
Shqipëria 
e para me 
më shumë të
burgosur

w
w
w
.k
o
h
a
.m
k

E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 21 shtator - Çdo i katërti fëmijë në Maqe-
doni është i varfër, që do të thotë se 28 për qind
e fëmijëve në Maqedoni, ose 100 mijë vetë je-
tojnë në kushte të vështira. Vetëm një prej 300
fëmijëve të varfër ka mundësi të shkojë në ko-
psht, ndërsa dy prej tre të varfërve frekuen-
tojnë arsimin e mesëm. Këto janë të dhënat
më të fundit që janë bërë publike në një konfe-
rencë të përbashkët të Ministrisë së Punës dhe

Politikës Sociale dhe Zyrës së UNICEF. Harta e
varfërisë e rendit rajonin e Verilindjes si zonën
më të varfër në vend, ku çdo i dyti fëmijë jeton
në kushte të këqija (mbi 54 për qind e fëmijëve
janë të varfër). Pollogu radhitet si rajoni i dytë
në vend sa i takon përqindjes së varfërisë tek fë-
mijët, mbi 38 për qind prej tyre jetojnë në ku-
shte të këqija, rajoni i Shkupit po ashtu arrin një
shkallë varfërie prej 28 për...

Një në katër fëmijë vuan nga varfëria 

15 DEN
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Dekonspirimi
ala shqiptarçe!

U bë hataja në Kosovë. Një ide
nga lartë, me përkrahje edhe të
ndonjë intelektuali në zë
(R.Qosja, B.Haxhiu...), bëri që të
hidhet gurë e dru mbi ideatorin,
kryetarin Hashim Thaçi, i cili, si-
pas dikujt, veç më është bërë ar-
gat i Beogradit. Por, ka dilemë
nëse bëhet fjalë Ideatorin, apo
“postierin”? “Mos gjuani në po-
stierin” është një film amerikan. A
është këtu Thaçi Ideatori, apo Po-
steri i kësaj ideje tepër të konte-
stueshme? Le t’ia lëmë kohës
përgjigjen. Nuk mund të lexosh
tekst në këtë temë pa parashiki-
me kataklizmike...
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Organizata Botërore e Shëndetësisë
(OBSH) bën të ditur se 50 milionë njerëz
në mbarë botën vuajnë nga sëmundja
‘demenca‘ e cila ndikon në performancën
mendore ndërsa parashikon se kjo shifër
do të rritet në 152 milionë në vitin 2050. 
Alzheimer, forma më e përhapur e
demencës që ndikon në performancën
mendore përcaktohet si një çrregullim
neurodegjenerativ i shoqëruar me
simptoma neuropsikiatrike dhe
ndryshime në sjellje të karakterizuara
nga një rënie në aktivitetet e përditshme

dhe dëmtime në aftësitë njohëse. Për
sëmundjen e Alzheimer-it e cila
shkakton dëme të rënda në indet e trurit
kryesisht tek njerëzit dhe mbi 65 vjeç dhe
e cila u përcaktua për herë të parë në
vitin 1906 nga psikiatri dhe patologu
gjerman Alois Alzheimer, ende nuk ka
një diagnozë efektive dhe metodë të
trajtimit. Çdo vit, 21 shtatori festohet si
"Dita Botërore e Alzheimer-it" me qëllim
për të rritur ndërgjegjësimin dhe
mbështetjen ndaj njerëzve që jetojnë me
këtë sëmundje.

LOGJIKA E MBRAPSHTË, MJERIMI
INTELEKTUAL E ATDHETAR 
“Po të rezononin udhëheqësit izraelitë si
Thaçi, Veseli, Ramushi, Limaj e Isa sot
Izraeli nuk do kishte territor me shumë se
disa dhjetëra metra katrorë. Ata
(udhëheqësit izraelitë) do u jepnin nga
një llokme (copë territori) Libanit, Egjiptit,
Sirisë, Arabisë Saudite, Jordanisë, Irakut,
Iranit, Libisë e mos të flasim për
Palestinën që e do krejt Izraelin. Të gjitha
këto shtete e vejnë në pikëpyetje
ekzistencën e shtetit hebre. Udhëheqësit
tanë vuajnë mizorisht nga mungesa e
trurit dhe vetëdijes së ngritur kombëtare”,
ka shkruar në profilin e tij në
Facebook,veprimtari Murat Koci.

A PO I HARROJMË FËMIJËT?
“Çfarë të shohësh me mëngjes në këtë
facebook?! Fëmijët e vegjël duke vallëzuar
me këngë me tekste, marihuana
kollumbiana?! Mbase jemi të zënë edhe
ne prindërit me rrjetet sociale, bëjmë
hesapin e politikave të mëdhaja,
harrojmë se bërthama integruese janë vet
fëmijët dhe përparimi i tyre kah ti
drejtojnë prindërit, kryesisht dhe
fillimisht!”, ka shkruar në Facebook,
gazetarja Nermine Mulaku.

JO TI MBUSHIM KUTITË, POR TË
VOTOJMË!
“Pa marrë parasysh rrenat nga më të
ndryshmet për dhe rreth referendumit, si
opsion i vetëm, shpëtim nga e keqja, siguri
dhe stabilitet, apo edhe barazi të plotë për
shqiptarët, deri te paqartësitë për
identitetin etnik dhe shtetëror, më 30
shtator shqiptarët një gjë s’duhet të bëjnë:
t’i mbushin kutitit e votimit, ashtu si kanë
mbushë ato, herë si argatë të LSDM-së,
herë si shërbëtorë të VMRO-së”, ka shkruar
në FB, profesori Abdylnaser Sinani.

VUÇIQI FLET PËR
PAQE, POR PO
ARMATOSET

Presidencës boshnjake Bakir
Izetbegoviq e ka akuzuar
kryetarin e Serbisë
Aleksandar Vuçiq duke thënë
se ai flet për paqe e në anën
tjetër armatoset. Izetbegoviqi
në intervistë për portalin
sarajevas Klix, ka thënë se
Vuçiqi e ka parë veten pas
gabimeve të mëdha e të
shumta që serbët i kanë bërë,
por ai ia sheh për të madhe
atij që flet për pajtimin me
boshnjakët dhe është për B e
H-në unike ndërsa në të
njëjtën kohë miqësohet dhe
me asnjë fjalë nuk e
kundërshton kryetarin e
Republikës Serbe Milorad
Dodik i cili i fyen boshnjakët
dhe vë në pikëpyetje
integritetin e Bosnjës e të
Ballkanit.
Ai ka shtuar se në fjalimin e
tij në Kosovë, Vuçiqi ka
lavdëruar udhëheqësit e
luftës dhe të dënuarit për
krime lufte”. Izetbegoviqi ka
thënë se Vuçiqi po përpiqet
që me fjalë të mëdha ta
kënaqë e ta qetësojë pjesën
radikale të opinionit serb
para se të ndërmarrë ndonjë
hap për Kosovën që do të
mund të shkaktonte
kryengritje. “Është e qartë se
ka ardhur koha për vendimin
përfundimtar për zgjidhjen e
nyjës kosovare”, ka thënë
Izetbegoviqi.
Kryetari i Partisë për Aksion
Demokratik mendon se
statusquoja e lodh Serbinë, e
frenon rrugën e saj evropiane
dhe se është vështirë të jesh
udhëheqës serb e të pranosh
realitetin, pavarësinë e
Kosovës Duke folur për
këmbimin eventual të
territoreve, ai ka shfaqur
frikën se ky veprim do të
shtojë apetite në Republikën
Serbe për pavarësi, krijimin e
entitetit kroat dhe
bashkëpunimin e
politikanëve serbë e kroatë
në këtë drejtim.

(Klix, 21 shtator)
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Fushata mobilizuese që po bëhet për
referendumin, do të duhej kuptuar si
motivim për dalje sa më masive më 30
shtator. Ata që po i dëgjojnë pjesë-
marrësit e ndryshëm në fushatë, fare
pak mund të jenë në numër që e kanë
lexuar Marrëveshjen e Prespës. Prijësit
e fushatës parareferendumiane janë
përqendruar më tepër në epilogun po-
zitiv, duke eliminuar çdo pengesë të
mundshme që mund ta defokusoj qël-
limin final, e që është anëtarësimi i ven-
dit në NATO, e pas ndonjë dekade edhe
në BE. 

Varësisht nga përkatësia etnike e propa-
ganduesve në fushatë, kemi edhe
përmbajtjen e fjalimeve. Politikanët
maqedonas zakonisht po mundohen
ta bindin popullatën e tyre që të mos
bien nën ndikimin e VMRO-së, dilemat
e së cilës po prodhojnë edhe një far kon-
fuziteti në milieun social e politik maqe-
donas.  Politikanët shqiptarë, në anën
tjetër, u mbytën duke na bindur se sa
është e mirë NATO e BE. Në fakt ele-
mente të kësaj fushate me teza të ngja-
shme, kemi pa edhe në të kaluarën, kur
NATO e BE ishte zëvendësim i diskurse-
ve të brendshme etnike e social me
aspirata eurointegruese. 

Në fushatën maqedonase ka edhe sh-
qetësime të natyrës identitare. Në fu-
shatën shqiptare këto shqetësime nuk
janë, por ka paksa konfuzitet. Të për-
ballur ndaj njëri tjetrit - ata që nuk e
kanë lëxuar Marrëveshjene Prespës, në
njërën anë, dhe politikanët, në anën
tjetër, po zhvillojnë një debat paksa me
dorëza, duke mos depërtuar më thellë,
për të mos prekur majën e aizbergut. 

Në fakt, shumëçka po ngelë jashtë de-
batit publik e legal që po zhvillohet para
referendumit. Spjegimi i politikanëve
ndërlidhet me mosminimin e procesit
aktual, duke iu dhënë përparësi energji-
ve mobilizuese për një referendum të
suksesshëm. Përtej këtij spjegimi
ndodhet një mjegull që e ka në kokë
çdo i dyti shqiptar në formë të pyetjes:
Çka pas referendumit?

Fushata informuese, siç po thonë poli-
tikanët, përfshin çdo pyetje që parash-
trojnë njerëzit e interesuar që marrin
pjesë ne tubimet e organizuara në am-
biente të hapura e të mbyllura. Mirëpo
si mund të bëhen pyetje kur nuk është
lexuar Marrëveshja e Prespës? Dhe këtu
bëhen dy gabime. Gabimi i parë vjen
prej popullatës e cila frikësohet më
tepër se ç’duhet për të ardhmen e ndry-

shimeve kushtetuese dhe gabimi i dytë
vjen prej politikanëve, të cilët, artiku-
lojnë një diskurs eklektik, ku përparësi
iu jepet përpjekjeve për ta ruajtur
frymën e unitetit qytetar për një Ma-
qedoni europiane, duke fshehur “nën
plaf” temat e nxehta që lidhen me ndry-
shimet kushtetuese.  Të forcohet Ma-
qedonia si shtet, apo të mbetet kështu
si është, me një mundësi që në të ardh-
men të dobësohet edhe më shumë, ku
shqiptarët pastaj do të mund të krijonin
parakushte për një bashkim kombëtar?
Është kjo një dilemë që aktualisht rro-
tullohet në jo pak koka të shqiptarëve.
Mbështetësit e këtij mendimi janë të
bindur se shqiptarët bëjnë gabim që
kontribuojnë në forcimin e shtetësisë
së Maqedonisë, siç kanë gabuar edhe
në të kaluarën. Ata janë të bindur se
nëse Maqedonia integrohet në NATO
e BE, ky shtet do ë fuqizohet dhe do të
jetë një përparësi vetëm për maqedo-
nasit, por jo edhe për shqiptarët. Se
është kështu, thonë ata, flet edhe
marrëveshja me Greqinë ku problema-
tizohet vetëm çështja maqedonase.
Këtu pra është lajthitja kryesore e
kundërshtarëve të referendumit. Ata
mendojnë se shqiptarët kot dalin në re-
ferendum, kur dihet se, sipas tyre, nga
Maqedonia europiane nuk do të kenë
kurrfarë hairi.  

