me të rri-
turit. Sasia e paktë e gjumit çonte në rritje
të nevojës për gjumë të thellë në ato pje-
së të trurit në zhvillim. Efekti i gjumit të
thellë nuk shfaqet në rajonet ballore të
trurit, ashtu si tek të rriturit, por në anën e

pasme. Ky efekt mund të jetë i përkoh-
shëm, që do të thotë se shfaqet vetëm gja-
tl fazave të rëndësishme të zhvillimit të
trurit në fëmijëri ose adoleshencë.
Shkencëtarët mendojnë se cilësia e gjumit
është përgjegjëse për zhvillimin si duhet
të lidhjeve nervore gjatë fëmijërisë dhe
adoleshencës. Prandaj është e rëndësish-

me që fëmija të flejë mjaftueshëm gjatë
kësaj faze të jetës. Sipas udhëzimeve
ndërkombëtare, rekomandohet që fë-
mijët e moshës 6-13 vjeç të flenë 9-11 orë
në natë. Studimi u realizua nga Universite-
ti i Zyrihut dhe u publikua në revistën
shkencore “Frontiers in Human Neuro-
science”.

Teknologjia e re mund të përdoret për
hulumtime njerëzore në Planetin e kuq apo
aterrimin e njeriut në Mars, thotë hulum-
tuesi kryesor i NASA-s Agjencia amerikane
e hapësirës – NASA, ka lansuar dhe ka te-
stuar të mërkurën një murojë të re të
nxehtësisë, e ngjashme me ambrellën, i cili
hap dyert për dërgimin e njerëzve në Mars.
Me teknologjinë e re, me emrin ADEPT,
mburoja – e cila për nga forma ngjan me
ambrellën e mbyllur – vendoset në raketa
më të vogla, me çka në kozmos mundëson
mbrojtjen e ngarkesave më të mëdha deri
sa hyjnë në atmosferën e Tokës, ka thënë
Brandon Smith, hulumtues kryesor i NASA-
s në këtë projekt, transmeton Reuters.
ADEPT është lansuar me raketë suborbita-

le, është testuar në portin kozmik në Mek-
sikën e Re jugore. Ajo është vendosur në
lartësi mes 100 e 120 kilometra para se të
hapet dhe me sukses është kthyer në Tokës.
NASA po përgatitet për dërgimin e një au-
tomjeti të ri robotik në Mars në vitin 2020,
ndërsa astronautë njerëzorë planifikon që
në atë planet t’i dërgojë në vitin 2033.

Pasi u bë Dukeshë,
Meghan Markle ka
probleme me miqtë e saj
Pasi u bë Dukesha Sussex, Me-
ghan Markle ka humbur shumicën
e miqve të saj më të afërt. Siguri-
sht që kjo nuk ka ndodhur për faj
të ish-miqve të saj, por për faktin
se Dukesha tani është shndërruar
në një njeri që nuk ka besim tek të
gjithë. Kjo ka ndodhur për shkak
të pozicionit dhe jetës së kontrol-
luar që bën, duke qenë pjesë e fa-
miljes mbretërore, Meghan duhet
të ketë kujdes nga njerëzit që
afron pranë familjes së saj të re
dhe për pasojë ajo sillet ndryshe
me miqtë e ngushtë. Sipas një bu-
rimi për “People”, Meghan ka hum-
bur disa nga miqtë e saj më të
mirë që nga momenti që ka futur
këmbët në pallatin mbretëror. Ajo
tani e ka shumë të vështirë t’i be-
sojë njerëzve. Në “listën e zezë”, si-
gurisht që nuk futen dy mikeshat
e saj më të mira si Jessica Mulro-
ney dhe Priyanka Chopra, me të ci-
lat Dukesha vijon të ruaj po të
njëjtat marrëdhënie.

Shkencëtarët kanë gjetur atë që preten-
dojnë të jenë vizatimi më i hershëm i

njeriut në Afrikën e Jugut. Vizatimi
është i bërë nga ngjyra e quajtur okër
me shkumës dhe u zbulua në Blombos
Cave, e cila ndodhet 300 kilometra në
perëndim të Cape Town. Ky vizatim i
rrallë vlerësohet se është i vjetër rreth 73
mijë vite. Rezultatet e zbulimit u botuan
në revistën Nature nga hulumtuesit nga
Evropa dhe Afrika e Jugut, duke përf-
shirë Francesco d’Errico, Karen L. van
Niekerk, Laure Dayet, Alain Queffelec
dhe Luca Pollarolo.

Volkswagen njoftoi sot se
do të ndërpresë përfundimisht
prodhimin e mitikes ”Beetle”
në vitin 2019 me dy modele të
fundit për të përkujtuar tra-
shëgiminë e pasur të një maki-
ne që ka lënë gjurmë në histo-
rinë e automjeteve. ”Humbja
e ‘Beetle’ pas tre gjeneratash
dhe për gati shtatë dekada do

të shoqërohet me emocione
tek të apasionuarit e shumtë
të ‘Beetle’”, deklaroi Hinrich
Woebcken, drejtori i përgjith-
shëm ekzekutiv i ‘Volkswagen’
për Amerikën e Veriut.

Kompania e gjendur në vë-
shtirësi në SHBA-së pas skan-
dalit të bujshëm të motorrëve
të trukuar për të fshehur

normën e ndotjes kërkon të
fokusohet tek makinat fami-
liare më të mëdha dhe ato
elektrike dhe nuk parashikon
për momentin të zëvendësojë
”Käfer-in” (emrin e këtij mode-
li në gjuhën gjermane).

Woebcken nuk la pa përmen-
dur shprehjen ”kurrë mos
thuaj kurrë”. Prodhimi do të
ndërpritet përfundimisht në
korrik të vitit të ardhshëm në
fabrikën meksikane në Puebla
(Meksikë).

Volkswagen përfundimisht
do të ndërpresë prodhimin e
modelit mitik ”Beetle”

Gjumi i vonë dëmton trurin e fëmijëve
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NASA lanson mburojën e nxehtësisë të
nevojshme për shkuarje në Mars

Vizatimi më i vjetër në botë gjendet në Afrikë