Ngjashëm si këta, por me një konota-
cion tjetër, mendojnë edhe militantët
maqedonas që po bëhen gati ta bojko-
tojnë referendumin. Ata mbrojnë qën-
drimin se “Maqedonia e Veriut” është
varri i identitetit maqedonas, prandaj,
sipas tyre, Maqedonia nuk është mirë të
anëtarësohet në BE e NATO me këtë
emër të ri. Sado që në shikim të parë
kanë diçka të përbashkët, kundërsh-
tarët shqiptarë dhe ata maqedonas, të
referendumit, në esencë asgjë nuk kanë
të përbashkët. 

Përderisa kundërshtarët maqedonas
nuk i besojnë BE-së dhe NAT0-s, ata sh-
qiptarë, përkundrazi, jo vetëm që iu be-
sojnë këtyre organizmave, por edhe
duan të besojnë se të drejtat e tyre nuk
do të trajtohen sipas stilit unitar të Ma-
qedonsië së deritanishme, por sipas sti-
lit europian.

Sidoqoftë, shqiptarët kanë më tepër ar-
sye ti thonë PO edhe NATO-s edhe BE-
së për një Maqedoni që do ti trajtonte
ata si njerëz, të dinjitetshëm, por me
politikanë që kanë afate strikte në
agjendat e tyre të operacionalizimit.

E (pa)përbashkëta 
e dilemave shqiptare 
e maqedonase

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

Emin AZEMI

NGA "DEMENCA" VUAJNË 50 MILIONË NJERËZ

PAQJA BËHET MË VËSHTIRË SE LUFTA
“Sot, tërë bota e feston Ditën
Ndërkombëtare të Paqes. Popujt që e kanë
përjetuar luftën, e dinë më së miri
rëndësinë e paqes. Kosova i ka përjetuar të
dyja. Ne e dimë se paqja bëhet më vështirë
se lufta. Që dy dekada pareshtur po
punojmë për paqen, sepse e duam dhe
besojmë në të. Mirëkuptimi dhe
bashkëpunimi me njëri-tjetrin,
pavarësisht dallimeve që mund t’i kemi,
janë vlera universale. Duhet të jemi të
bashkuar të gjithë për paqen dhe të
ardhmen evropiane. Të bashkuar në
diversitet”, ka shkruar në Facebook,
presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi në
Ditën Ndërkombëtarë të Paqes.



Greqia e 
ka obligim
ndërkombëtar
ta ratifikojë
Marrëveshjen
Athinë, 21 shtator - Greqia do ta
ratifikojë Marrëveshjen e Pre-
spës, duke e respektuar partne-
rin e saj, por edhe obligimet e
saj ndërkombëtare, thotë
zëdhënësi i Qeverisë greke dhe
ministri pa portofol, Dimitris
Xanakopulos në një intervistë
për televizionin grek "Kontra".
"Vendi ka obligim ndërkombë-
tar ta ratifikojë marrëveshjen,
pasi të përfundojnë proceset në
vendin fqinj. Dhe këtë do ta
bëjë Qeveria, duke respektuar
partnerin e saj, por edhe obligi-
met e saj ndërkombëtare.
Gjithçka tjetër është skenar i
parakohshëm. Fuqishëm jam i
bindur se tërë procesi do të zh-
villohet pa pengesa dhe do të
mundë t'i tejkalojmë të gjitha
vështirësitë, gjithmonë duke i
respektuar mendimet e
kundërta brenda qeverisë", tha
Xanakopulos. Zëdhënësi i Qe-
verisë greke dhe ministri pa
portofol, kategorikisht e hedh
poshtë skenarin Marrëveshja e
Prespës të mos kalojë në Parla-
mentin grek edhe njëherë sh-
preh bindjen se në Parlamentin
grek do ta ketë shumicë të ne-
vojshme parlamentare. "Men-
dimi im është se nuk ekziston
skenar për mosvotimin e
marrëveshjes, për mosrati-
fikim, me faktin se edhe zotëri
Micotakis tha se nuk do të bëjë
asgjë, përveç se ta respektojë
Marrëveshjen e Prespës, nëse
votohet", thotë Xabakopulos.
Siç njoftoi korrespondentja e
MIA-s nga Athina, në një inter-
vistë për televizionin grek "Kon-
tra", Xanakopulos tha se dëshi-
ron që të dy proceset te ne,
referendumi dhe rishikimi ku-
shtetues të përfundojnë me
sukses, ndërsa pastaj marrëve-
shje të marrë dritë të gjelbër
edhe nga Parlamenti grek. Ai i
bëri thirrje partisë Potami, të
votojë për Marrëveshjen e Pre-
spës duke pasur parasysh se
deklaratat nga kjo pari në të ka-
luarën ishim me mbështetje
për tentimet e Qeverisë greke
të arrijë marrëveshje.
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Evis HALILI

Shkup, 21 shtator - Europarlamen-
tarët Knut Flekenshtajn dhe Eduard
Kukan dje në Shkup i porositën qy-
tetarët të thonë "po" në referendu-
min vijues, duke cekur se nga kjo
varet integrimi evropian i vendit.
Ata sot në konferencë për shtyp në
Shkup përmendën se kontesti është
pengesë për integrimin e vendit, se-
pse vendimet në Union sillen në
mënyrë konsensuale.

"Nëse nuk tejkalohet kontesti
me Greqinë, kjo do të thotë se edhe
në të ardhmen do ta kemi proble-
min e njëjtë. E dini se të gjitha ven-
det-anëtare duhet të dakordohen
në mënyrë që të sillet vendim. Patët
kontest me Greqinë, tani ekziston
mundësi ai të zgjidhet përfundi-
misht dhe do të jemi mjaft të këna-
qur nëse kjo do të ndodhë. Do të
jetë më lehtë për të gjithë, të përsh-
pejtohen gjërat dhe prandaj kërkoj
të thoni 'po'", tha Flekenshtajn,
duke u përgjigjur në pyetjen e ga-
zetarëve çka nëse referendumi nuk
ka sukses. Kukan, duke folur për çë-
shtjen e njëjtë tha se nuk men-
dojnë për plan B. "Nuk mendojmë
për plan B. Mendojmë për plan A,
se rezultati nga referendumi do të
jetë pozitiv dhe do ta hapë rrugën
e Maqedonisë drejt BE-së", u ndër-
lidh Kukan. Dy europarlamentarët
referendumin vijues e cilësuan si
moment historik, me të cilin hapet
mundësia që të ndikohet pozitivi-
sht ndaj aspiratave evropiane dhe
euroatlantike të Maqedonisë. "Qy-
tetarët të marrin pjesë në referen-

dum dhe ta shfrytëzojnë të drejtën
e vet për të votuar për shkak të
rëndësisë që e ka ky referendum",
tha Kukan dhe shtoi se ata kanë
plotësisht të drejtë të jenë të infor-
muar për atë se çfarë ndikimi do të
ketë vota e tyre. Kukan theksoi se e
drejtë kushtetuese e çdo qytetari
është se si do të deklarohet dhe sh-
toi se vendimi është i qytetarëve të
Maqedonisë.

Flekenshtajn theksoi se epilo-
gu i referendumit do ta përcaktojë
të ardhmen e vendit, të qytetarëve,
familjeve, gjeneratave të ardhsh-
me. "Ju lutemi shkoni dhe votoni,
mos thuani se nuk brengoseni. Pas
27 viteve keni mundësi që vitin e
ardhshëm të filloni negociata me
BE-në", theksoi ai. Kukan përmendi
se përveç referendumit, për inte-
grim në BE, Maqedonia duhet të
tregojë edhe rezultate të dukshme,
me çka Komisionit evropian do t'i

mundësohet të rekomandojë datë
për fillim të negociatave.

"Rregullat e përgjithshme
vlejnë për të gjithë, për secilin vend-
kandidat dhe zakonisht konkludi-
met çdoherë bazohen në rezulta-
tet reale, të cilat i tregon vendi. Në
vendimin e fundit të Këshillit të
Evropës thuhet se Maqedonia dhe
Shqipëria përparojnë mirë dhe nëse
vazhdon zhvillimi i tillë i ngjarjeve,
konsiderojmë se në qershor të vitit
të ardhshëm Këshilli i Evropës
mund të sjellë vendim pozitiv",
theksoi Kukan. Ai në të vërtetë u
përgjigj në pyetjen e gazetarëve
lidhur me atë nëse zgjedhjet e
ardhshme për Parlamentin evro-
pian, në maj të vitit të ardhshëm do
të ndikonin ndaj vendimit për fil-
lim të negociatave. "Konsideroj se
kjo nuk do të ndikojë në mënyrë
drastike ndaj ngjarjeve të ardhsh-
me. Konkludimet e ardhshme do të

bazohen në atë se si ju do t'i përm-
bushni detyrat e juaja të shtëpisë",
shtoi ai.

Flekenshtajn u ndërlidh se re-
ferendumi është i rëndësishëm, por
se reformat janë gjithashtu mjaft
të rëndësishme. "Dëshirojmë ta për-
shpejtojmë procesin dhe kjo do të
thotë se Qeveria duhet të tregojë
reforma, nga ana tjetër nevojitet që
edhe ne ta bëjmë detyrën tonë, ta
reformojmë BE-në. Edhe votuesit
tanë druajnë se Unioni nuk do të
mund të funksionojë me më shumë
anëtare, nëse nuk reformohet. Edhe
ne duhet të përgatitemi për të ardh-
me të përbashkët", shtoi ai. Euro-
parlamentarët shprehën kënaqësi
nga gatishmëria për pjesëmarrje
në procesin Zhan Mone nga ana e të
gjitha partive politike parlamenta-
re. Theksuan se raundi i ardhshëm
i dialogut është planifikuar për në
dhjetor dhe janar.

Shkup, 21 shtator - Ambasadori fran-
cez në Maqedoni, Kristijan Timo-
nie, porositi se Maqedonia mund
të dërgojë lajme të mira, sepse po-
sedon kapacitet për pajtim dhe
kompromis, si dhe është e aftë t'i
tejkalojë të gjitha mitet dhe
dhimbjet nga e kaluara. "Mendoj
se maqedonasit tani e kanë shan-
sin e vërtetë, veçanërisht gjatë javës
së ardhshme, dhe se janë të aftë të
bëjnë viktima të caktuara. Flas me
maqedonasit dhe e di e gjithë kjo

aspak nuk është e thjeshtë, por
duhet të gjithë të mendojnë edhe
për brezat e ardhshëm. Ndoshta
drejtpërdrejt, por do t'u them.
Zgjedhja është Maqedonia e Ve-
riut apo Koreja e Veriut. Zgjedhja".
Duhet të dini çfarë do të zgjidhni",
tha Timonie në panel-diskutimin
"Reforma, referendum dhe integri-
me-euroatlantike të Maqedonisë"
në MPJ. Ai theksoi se duhet të vazh-
dohet me reformat. "Në Sekreta-
riatin për Çështje Evropiane kemi

vërejtur se kjo kërkon punë të për-
ditshme dhe dimë të themi maqe-
donasit janë shumë të aftë në për-
gatitjen e teksteve, por shumë më
rëndë i zbatojnë praktikisht, por ky
është rast me të gjithë dhe duhet të
vazhdohet", porositi ambasadori
francez Timonie. Si pjesëmarrës në
panel-diskutimin ishin paralajmë-
ruar edhe përfaqësuesja e Senatit
Francez, senatori nga Ivelini dhe
kryetar i grupit për miqësi Francë-
Ballkani Perëndimor, Marta De Si-

drak dhe senatori nga Val de Uaz,
por ata nuk morën pjesë për shkak
të obligimeve në Francë.

Zgjedhja është Maqedonia Veriore apo Koreja Veriore

KUKAN DHE FLEKENSHTAJN ME POROSI NGA SHKUPI 

Referendumi pa plan B
Dy europarlamentarët
referendumin vijues e
cilësuan si moment
historik, me të cilin
hapet mundësia që të
ndikohet pozitivisht
ndaj aspiratave
evropiane dhe
euroatlantike të
Maqedonisë

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

MBËSHTETJE E FUQISHME AMERIKANE PËR REFERENDUMIN 
SHBA-ja e mbështet fuqimisht
Marrëveshjen historike të Prespës që
do t'ia hapë rrugën Maqedonisë për
anëtarësim në NATO dhe BE, do ta
përforcojë sigurinë në të gjithë
rajonin dhe do të mundësojë
prosperitet ekonomik. Prandaj është
shumë e rëndësishme në këtë moment
kritik për të ardhmen e shtetit, qytetarët të
dalin dhe të votojnë në referendumin më 30
shtator, tha nënpresidenti amerikan, Majk Pens në
takimin e mbrëmshëm në Shtëpinë e Bardhë me
kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev.
"Nënpresidenti Majk Pens e përgëzoi kryeministrin
Zoran Zaev për marrëveshjen historike të Prespës me
Greqinë për zgjidhjen e çështjes shumëvjeçare të

emrit midis dy vendeve dhe e falënderoi
për udhëheqjen e tij në sigurimin e

marrëveshjes. Nënpresidenti shprehu
mbështetje të fuqishme për
marrëveshjen e Prespës, e cila, pasi të
zbatohet, do të çojë në siguri dhe

prosperitet më të madh për të gjithë
rajonin. Nënpresidenti dhe kryeministri

i diskutuan hapat e ardhshëm në zbatimin
e marrëveshjes, përfshirë edhe referendumin e

ardhshëm të 30 shtatorit dhe rëndësinë të gjithë
qytetarët të votojnë në këtë moment kritik për të
ardhmen e vendit. Nënpresidenti shprehu
mbështetje të fuqishme për anëtarësimin e vendit
në NATO dhe BE", shkruan në kumtesën nga
kabineti i Pens.

Koha
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4 AKTUALE
Koha, e shtunë, 22 shtator 2018 

Tetovë, 21 shtator - Pas 17 vitesh, ish-
sekretari gjeneral i NATO-s, Geor-
ge Robertson, ka qëndruar për vi-
zitë në Komunën e Tearcës dhe në
Vratnicë të Komunës së Jegunovcit,
vende këto në të cilat 17 vite më
parë, në konfliktin e armatosur të
vitit 2001, Robertson kishte qën-
druar për herë të parë. 

“Ka kaluar një kohë shumë e
gjatë kur për herë të fundit kam
qenë këtu në Tearcë, dhe shumë
njerëz që kam takuar në vizitën
time të parë janë ende këtu, por
disa megjithatë kanë shkuar në
disa pjesë të Evropës, disa prej tyre
në atë kohe ende nuk kishin lin-
dur, që do të thotë nuk ishin këtu,
por që atëherë ne kemi menduar
për këto të rinjtë të cilët sot janë
këtu me ne. Viti 2001 ishte një pe-
riudhë e vështirë për të gjithë në
Republikën e Maqedonisë, por ne
kishim një zgjidhje dhe që atëherë
e deri më sot, zgjidhja zgjat deri
më sot”, tha Robertson gjatë vizitës
në Tearcë. 

Në takim me banorët e Tearcës

dhe Vratnicës, Robertson u ka bërë
thirrje qytetarëve të këtyre vend-
banimeve, por edhe në përgjithësi
të gjithë qytetarëve të Maqedoni-
së, që në referendumin e 30 shtato-
rit të votojnë për një Maqedoni
moderne të integruar në NATO
dhe Bashkimin Evropian.

“Më 30 shtator është dita kur
Republika e Maqedonisë sërish do
të duhet të sjellë një vendim të
madh dhe të rëndësishëm. 30 sha-
tori është dita kur Maqedonia do të
duhet të vendos se a dëshiron që të
bëhet pjesë e NATO-s dhe Evropës
ose do që të jetë këtu ku është, dhe
porosia ime është që tani është
mundësia ose asnjëherë, të gjithë
duhet të dalin dhe të votojnë. Do të

dëshiroja që të gjithë qytetarët e
Maqedonisë të votojnë PËR, por
megjithatë e rëndësishme është
që të dilet dhe të votohet në refe-
rendum, sepse ky referendum hap
rrugën tuaj drejt një Evrope mo-
derne për një Maqedoni moderne.
Ky mesazh i imi nuk nënkupton që
të dilni vetëm ju për të votuar në
referendum, por të siguroheni që
të gjithë miqtë tuaj, ata që ju
rrethojnë, të dalin dhe të votojnë
për në referendumin e 30 shtato-
rit”, u shpreh ai. Politikani britanik
Robertson, ka qenë sekretari i
dhjetë i përgjithshëm i NATO-s, i
cili funksionin se njeri i parë i
NATO-s e ka kryer gjatë periudhës
1999-2004. (U.H)

Fatos RUSHITI

Shkup, 21 shtator - Kanë mbetur
vetëm 8 ditë nga mbajtja e referen-
dumit për emrin që po konside-
rohet si ngjarja më e madhe histo-
rike pas Pavarësisë, përfshirë dhe
kontekstin regjional. Debati vlon
për përfitimet politik dhe ekono-
mike nga propaganduesit pro refe-
rendumit, ndërkaq opozita maqe-
donase nuk lëviz nga qëndrimet
kundër Marrëveshjes me Greqinë.
Por kur jemi tek shqiptarët, përveç
asaj të përgjithshmes se përftimet
janë të mëdha nëse hymë në NATO
dhe BE, dhe asaj që me këtë garan-
tohet identiteti dhe gjuha maqe-
donase, dispozitat e Marrëveshjes
për emrin në gjuhën shqipe nuk
janë sqaruar sa duhet, thonë publi-
cistë, profesorë universitar dhe disa
prej qytetarëve shqiptar. Sipas pu-
blicistit Robert Nesimi, Marrëveshja
me Greqinë nuk është sqaruar mirë
jo vetëm tek maqedonasit, por edhe
tek shqiptarët.

“Sipas një ankete, Marrëveshjen
me Greqinë e kanë lexuar vetëm nja
3% e qytetarëve të Maqedonisë.

Nga ana tjetër, mendoj se ajo nuk
është sqaruar mirë as te shqiptarët,
por as te maqedonasit, mirëpo efek-
ti kryesor i saj është shmangia e
pengesës për anëtarësim në BE dhe
NATO dhe këtë aspekt mendoj se e
kanë të qartë të gjithë qytetarët”,
thotë Nesimi. Nehat Ramadani nga
Shkupi, profesor universitar për Me-
naxhment në Fakultetin e Admini-
stratës së Biznesit në UT, mendon se
Marrëveshja midis Maqedonisë
dhe Greqisë është një marrëveshje
historike, të cilën shqiptarët e kanë
përshëndetur. Ramadani thotë se
në përgjithësi, Marrëveshja me Gre-
qinë nuk prek ndonjë çështje kri-
tike për shqiptarët e Maqedonisë. 

“Po të pyesni se sa prej qytetarë-
ve shqiptarë e kanë lexuar marrëve-
shjen, mendoj se është një për-
qindje shumë e vogël që do të
përgjigjen pozitivisht. Qytetarët sh-
qiptarë problemin e ndryshimit të
emrit, që është edhe pjesa kyçe e
marrëveshjes, nuk e kanë marrë
‘afër zemrës’, por janë shumë të in-
teresuar që kjo marrëveshje ta lar-
gojë pengesën kyçe midis dy shtete-
ve, dhe përfundimisht t’i hapet
rruga Maqedonisë që të integrohet
në familjen euroatlantike”, thotë
Ramadani. Ai sugjeron se çdo qy-
tetarë duhet të tregoj interes për të
ardhmen e vendit të tij, sepse vetëm
në këtë mënyrë krijojmë një sho-
qëri demokratike më të pjekur. Ra-
madani mendon se vetvetiu,
përgjegjësinë për të qenë aktiv e

kanë edhe akademikët, intelek-
tualët, institucionet akademike,
shoqëria civile dhe organizatat jo-
qeveritare në përgjithësi, meqë si-
pas Ramadanit, të gjithë të lartpër-
mendurit kanë mundur të bëjnë
edhe më tepër në këtë drejtim. 

Se Marrëveshja me Greqinë nuk
është sqaruar në detaje tek shqipta-
ret sa i përket përmbajtjes së saj, e
thotë edhe publicisti Abdullah
Mehmeti. “Qytetarët shqiptarë në
Maqedoni dhe opinioni i brend-
shëm dhe i jashtëm shumë pak
janë të informuar me përmbajtjen
dhe detyrimet që kanë marrë palët
nënshkruese të kësaj Marrëveshje.
Ajo që të gjithë e dinë, është fakti që
ajo është përgatitur një kohë të
gjatë nga diplomatë dhe ekspertë
ndërkombëtarë, ndërsa palët në
kontest kanë zhvilluar bisedime me
ndërmjetësim ndërkombëtar nëse
pajtohen ose jo me pikat e veçanta
të saj. Përveç tjerash, faktori
ndërkombëtar ka punuar dhe inve-
stuar gjatë kohë për të sjellë në pu-
shtet forca progresive në këto dy
vende, jo vetëm për zgjidhjen e kon-
testit mes këtyre dy shteteve fqinje,
por edhe për qëllime të tjera gjeo-
politike dhe gjeostrategjike, për
ruajtjen e stabilitetit, paqes dhe si-
gurisë ndërkombëtare në rajon”,
mendon Abdullah Mehmeti. Sipas
tij, pala shqiptare në Maqedoni dhe
jo vetëm, është konsultuar, por për
asgjë nuk ka vendosur në lidhje me
këtë Marrëveshje. “Kundërshtarët e

kësaj marrëveshje pa arsye mun-
dohen ta lidhin çështjen e identi-
tetit, historisë, gjuhës dhe kulturës
shqiptare, si dhe reperkusionet që
mund të dalin nga kjo marrëveshje
për avancimin e statusit juridik-ku-
shtetues të popullit shqiptar në Ma-
qedoni dhe të ardhmen e tyre në
këtë shtet”, thotë Mehmeti. Siç
thotë ai, me asnjë pikë të kësaj
marrëveshje nuk kontestohet au-
toktonia e popullit shqiptar, e ka-
luara ilire e krahinës së lashtë të Ma-
qedonisë, as mund të cenohet
identiteti kombëtar i shqiptarëve
dhe gjuha shqipe, sot dhe në të
ardhmen. 

Nga komuniteti i shkrimtarëve,
Rrahim Ganiu - poet dhe romansier
nga Shkupi, thotë se deri më tani
është kuptuar esenca e kësaj marrë-
veshje, por jo dhe në detaje konkre-
te. “E kam dëgjuar Zaevin të thotë se
gjuha shqipe nuk është kontestuar,
por se bëhet fjalë për gjuhën maqe-
donase. Krejt OK se me këtë marrë-
veshje duhet të ruhet gjuha dhe
identiteti i kombit maqedonas, por
ne shqiptarët në këtë rast siç kemi
qenë gjithmonë, u dashka të dalim
për interesin kombëtar maqedo-
nas. Personalisht nuk e kam lexuar
vete marrëveshjen, por nga ajo që
dëgjoj, nuk e vërej se kjo marrëve-
shje sanksionon diçka nga përbërja
jone kombëtare”, thotë Ganiu.
Ibrahim Bakiu, arsimtar i gjuhës an-
gleze nga fshati Mateç i Komunës së
Likovës, thotë se janë bombarduar
me deklarimet e politikanëve për
përfitime të shumë anshme duke
folur dhe me shifra me para.

“Situata në pamje të parë duket
pak e turbullt plot politikë dhe qyte-
tarët shqiptar rrinë e vështrojnë se
çfarë po ndodh , do të mbesin ma-
qedonasit maqedonas apo jo. Mirë
kjo që thuhet se do të kemi parajsën
me hyrje në NATO dhe BE, por edhe
nuk bëhet reklamë me se

menjëherë kaq para do të derdhen
në Maqedoni. Me dalë do të dalim
të votojë kjo nuk diskutohet , jemi
Amerikën apo jo”, thotë Ibrahim
Bakiu. Violinisti i njohur Blerim Gru-
bi, nga ajo që thotë, shihet se prok-
lamuesit e referendumit kanë arri-
tur të sqarojnë përftimet kryesore të
Marrëveshjes me Greqinë edhe tek
popullata shqiptare. “Referendumi
është çështje mjaft e rëndësishme
historike për të gjithë Ballkanin
ngaqë ky vend gjithmonë ka qenë
mollë sherri për shumë konflikte që
kanë ndodhur në histori. Si shqiptar,
sa kemi parë dhe marrë vesh, ne
nuk kemi marrë pjesë në ato takime
shumë të rëndësishme që janë zh-
villuar për zgjidhjen e emrit, por
prapë se prapë disa herë janë zhvil-
luar edhe kontakte me përfaqësues
shqiptarë, që do të thotë ne si
subjekt shqiptar jemi pyetur edhe
për disa gjëra që na prekin neve”,
thotë Grubi. Më e rëndësishme si-
pas tij është kyçja e shqiptarëve në
rezultatin përfundimtar të referen-
dumit, meqë siç thotë Grubi, ky do
të ishte mesazhi më i madh për të
gjithë Botën se shqiptarët zgjedhin
të jenë me Perëndimin. 

Çlirim Qormemeti, qytetar nga
Dibra, mendon se shqiptarët po
rrinë indiferent ndaj kësaj marrë-
veshje, ndonëse siç thotë ai, pritet të
dalin të votojë pro në referendum.
“Është sqaruar nga mediat dhe nga
partitë shqiptare në pushtet deri në
një masë, por në komunikim të për-
ditshëm, vërej se nuk ka jehonë kjo
marrëveshje në aspekt të ndonjë të
mire për gjuhë shqipe. Në fakt, për
shqiptaret është çështje indiferen-
ce më shumë, edhe pse pritet të da-
lin të votojnë pro në referendum,
kjo më shumë për shkak të interesi-
mit të madh të shteteve mike
perëndimore”, thotë Qormemeti, që
punon si këshilltar për burime
njerëzore në Komunën e Dibrës. 

Robertsoni pas 17 vitesh në Tetovë, apelon për votimin e referendumit
Në takim me banorët e
Tearcës dhe Vratnicës,
Robertson u ka bërë
thirrje qytetarëve të
këtyre vendbanimeve,
por edhe në përgjithësi
të gjithë qytetarëve të
Maqedonisë, që në
referendumin e 30
shtatorit të votojnë për
një Maqedoni moderne
të integruar në NATO
dhe Bashkimin
Evropian

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

MARRËVESHJA PËR EMRIN NË RAPORT ME SHQIPTARËT

Shumë përfitime dhe pak sqarime
Kur jemi tek shqiptarët,
përveç asaj të
përgjithshmes se
përftimet janë të mëdha
nëse hymë në NATO dhe
BE, dhe asaj që me këtë
garantohet identiteti dhe
gjuha maqedonase,
dispozitat e Marrëveshjes
për emrin në gjuhën
shqipe nuk janë sqaruar
sa duhet, thonë
publicistë, profesorë
universitar dhe disa prej
qytetarëve shqiptarë
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5AKTUALE
Koha, e shtunë, 22 shtator 2018 

Rrahje me thikë,
tre të lënduar
Të enjten mbrëma rreth  orës 21 e 30
minuta, tre persona të mitur nga Teto-
va, dy të moshës 15 dhe njëri i moshës
16 vjeçare, në prezencë të familjarëve
të tyre, kanë denoncuar dhunë të cilën
në ora 18 e 30 minuta, ndaj tyre e kanë
kryer katër persona, gjithashtu të mi-
tur nga Tetova. Në dalje nga një objekt
hotelerik, me lokacion në rrugën e
“Ilindenit”, në Tetovë, ku më herët kanë
qëndruar, janë sulmuar fizikisht, ku
njëri nga sulmuesit me thikë i ka
shkaktuar  prerje në shpinë njërit 15-
vjeçar, ndërsa dukshëm të lënduar
kanë qenë edhe dy personat tjerë, të
cilët kanë kërkuar ndihmë mjekësore
në Spitalin klinik të Tetovës. Sulmuesit
menjëherë janë identifikuar dhe janë
thirrur në Stacionin policorë Tetovë, ku
edhe punohet në zbardhjen e plotë të
rastit.

Arrestohen 
5 persona 
për posedim 
të armëve
Pesë persona janë arrestuar pasi në një
prej tre automjeteve të kontrolluara
është gjetur një pistoletë. SPB Shkup
dje rreth orës 16:00 ndërmori masa
dhe aktivitete në hapësirën për parkim
në qendrën tregtare në Shkup. Është
kryer kontroll në tre automjete
"Mercedes", "Pançia delta" dhe "Golf"

në të cilat janë zënë pesë persona
O.B.(34), Sh.A (36), F.L. (26), E.I.(24) dhe
N.I.(22). Nga kontrolli i kryer në njërën
nga automjetet është gjetur pistoletë
e markës TT me kal.7,62 mm. Perso-
nat janë privuar nga liria dhe janë arre-
stuar në  Stacionin policor Karposh.
SPB Shkup ndërmerr masa dhe aktivi-
tete për zbardhjen e rastit.

Shkup, 9 aksidente
për 24 orë
Gjithsej 57 shoferë janë përjashtuar
nga komunikacioni pasi kanë lëvizur
me shpejtësi më të madhe prej sh-
pejtësisë së lejuar, ndërsa tre të tjerë
për shkak të drejtimit të automjetit
nën ndikimin e alkoolit, ndërsa 12 të
tjerë pa leje qarkullimi. SPB Shkup
kumtoi se pas masave dhe aktiviteteve
të ndërmarra në rajonin e Qytetit të
Shkupit nga komunikacioni janë përja-
shtuar edhe tetë automjete të paregji-
struara. Karrotreci i ka larguar 59 au-
tomjete. Gjatë ditës së djeshme kanë
ndodhur gjithsej nëntë aksidente, me
ç'rast është shkaktuar dëm material në
tre, ndërsa lëndime të lehta i kanë
marrë tetë persona. SPB Shkup infor-
moi se janë ndërmarrë masa edhe për
21 këmbësorë, të cilët e kanë kaluar
rrugën jashtë vendkalimit për këmbë-
sorë dhe për gjashtë të tjerë të cilët e
kanë kaluar rrugën në dritë të kuqe. 

(O.XH.)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 21 shtator - Deputetët, sektori civil dhe
opinioni në përgjithësi mund të fillojë me
dhënien e propozimeve për Propozim-ligjin
e ri për luftën kundër korrupsionit. Kjo thirrje
vjen nga Ministria e Drejtësisë si propozues e
Ligjit në fjalë, sipas të cilës, me përmbajtjen
e re ligjore, synohet bashkim i Ligjit për luftë
kundër korrupsionit dhe Ligjit për luftën
kundër konflikteve të interesit. Ndryshimi
apo miratimi i Ligjit të ri, siç njoftojnë nga
Ministria e Drejtësisë, mbështetet në tetë
pika. Duke pasur parasysh se nga viti 2002 e
deri më sot ky ligj është ndryshuar shtatë
herë radhazi, propozuesi thekson se kjo kor-
nizë ligjore do të pësoj ndryshime në një të
tretën e tekstit ligjore, respektivisht me auto-
matizëm, sipas tyre, lind nevoja për aprovi-
min e një Ligji të ri kundër korrupsionit. 

Tutje në arsyetimin e miratimit të Ligjit të
ri, nga Ministria e Drejtësisë shprehen se Ko-
misioni shtetëror për antikorrupsion, pas mi-
ratimit të Ligjit, do të ketë mundësi të ngritjes
së kallëzimeve penale, kompetencë e cila me
Ligjin aktuale nuk i takon. Qëllim shtesë i mi-
ratimit të këtij Ligji është përforcimi i kompe-
tencave të Komisionit në fjalë, gjegjësisht
ndarja e më shumë mjeteve financiare për
punën dhe aktivitetet e tyre. Në propozim-
tekstin e publikuar në Regjistrin elektronik të
shkresave, Ministria e Drejtësisë potencon
se miratimi i këtij Ligji synon që Komisioni
antikorrupsion të jetë i obliguar të japë vlerë-
sime dhe propozime për ligjet që parapraki-
sht do të zhvillohet kontroll antikorrupsion.

“Njëkohësisht, ky Komision do të ketë të

drejtën e veprimit në bazë të denoncimeve që
i bëjnë qytetarët dhe firmat për dyshimet
korruptive dhe konfliktit të interesave, gjegjë-
sisht ngritjes së iniciativave për konstatim të
përgjegjësisë së personave zyrtare dhe
hapjen e procedurës penale për punën që e
bëjnë ata. Kompetencë tjetër, e cila i jepet
këtij Komisioni është veprimi në rastet e kon-
flikteve të interesit publike dhe atij privat,
pastaj ta ndjek dhe evidentoi gjendjen
pronësore të funksionarëve me mbajtjen e
regjistrave të personave të zgjedhur dhe të
emëruar, respektivisht ngritjen e procedura-
ve para organeve përkatëse në bazë të rapor-
teve që i publikon Enti shtetëror i revizionit”,
thuhet mes tjerash në propozim Ligjin për
parandalimin e korrupsionit dhe konflikteve
të interesit. 

Precizimi i afateve të veprimit është kom-
petenca e radhës që i jepet Komisionit për
luftë kundër korrupsionit. Pas miratimit dhe
hyrjes në fuqi të Ligjit në fjalë, Komisioni sh-
tetëror për antikorrupsion, sipas dispozita-
ve të reja, do të obligohet në afat të caktuar ti
shqyrtoj ankesat për financim të fushatave
zgjedhore, shfrytëzimin e mjeteve buxheto-
re e kështu me radhë. Ndërsa institucionet
dhe partitë politike do të obligohen që në
afat prej 15 ditëve t’ju lejojnë qasje anëtarë-
ve të komisionit në të gjitha dokumentet e
duhura. “Komisionit shtetëror i antikorru-
psionit në afat prej 60 ditëve obligohet ta
informoi personin që ka ngritur iniciativë për
kontroll të financimit të partisë politike dhe
ta informoi opinionin për zbulimet nga pro-
cedura e hapur. Po ashtu ky Komisionit obli-
gohet që në afat prej 24 orëve ta dorëzoi

ankesën kundër personit që është ngritur ini-
ciativë për vërtetim të përgjegjësisë dhe e
njëjta mund të prononcohet për zbulimet
në atë ankesë në afat prej tre ditëve nga dita
e pranimit. Komisioni obligohet që në afat jo
më të gjatë se pesë ditë nga dita e parashtri-
mit të ankesës, në seancë publiket ti kontrol-
loj gjetjet dhe ndaj të njëjtave të veproj. Për
këto ankesa Komisioni obligohet të vendos
në seancë publike dhe në afat prej 24 orëve
nga mbajtja e seancë vendimet duhet ti pu-
blikoi në ueb faqen e saj”, thonë nga Ministria
e Drejtësisë. Në përshkrimin e Ligjit të ri, mes
tjerash thuhet se në rast të vërtetimit të dy-
shimeve për cilindo qoftë iniciativë për kon-
troll të përgjegjësisë, Komisioni është i obli-
guar të ngre procedurë për vërtetim të
përgjegjësisë para organeve përkatëse në
afat prej 15 ditëve nga miratimi i vendimit.
Njëkohësisht Komisioni shtetëror për an-
tikorrupsion në afat prej tre muajve nga dita
e përfundimit të zgjedhjeve duhet që në Par-
lament të dorëzoj raport të veçantë për
gjendjen faktike të financimit të fushatës
zgjedhore. Me këtë Ligj të ri, Komisioni i ga-
rantohet qasja deri te informacionet e
kërkuara për personat zyrtare dhe partitë po-
litike, me qëllim vërtetimi e gjendjes pronë-
sore dhe keqpërdorim të financimit të fu-
shatës zgjedhore dhe partive. “Të gjitha
organet shtetërore, institucionet financiare
dhe partitë politike obligohet të përgjigjen në
kërkesat e Komisionit, gjegjësisht ky Komi-
sion do të ketë të drejtë të kontrollit të furni-
zimeve publike në raste të dyshimeve edhe
atëherë kur nuk ka zgjedhje”, theksohet në
Propozim-Ligj.

Shkup, 21 shtator - Mekanizëm të ri, ba-
shkëkohor që do t'ia lehtësojë prodhimta-
rinë dhe do t'ia ulë shpenzimet, ka furni-
zuar fermeri Amir Qaili nga fshati Grushinë
e Shkupit me mjete nga IPARD 1. Përmes
fondeve evropiane ka marrë rreth 5.000
euro, ndërsa sot e nënshkroi edhe marrë-
veshjen e re, nga IPARD 2, në vlerë prej
21.000 euro me të cilin planifikon të inve-

stojë në traktor, rimorkio, plug i vogël, ato-
mizues dhe makinë rrafshimi. Qaili para-
prakisht ka blerë edhe një traktor me mje-
te nga mbështetja e shtetit për zhvillim
rural. Thotë, pavarësisht sa janë të kom-
plikuara procedurat, ai që dëshiron do të
aplikojë, do t'i grumbullojë dokumentet e
nevojshme dhe do të parashtrojë kërkesë.
Por, është shumë me rëndësi që mjetet të

vijnë në vendin e duhur - deri te fermerët e
duhur. Qailit, marrëveshjen për IPARD 2 ia
dorëzoi ministri i Bujqësisë, Lupço Nikol-
lovski dhe drejtori i Agjencisë Pagesore,
Nikollçe Babovski, direkt në fermën e tij në
Grushinë. Edhe Nikollovski edhe Babovski
theksuan se Amiri është një shembull i suk-
sesshëm për shfrytëzim efikas dhe në kohë
të parave evropiane.

Amir Qaili nga Grushina shembull për IPARD-in
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MË SHUMË KOMPETENCA PËR ANTIKORRUPCIONERËT

Me ligj të ri kundër
korrupsionit
Në procedurën e zgjedhjes së
anëtarëve të ri të Komisionit për
antikorrupsion, do të marrë
pjesë edhe sektori civil, përfshi
këtu edhe mediat. Kjo rregull
pritet të respektohet pas
miratimit të Ligjit të ri për luftë
kundër korrupsionit, i cili siç
njoftojnë nga Ministria e
Drejtësisë, është në përputhje
me të gjitha rekomandimet e
Komisionit Evropian

Koha
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Evis HALILI 

Shkup, 21 shtator - Çdo i katërti fë-
mijë në Maqedoni është i varfër, që
do të thotë se 28 për qind e fëmijë-
ve në Maqedoni, ose 100 mijë vetë
jetojnë në kushte të vështira.
Vetëm një prej 300 fëmijëve të
varfër ka mundësi të shkojë në ko-
psht, ndërsa dy prej tre të varfërve
frekuentojnë arsimin e mesëm.
Këto janë të dhënat më të fundit
që janë bërë publike në një konfe-
rencë të përbashkët të Ministrisë
së Punës dhe Politikës Sociale dhe
Zyrës së UNICEF. Harta e varfërisë e
rendit rajonin e Verilindjes si zonën
më të varfër në vend, ku çdo i dyti
fëmijë jeton në kushte të këqija
(mbi 54 për qind e fëmijëve janë të
varfër). Pollogu radhitet si rajoni i
dytë në vend sa i takon përqindjes
së varfërisë tek fëmijët, mbi 38 për
qind prej tyre jetojnë në kushte të
këqija, rajoni i Shkupit po ashtu ar-
rin një shkallë varfërie prej 28 për
qind, ndërsa më mirë jetojnë fë-
mijët në rajonin e Pellagonisë, ku
skamja nuk arrin as 12 për qind. 

Varfëria është më e thellë tek
fëmijët që jetojnë vetëm me një
prind, si edhe tek familjet me
shumë fëmijë. Reformat e Qeveri-
së, ajo sociale dhe reforma për
mbrojtjen e fëmijëve, si masa për
reduktimin e varfërisë para-
shikojnë që të shtohet numri i fë-
mijëve që përfitojnë asistencë so-
ciale prej 55 euro në muaj, nga

3.500 në 60 mijë fëmijë.
Ministrja e Punës dhe Politikës

Sociale, Milla Carovska duke thek-
suar se lufta kundër varfërisë nuk
është problem i vetëm një institu-
cioni, por i të gjithë shoqërisë, ka
apeluar për mbështetje nga të
gjithë në realizimin e reformave
dhe masave që do të ndërmerren
nga MPPS. Që të ndërpritet cikli i
varfërisë që vazhdon prej disa gje-
neratash, UNICEF ka premtuar se
do të mbështesë reformat në tre
sfera. Sipas përfaqësuesit të UNI-
CEF, Benxhamin Perks, ndihma
ekonomike dhe sociale që përfi-
tojnë nuk mund të nxjerrë dot nga

skamja familjet e varfra, por duhet
që të investohet në arsim, në
hapjen e vendeve të reja të punës
dhe krijimin e kushteve për të
mundësuar ekzistencën e pavarur
të kësaj kategorie. 

“Do të japim mbështetjen tonë
në tre sfera, në realizimin e refor-
mave esenciale në sistemin e
mbrojtjes sociale, që të përfshijë të
gjithë personat që janë në nevojë
dhe t’ju ndihmohet që vetë të dalin
nga kjo situatë. Po ashtu do të kon-
tribuojmë në rritjen prej 50 për
qind të numrit të fëmijëve të varfër
që të kenë mundësi të regjistrohen
në çerdhe dhe kopshte, si edhe sfe-

ra e treta është që të ndihmojmë
familjet e varfra që të krijojnë stra-
tegji me të cilat do të inkurajojnë
zhvillimin e fëmijëve dhe kushteve
për të dalë nga varfëria”, ka thënë
Perks. Për realizimin e reformave
nga ana e MPPS do të asistojë edhe
Banka Botërore, e cila është partne-
re e Qeverisë për trajtimin e
skamjes tek fëmijët dhe rritjen e
mirëqenies së tyre sociale.

Edhe pse varfëria ndikon nega-
tivisht tek e gjithë familja, më të
rrezikuar janë fëmijët. Sipas mate-
rialit të prezantuar në konferencë
pasojat e varfërisë tek fëmijët ma-
nifestohen në çrregullime në zhvil-
limin e tyre fizik dhe psikik, mund
të jenë më të shkurtër se bashkë-
moshatarët e tyre, ndërsa suksesi i
tyre varet nga niveli i ekspozimit
ndaj varfërisë. Gjasat që disiplinimi
i fëmijëve të bëhet në forma të
dhunshme janë dy herë më të
mëdha në familjet e varfra, ndërsa
probabiliteti që vajzat të martohen
përpara se të mbushin moshën e
pjekurisë është gjashtë herë më i
madh. 

Shkup, 21 shtator - Për vitin 2018,
Shqipëria ka numrin më të lartë të
të burgosurve për 100 mijë banorë.
Sipas të dhënave të mbledhura
nga Organizata “Prison Studies”
dhe të publikuara në World Prison
Brief, për 100 mijë banorë numri i
të burgosurve në Shqipëri ishte
193. Krahasuar me vendet e rajonit,
ky është numri më i lartë. Në ven-

det e Ballkanit Perëndimor, pas Sh-
qipërisë, për numër të lartë të bur-
gosurish renditet Mali i Zi me 174
të burgosur për 100 mijë banorë, e

ndjekur nga Serbia me 174 të bur-
gosur për 100 mijë banorë, Maqe-
donia me 134 të burgosur për 100
mijë banorë. Numrin më të ulët të

të burgosurve në Ballkanin Perën-
dimor e ka Kosova dhe Bosnjë Her-
cegovina me përkatësisht 106 dhe
73 të burgosur për 100 mijë ba-
norë. Për sa i përket kontinentit
evropian, vendet e Lindjes dhe
kryesisht ato që kanë dalë nga
regjimet komuniste kanë numër
më të madh të burgosurish për 100
mijë banorë. Në vend të parë në
Evropë qëndron Rusia, ku sipas të
dhënave për vitin 2018, numri i të
burgosurve ishte 400 për çdo 100
mijë banorë. Numër të lartë të bur-
gosurish kanë edhe vendet e bal-
tike dhe Bjellorusia, ku numri i të
burgosurve i kalon 200 për çdo 100
mijë banorë.

Edhe Turqia renditet ndër ven-
det me numër të madh të burgo-

surish, ku për çdo 100 mijë banorë
në 2018-n llogariten rreth 287 të
burgosur. Pas përpjekjes për gru-
sht shteti në Turqi, numri i të bur-
gosurve atje është rritur ndje-
shëm. Numrin më të lartë të të
burgosurve në të gjithë botën për
vitin 2018 e kanë Shtetet e Ba-
shkuara të Amerikës ku sipas të
dhënave të publikuara për 100
mijë banorë kishte 655. Edhe ven-
det e Amerikës Latine kanë një
numër të lartë të burgosurish,
ndërsa numrin më të madh e ka
Brazili me 323 të burgosur për 100
mijë banorë. Në Azi, numrin më të
lartë të të burgosurve për 100 mijë
banorë e ka Tajlanda, ku sipas të
dhënave në 2018-n kishte rreth 520
të burgosur për 100 mijë banorë.

Grup i ri i
vullnetarëve
amerikanë
arrijnë 
në Maqedoni
Shkup, 21 shtator - Grup i ri me
një numër rekord prej 55 ame-
rikanëve të dielën do të arrijnë
në Maqedoni ku do të shër-
bejnë si vullnetarë të Korpusit
të Paqes. Ata do ta ndajnë për-
vojën dhe njohuritë e tyre
duke shërbyer si vullnetarë
nëpër shkolla dhe organizata
nëpër Maqedoni. Vullnetarët
do të priten në aeroport nga
Drejtori i Korpusit të Paqes në
Maqedoni, Mark Hannafin
dhe stafi i Korpusit të Paqes.
Gjatë qëndrimit të tyre në Ma-
qedoni, ata do të punojnë si
arsimtarë dhe profesorë të
gjuhës angleze, si edukatorë
specialë me persona me ne-
voja të veçanta, në fushën e
zhvillimit të bashkësive në
partneritet me shkollat fillore
dhe të mesme, me institucio-
net qeveritare, me komunat
dhe organizatat joqeveritare.
Korpusi i Paqes është organi-
zatë qeveritare amerikane dhe
i realizon programet e saj në
partneritet me Ministrinë për
Arsim dhe Shkencë, Ministrinë
për Vetëqeverisje Lokale dhe
me Ministrinë për Punë dhe
Politikë Sociale. Ky është grupi
i 23-të me radhë i vullnetarëve
që do të jetojnë dhe punojnë
në Maqedoni. Në tre muajt e
parë, vullnetarët do të kalojnë
nëpër një trajnim përgatitor
ku do të përfshihet mësimi i
kulturës dhe gjuhës maqedo-
nase dhe shqipe, kurse me
punë do të fillojnë në fillim të
dhjetorit. Që nga viti 1996 në
Maqedoni si vullnetarë kanë
shërbyer mbi 750 shtetas ame-
rikanë.

“PRISON STUDIES” PUBLIKON RAPORTIN

Maqedonia e katërta, Shqipëria e para me më shumë të burgosur
Numrin më të ulët të
të burgosurve në
Ballkanin Perëndimor
e ka Kosova, me 106 të
burgosur për 100 mijë
banorë
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MPPS DHE UNICEF, REFORMA PËR MIRËQENIEN SOCIALE

Një në katër fëmijë vuan
nga varfëria 

100 mijë fëmijë në
Maqedoni jetojnë në
varfëri, skamja është
më e theksuar në
rajonin Verlindor, ku
çdo i dyti fëmijë jeton
në kushte të këqija, si
edhe në Pollog, ku më
shumë se 39 për qind e
numrit të fëmijëve
konsiderohen të varfër

HARTA E VARFËRISË  
Rajoni Verilindor: 54.5 për qind e fëmijëve janë të varfër  
Rajoni i Pollogut: 38 për qind e fëmijëve janë të varfër  
Rajoni Juglindor: 29 për qind e fëmijëve janë të varfër  
Rajoni i Shkupit: 28.2 për qind e fëmijëve janë të varfër  
Rajoni Lindor: 20.2 për qind e fëmijëve janë të varfër  
Rajoni i Vardarit: 17.7 për qind e fëmijëve janë të varfër  
Rajoni Jugperëndimor: 19.9 për qind e fëmijëve janë të varfër  
Rajoni i Pellagonisë: 11.4 për qind e fëmijëve janë të varfër  

Koha
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Shkup, 21 shtator - Bashkëpunimi
rajonal dhe integrimi në tregun
evropian është vendimtar për
nxitjen e konkurrencës së firmave
të vogla dhe të mesme, për rritjen
e kulturës së sipërmarrjes dhe
rritjen e eksportit. Për rrjedhojë
tërë rajoni duhet të zhvillohet si
një destinacion unik investues me
përparësi të ndryshme garuese që
kanë ekonomitë e rajonit, që
nënkupton edhe zhvillimin e in-
frastrukturës rajonale që do ta
afrojë Ballkanin me Evropën. 

Ky është mesazhi i konfe-
rencës rajonale të odave ekono-
mike, por edhe partnerëve të tjerë
të Rrjetit evropian të mundësive

afariste EEN, që u mbajt javën e
kaluar në Podgoricë. Rrjeti evro-
pian i sipërmarrjes apo EEN, në
dhjetë vitet e kaluara ka ndih-
muar kompanitë nga rajoni dhe
Maqedonia që përmes këshillave
dhe kontakteve të rrisin konkur-
rencën dhe qëndrueshmërinë tyre
në treg. 

“Bashkëpunimi rajonal midis
bizneseve në rajon është vendim-
tar për zhvillimin dhe rritjen e
kompanive të vogla dhe të me-
sme të Ballkanit perëndimor. Në
këtë drejtim, vetëm në vitin e ka-
luar, kompanitë vendore kanë rea-
lizuar 36 partneritete të reja që
kanë dalë si rezultat i interesimit
të 137 kompanive të huaja për ba-
shkëpunim me kompanitë ven-
dore. Gjithashtu 498 kompani
kanë marrë pjesë në ngjarje loka-
le dhe rajonale të organizuara nga
EEN, ndërsa 119 kompani kanë fi-
tuar përkrahje individuale nga ek-
spertët e rrjetit”, thotë Vllatko
Stojanovski nga Oda Ekonomike e
Maqedonisë.

Sipas Natalie Martinez Para-
mo nga Rrjeti evropian i sipër-
marrjes i Komisionit Evropian, jo
vetëm që ka rezultate, por edhe
ka rritur konkurrencën e firmave
të vogla dhe të mesme në tërë
Evropën, duke mundësuar që ato
të ulin harxhimet dhe të hapin
vende të reja të punës.

“Evropa lindore, jo vetëm që
përparon në këtë fushë në aspek-
tin e shfrytëzimit të shërbimeve
COSME si program i BE që ndih-
mon biznesin e vogël dhe të me-
sëm, por edhe vendosjes së Hori-
zontit 2020 ku si shfrytëzues janë
firmat e vogla dhe të mesme.
Njëherazi, Ballkani Perëndimor
tani ka gjasa të mira që të ecë para
në rrugën evropiane. Më vjen mirë
që EEN ka ndërmarrë një rol të
rëndësishëm në përkrahjen e ak-
torëve ekonomik në këtë rrugë.
Në emrin tonë, mos dyshoni se
keni përkrahje të plotë të rrjetit
EEN dhe EASME si agjenci që në
emër të BE-së menaxhon me pro-
gramet për bizneset”, theksoi Pa-

ramo në forumin në Podgoricë.
Sipas saj, sfidë në muajt e

ardhshëm janë përgatitjet për
kornizën shumëvjeçare financiare
dhe ngritja e grupeve aksionale
që do të përkrahin implementi-
min e vizionit të saj. 

Ndryshe, EEN apo Enterprise
Europe Network (Rrjeti Evropian i
Ndërmarrjeve) është një instru-
ment i rëndësishëm në strategjinë
e BE-së, i cili sjell së bashku rreth
600 organizata mbështetëse të
biznesit nga më shumë se 60 ven-
de të botës, me qëllim përkrahjen
për ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme mbi mundësitë e të bërit
biznes në Tregun e Përbashkët të
BE-së. Gjithashtu krijon mundësi
për partneritet me biznese të ven-
deve të tjera të BE-së, nëpërmjet
organizimeve të misioneve të biz-
nesit dhe përgatitjes së profileve
të kompanive nga Maqedonia
dhe rajoni që ofrojnë apo
kërkojnë produkte, shërbime, tek-
nologji apo zhvillim të inovacio-
nit. 

Tiranë, 21 shtator - Maqedonia
dhe Shqipëria do të bashkëpu-
nojnë në zhvillimin e rrjeteve tran-
sportuese të gazit natyror përmes
ndërtimit të linjës ndërlidhëse për
ta ofruar në mënyrë efikase këtë
gaz natyror. Këtë e parasheh Me-
morandumi për Mirëkuptim që
dje në Tiranë u nënshkrua midis
SHA Resurset Energjetike të Ma-
qedonisë dhe kompanisë ALBGAZ
nga Tirana. Në nënshkrimin e Me-
morandumit morën pjesë Ministri
i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi
dhe ministri shqiptar i Energje-
tikës, Damian Gjiknuri. "Si vende
fqinje, me marrëdhënie tradicio-
nalisht miqësore dhe bashkëpu-
nim të zhvilluar ekonomik, në

mënyrë aktive jemi angazhuar për
të siguruar integrim më të shpejtë
të tregjeve të energjisë në atë të
BE-së dhe Komunitetit Energjetik
dhe rritjen e sigurisë së furnizimit
me energji në rajon. Ky Memoran-

dum  është një hap përpara drejt
zhvillimit të partneritetit dypalësh
strategjik në fushën e gazit naty-
ror, duke u bazuar në Memoran-
dumin tashmë të nënshkruar në
fushën e energjetikës mes Mini-

strisë së Ekonomisë të Republikës
së Maqedonisë dhe Ministrisë së
Energjetikës të Republikës së Sh-
qipërisë", tha Bekteshi. Sipas tij,
gëzon fakti që ndërtimi i projektit
TAP në territorin shqiptar është në
fazën përfundimtare. Ai vlerësoi
se bashkëpunimi në fushën e gazit
natyror, verifikuar sot nga drejtue-
sit e MER  dhe ALBGAZ  Bajram
Rexhepi dhe  Arbër Avrami, si një
partneritet strategjik mes dy kom-
panive do të mundësojë  siguri
dhe diversifikim të  furnizimit me
gaz natyror. Kjo do të promovojë
gazifikimin, shpërndarjen e sasive
shtesë të gazit natyror midis dy
vendeve por do të inkurajojë in-
vestimet në infrastrukturë në sek-

torin e energjisë  dhe do të përm-
bushim obligimet  që dalin nga
Iniciativa Rajonale për lidhjen me
gaz të Evropës Qendrore me atë
Juglindore. Sipas Bekteshit, Ma-
qedonia dhe Shqipëria, si dy ven-
de fqinje që duan të integrohen
në strukturat evropiane, duke pa-
sur parasysh procesin e Berlinit,
janë  shumë të interesuar që në
afat sa më të shkurtër kohor të
konkretizojnë projektet e iniciua-
ra, të cilat do të kontribuojnë për
një bashkëpunim më të fuqishëm
energjetik dhe ekonomik, duke
pasur parasysh se vetëm integrimi
i mirë rajonal do të sigurojë edhe
integrim më të shpejtë në fa-
miljen evropiane.

Vetëdije e ulët 
për mbrojtje 
të pronësisë
industriale
Shkup, 21 shtator - Në Maqedoni ka të
regjistruara 123.000 marka tregtare.
Vetëdija për rëndësinë për mbrojtjen
e pronësisë industriale është e ulët,
por ka interes, ndërsa çmimi për
mbrojtje vetëm në Maqedoni nuk
është i lartë. Këtë e thekson zëvendë-
sdrejtori i Entit shtetëror për pronësi
industriale, Goran Gerasimovski në
intervistë për MIA-n, në të cilën cekë
se në drejtim të informimit më të
madh të ndërmarrjeve të vogla dhe
të mesme për rëndësinë dhe dobinë
nga mbrojtja e pronësisë industriale,
ndërsa me rastin e 25-vjetorit të ekzi-
stimit të Entit, këtë muaj zbatohet
fushatë në disa qytete, ndërsa sot
karvani është në Shkup. Ai vlerëson
se është mirë secila ndërmarrje gjatë
vetë hapjes ta mbrojë emrin dhe lo-
gon e vet. "Zakonisht njerëzit nuk
janë të vetëdijshëm për problemet
derisa nuk paraqiten. Atëherë bëhen
të vetëdijshëm për rëndësinë dhe
përfitimet e pronësisë industriale",
thekson Gerasimovski dhe shton se
vetëdija është më e madhe tek kom-
panitë e mëdha. Ai thotë se sinqeri-
sht nuk mund të jemi tërësisht të kë-
naqur nga vetëdija e kompanive nga
Maqedonia për rëndësinë e pronësi-
së intelektuale, këtë e tregojnë edhe
numrat me të cilat disponojnë lidhur
me paraqitjet e parashtruara. Siç
thekson, në Entin shtetëror për
pronësi industriale ka gjithsej 8500
paraqitje për patenta prej të cilave
10 për qind janë vendore, të tjerat
janë të huaja, ndërsa në pjesën e
markave tregtare gjithsej janë regji-
struar 123.000. Nga 96.341 të regji-
struarat janë përmes sistemit madri-
len, 26.486 janë të huaja, ndërsa
vetëm paraqitje nga Maqedonia për
marka tregtare janë 14.644. Sipas tij,
mbrojtja për të drejtat e pronësisë
industriale nuk është e shtrenjtë dhe
kushton për markë tregtare 6000 de-
narë, përderisa mbrojtja e patentës
është 15.000 denarë.

FIRMOSET EDHE NJË MARRËVESHJE NË TIRANË

Me Shqipërinë për rrjet transportuese të gazit natyror
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

BASHKËPUNIMI RAJONAL EKONOMIK 

Të bërit biznes pa barriera 

Rrjeti evropian i
sipërmarrjes ka rritur
konkurrencën e
firmave të vogla dhe
të mesme në tërë
Evropën, duke
mundësuar që ato të
ulin harxhimet dhe
të hapin vende të reja
të punës

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Koha, e shtunë, 22 shtator 2018 

KONKURS PËR ARTISTË TË RINJ 

Agjencia për rini dhe sport publikon Konkurs për ekspozitën Young art 2018 në të cilën Agjencia fton të gjithë 
artistët e rinj dhe grupet vizuale të parashtrojnë veprat e tyre autoriale, në pajtim me kriteret e përcaktuara, të cilat 
përmbajnë pikat në vijim: 

1. Autorët të jenë të moshës prej 15 deri në 29 vjet  

2. Veprat e parashtruara të jenë nga disiplinat në vijim: 

 Piktura (me dimensionet jo më të mëdha se 200 200 cm) 
 Skulptura (me dimensionet jo më të mëdha se 200 200x200 cm) 
 Grafika (me dimensionet jo më të mëdha se 100 70) 
 Dizajn grafik (afishe) 
 Fotografia (me dimensionet jo më të mëdha se 100 70 cm) 

 
3. Veprat duhet të korrespondojnë me praktikat bashkëkohore të artit figurativ, ndërsa përmbajtjet tematike dhe 

ideore janë të hapura dhe kanë të bëjnë me krijimtarinë individuale recensuese të autorëve të dy viteve të fundit. 
Veprat duhet të kenë nënshkrim pasqyrues, individual, figurativ dhe kreativ.   

Ekspozita për herë të pestë do të realizohet këtë vit, ndërsa ka për qëllim të mbështesë dhe stimulojë të rinjtë në 
produksion të krijimtarisë së artit figurativ bashkëkohor, por të bëjë edhe mesatare të produksionit të artit figurativ 
bashkëkohor të gjeneratës më të re të artistëve vizual. 

Agjencia për rini dhe sport inkurajon të gjithë autorët e rinj dhe grupet të moshës prej 15 deri në 29 vjet, të 
parashtrojnë veprat e tyre në konkurs. Secili kandidat merr pjesë me nga një vepër. Ekspozita është selektive, ndërsa 
juria do të ndajë nga një çmim për arritje artistike për të pesë disiplinat, në shumë prej 40,000 denarë në kategorinë 
prej 21 deri 29 vjet, dhe 30.000,00 denarë në kategorinë prej 15 deri në 20 vjet.  

Ekspozita Young art 2018 do të hapet pas përfundimit të konkursit. 

Secili autorë veprën e vet duhet ta parashtrojë të pajisur në mënyrë përkatëse (në mënyrë pa u vërejtur 
nënshkrimi i tij) së bashku me zarfin të bashkangjitur ku do të ketë të dhënat e autorit (kopje të veçantë të dokumentit 
për identifikim personal, kontakt telefon dhe e-mail adresë) dhe veprës (përshkrim i veprës), ndërsa në këndin e 
epërm të majtë duhet të qëndrojë shënimi “mos hap”, në mes të shënohet adresa e saktë e pranuesit.  

Pjesa e jashtme e zarfit nuk duhet të përmbajë asnjë shenjë për dërguesin.  

Adresa në të cilin duhet të dërgohen veprat autoriale është: 
 
Agjencia për rini dhe sport  
Sektori të rinjtë  
Rr. Maqedonia 38, (Pallati “Panko Brashnarov”) 1000 Shkup 
Me shënim “për Konkursin artistë të rinj”  

Ose personalisht në arkivin e Agjencisë për rini dhe sport. 
 
 
Për informacione shtesë të interesuarit mund të drejtohen në e-mail: gordana@ams.gov.mk ose 

nasuf@ams.gov.mk çdo ditë pune prej ora 8.30 deri në ora 16.30, ose në lokalet e Agjencisë për rini dhe sport, 
Sektori të rinjtë. 

Afati për parashtrimin e veprave është 30 ditë, duke konsideruar nga dita e publikimit të konkursit, gjegjësisht 
deri më 24 tetor 2018. 

KONKURS PËR POETË TË RINJ 

Agjencia për rini dhe sport publikon Konkurs për Poetë të rinj, në të cilin fton të 
gjithë të rinjtë të parashtrojnë punimet e tyre autoriale, në pajtim me kriteret e përcaktuara të 
cilat përmbajnë pikat në vijim: 

1. Të jenë të moshës prej 15 deri në 29 vjet  
2. Të mos kenë të botuar përmbledhje poezish. 
3. Të parashtrojnë më së shumti dy punime poetike. 
 

Konkursi për Poetë të rinj realizohet për të katërtën herë, ndërsa ka për qëllim të 
mbështesë dhe nxisë të rinjtë kreativ.  

Në konkurs do të ndahen tri çmime për punimin më të mirë edhe atë për çmimin e 
parë janë paraparë 20.000 denarë, për çmimin e dytë 15.000 denarë, ndërsa për çmimin e 
tretë 10.000 denarë, në dy kategori (kategoria e parë prej 15 deri 20 vjet, kategoria e dytë 
prej 21 deri 29 vjet) 

Agjencia për rini dhe sport inkurajon të gjithë të rinjtë e moshës prej 15 deri 29 vjet, 
të cilët shkruajnë poezi të parashtrojnë veprat e tyre në konkurs. Të njëjtat do të vlerësohen 
nga ana e komisionit. Secili autor do të përfaqësohet në përmbledhjen e cila do të botohet 
nga fundi i vitit 2018.   

Kandidatët veprat e tyre duhet t’i parashtrojnë në zarf të mbyllur në të cilin në këndin 
e epërm të majtë duhet të qëndrojë shënimi “mos hap”, ndërsa në mesë duhet të qëndrojë 
adresa e saktë e pranuesit. Pjesa e jashtme e zarfit nuk duhet të përmbajë asnjë shenjë të 
dërguesit. Në zarfin e mbyllur duhet të ketë edhe dy zarfe të mbyllura dhe të vulosura, prej 
të cilëve njëri me shënim “punimet” në të cilin do të gjenden punimet e nënshkruara me 
shifër, ndërsa në tjetrin duhet të gjendet dokumentacioni për identifikim të dërguesit (kopje 
të veçantë nga dokumenti ppër identifikim personal) si dhe shifra. 

Adresa në të cilin duhet të dërgohen veprat autoriale është: 
Agjencia për rini dhe sport  
Sektori të rinjtë  
Rr. Maqedonia 38, 1000 Shkup (Pallati “Panko Brashnarov”) 
Me shënim “për Konkursin poetët e rinj”  
Ose personalisht në arkivin e Agjencisë për rini dhe sport. 

 
Për informacione shtesë të interesuarit mund të drejtohen në e-mail: gordana@ams.gov.mk 
çdo ditë pune prej ora 8.30 deri në ora 16.30, ose në lokalet e Agjencisë për rini dhe sport, 
Sektori të rinjtë. 
 
Konkursi zgjatë 30 ditë, duke konsideruar nga dita e publikimit, gjegjësisht deri më 24 tetor 
2018.  

Publicitet

Qefser ABDYLI 

Shkup, 21 shtator - Me rastin e Ditës
Ndërkombëtare të Paqes, në Ko-
munën e Çairit, në lagjen Dizhon
është promovuar parku i ri, në të
cilën morën pjesë vet kryetari i Ko-
munës së Çairit, Visar Ganiu, krye-
tari i Qytetit të Shkupit, Petre Shi-
legov, ministri i Ekologjisë, Sadulla
Duraku, si dhe drejtori i N.P “Parqe
dhe Gjelbërim”, Adrijan Muça.
Gjatë kësaj ceremonie patëm ra-
stin që të marrin nga një përgjigje
nga Kryetari i Çairit z. Ganiu, si dhe
nga kryetari i Qytetit të Shkupit z.
Shilegov, lidhur me parkingjet ku

tash e një kohë Çairi po ballafa-
qohet me një kaos të madh të ko-
munikacionit për arsye të munge-
sës së parkingjeve. Për gazetën
KOHA, theksuan se ajo që është
premtuar gjatë fushatës zgjedho-
re do të realizohet,pasi tani tregu i
gjelbër është duke u ndërtuar ku
do të ketë parking për rreth 240
vende mbi tregun e gjelbër. 

“Ajo se çfarë është premtuar
gjatë fushatës zgjedhore do të rea-
lizohet, ju e dini që tani është duke
u ndërtuar ‘Tregu i Gjelbër’, në të
cilën do të ketë parking për 240
vende mbi tregun e gjelbër, gjitha-

shtu jemi duke i përpunuar të
gjitha planet detaje, do me thënë
për ti realizuar pullat e ndërtimit të
reja për parkingje dhe ato janë në
procedurë e sipërm, ku me kalimin
e planeve detale të reja do të kemi
shumë më tepër vende për
parkingje. Gjithashtu kemi filluar
dhe një procedurë, jemi duke e
parë anën juridike se si të reali-
zojmë për parkingjet të cilat do të
jenë me karakter të përkohshëm,
por do të jenë parkingje që do të
ndihmojnë dhe do ti shërbejnë
shumë qytetarëve tanë, ato do të
jenë parkingje në kate por me si-

stem të montuar”, tha Ganiu. 
Ai gjithashtu shtoi se lidhur me

këtë projekt është duke u bashkë-
punuar edhe me Qytetin e Shkupit,
pasi që ndërmarrja për parkingje
është nën kompetencat e Qytetit të
Shkupit, dhe shprehë gatishmëri
që nëse pajtohen dhe ata të
shkojnë në një partneritet dhe ba-
shkëpunim për ndërtimin e
parkingjeve në të ardhmen. Ndry-
she nga Visar Ganiu, Kryetari i Qy-
tetit të Shkupit, Petre Shilegov këtë
e quajti një çështje komplekse pasi
bëhet fjalë për një mungesë serio-
ze të hapësirës dhe shpreson që

shumë shpejtë do të ketë vendetë
reja të parkingut që kaosi në ko-
munikacion të zgjidhet. “Parkimi
në Çair është një çështje komplek-
se për shkak se bëhet fjalë për një
mungesë serioze të hapësirës, por
ne tash jemi në një fazë kur në Ko-
munën e Çairit, duhet të përpu-
nohen disa parkingje montuese,
vende këto të cilat vetëm komuna
do ti zgjedhë. Në pajtim me Planin
Gjeneral dhe Detal Urbanistik,
kemi parasysh në një të ardhme të
afërt të fillojmë me një investim
të hapjes së vendeve të reja të
parkingut. Besoj se gjatë këtij viti si
Qyteti i Shkupit ashtu edhe Komu-
na e Çairit, do të arrijnë që qyte-
tarëve të kësaj ane t’ju ofrojnë ven-
de të reja të parkingut që kaosi në
komunikacion në disa pjesë të ko-
munës të zgjidhet. Qëllimi im si
kryetarë është që të gjithë qyte-
tarëve të Shkupit t’ju ofrojmë ku-
shte të barabarta të jetës urbane”,
tha Shilegov. Gjithashtu në kuadër
të këtij promovimi mbajti fjalim
dhe Ministri i Ekologjisë, Sadulla
Duraku si dhe Drejtori i N.P “Parqe
dhe Gjelbërim” Adrijan Muça, ku
theksuan që çdoherë do të jenë të
gatshëm që të ndihmojnë nëpër
ambiente të hapura ku janë në
dobi të popullit. 

Çairi së shpejti me parkingje të reja
Çairi po ballafaqohet me
një kaos të madh të
komunikacionit për arsye
të mungesës së
parkingjeve. Për gazetën
KOHA, kryetari i Komunë
së Çairit, Visar Ganiu dhe
kryetari i Qytetit të
Shkupit, Petre Shilegov, u
zotuan se ajo që është
premtuar gjatë fushatës
zgjedhore, do të
realizohet, pasi tani tregu
i gjelbër është duke u
ndërtuar e ku do të ketë
parking për rreth 240
vende

Koha
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Shkup, 21 shtator - Stomatologët
specializantë që nuk kanë nënshk-
ruar marrëveshje me FSSH-në,
kanë kërkuar që shërbimet shën-
detësore t’i kryejnë në llogari të sh-
tetit që të mund të jenë konkur-
rues në treg. Çmimet e ulëta të
stomatologëve privat, për shërbi-
min ndaj pacientit nënvlerësojnë
punën e tyre. Ata thonë se çmimet
për një shërbim dentar korrespon-
don me standardin e jetës të qyte-
tarëve. Sipas stomatologut Krenar
Praparniku tarifa e shërbimeve
dentare në vend dallojnë shumë,
në krahasim me shtetet evropia-
ne. “Krahasimet në raport të drejtë
flasin për çmime të ulëta dentare,
çdoherë duke krahasuar raportin
rrogë mesatare dhe shërbim den-
tar (stomatologjike) specifik. Psh:
Një trajtim endodontik (nervit të
dhëmbit) të një dhëmballe në
Zvicër është mesatarisht 1000
euro, në Maqedoni është nga 10-25
euro, e që në raport me rrogën me-

satare do duhej të ishte 70-100
euro”, thotë stomatologu Papra-
niku, për gazetën Koha. Stomato-
logët janë të ndërgjegjshëm për
standardin e ulët dhe gjendjen
ekonomike të popullatës, në vend. 

Stomatologia Teuta Dovolani,
për gazetën Koha, thotë se duhet
të ndërmerren masa me mekaniz-
ma dhe plane të mirë menduara
që këto shërbime private në nivel
vendi të ngrihen në vlera më të lar-
ta. “Nga Fondi i shëndetësisë nuk
ka asnjë iniciativë, por sipërmarrje
nuk ka as nga ana e dhomës sto-
matologjike të Maqedonisë, që të
gjendet një plan apo strategji të
përpunuar dhe të konsultuar që ky
problem të tejkalohet në të ardh-
men”, tha stomatologia Dovolani. 

Nga ana tjetër, përkundër çmi-
meve që korrespondojnë në tregun
dentar, qytetarët s’përballojnë sh-
penzimet dentare. Që nga viti
2005, atëherë kur Fondi për Siguri-
me Shëndetësor lidhi kontratat me
dentistët për ofrime të shërbimeve
dentare, qytetarët kanë vazhduar

të marrin shërbime të lira stomato-
logjike. Por, stomatologu Papra-
niku mendon se në vitet e para
shërbimet kanë qenë aq të lira sa
që për dentistët më shumë ishte
një pune vullnetare dhe humane
në shërbim të komunitetit se sa një
fitim për ta. Edhe sot shërbimet për
pacientët me libreza apo kartela
shëndetësore janë një mundësi e
lirë për shërbime primare stomato-
logjike (dentare) në Maqedoni. 

Shërbimet private dallojnë për
nga kualiteti i materialeve që për-
doren dhe nga gama e gjerë e tyre,
por edhe aty për shërbime bazike
çdoherë ka një zgjidhje të lirë që
mund të mbulohet financiarisht.
Problem tjetër, gjegjësisht për sto-
matologët privat është kultura
shumë e ulët e qytetarëve tanë, për
të vizituar stomatologun, për të
mirën e shëndetit të tyre. Ata sh-
tojnë se harxhojnë shumë kohë
për edukim në forma të ndrysh-
me, në takimet e përditshme me
pacientë, në kontrollet apo gjatë
dhënies së shërbimeve dentare, në

format tjera të komunikimit, rrje-
te sociale, mediume, me qëllim
lehtësim të gjendjes orale. Ndërsa,
nuk e mohojnë faktin se marrja e
informacionit bazik në internet
është shumë e lehtë, për mënyrën
e pastrimit të dhëmbëve, përdori-
mi i duhur i brushës, ushqimet që
lejohen bashkë me veset që
ndikojnë në shëndetin oral.
Shumë lehtë mund të gjenden si
informacion edhe në gjuhën shqi-
pe. Thuajse asnjë klinikë dentare
nuk e mbyll aktivitetin në stinën e
verës, në Maqedoni. Ardhja e emi-
grantëve është kohë e artë për den-
tistët. Të tërhequr nga çmimet e
ulëta në raport, i shfrytëzojnë pu-
shimet për t’iu drejtuar klinikave të
stomatologjisë, një fenomen që
është pagëzuar si “turizmi dentar”.
“Kërkesa për shërbime dentare
është shumë e lartë në kohët e pu-
shimeve verore por edhe ato dimë-
rore. Perveç emigrantëve nga ven-
di ynë, ka edhe shumë pacientë të
huaj që shfrytëzojnë linjat e lira
fluturuese për të na vizituar. Ata
janë të befasuar me kualitetin që
ju ofrohet në krahasim me çmimet
që paguajnë,kurse referimet që ata
bëjnë tek vendasit e tyre rrisin
frekuencën e vizitave tek stoma-
tologu çdo vit e më shumë”, thotë
stomatologu Papraniku.

Sipas anketës evropiane, pas
Shqipërisë renditet Greqia me 68
për të të anketuarve që thonë se
nuk i përballojnë dot shpenzimet,
për shkak të gjendjes ekonomike
të dobët të qytetarëve. Në Maqe-
doni këtë mendim e kanë 30 për
qind e të anketuarve. Mesatarja
evropiane është 36 për qind dhe
vendet me ankesat më të ulëta
janë Finlanda, Suedia dhe Holan-
da me 11 deri në 13 për qind.

Shkup, 21 shtator - Ministri i Arsimit
dhe Shkencës, Arbër Ademi dhe
përfaqësuesit e Bankës Botërore në
Maqedoni i kanë intensifikuar taki-
met e punës me qëllim që të per-
ceptojnë efikasitetin dhe efektivite-
tin e projekteve të përbashkëta që
zbatohen në sferën e arsimit dhe
përcaktimin e aktiviteteve të ardh-
shme me të cilat do të avancohet
cilësia e sistemit arsimor nacional.
Fokusi i takimit të djeshëm, që u
mbajt në hapësirat e Ministrisë së

Arsimit dhe Shkencës, ishte Projek-
ti për zhvillimin e shkathtësive dhe
përkrahja e inovacioneve. “Bëhet
fjalë për projekt që disa vite me
radhë zbatohet me mbështetjen fi-
nanciare të Bankës Botërore dhe ka
për qëllim që të japë kontribut në
modernizimin e arsimit profesio-
nal të mesëm përmes mësimdhë-
nies cilësore dhe trajnimit praktik
në lidhjen e shkollave me komuni-
tetin e biznesit, me qëllim të paji-
sjes së nxënësve me aftësi dhe

shkathtësi cilësore, të cilët për një
kohë të shkurtër do të kalojnë nga
mësimi në punë. Po ashtu, përmes
këtij projekti sigurohet edhe përk-
rahja për zhvillim dhe avancim të
veprimtarisë inovative në vend.
Prezantimi i raporteve nga realizi-
mi i të njëjtit do të jetë bazë për ha-
pat e mëtejshëm, që do të nënkup-
tojnë ndryshimin apo plotësimin e
aktiviteteve të parashikuara”,
thuhet në njoftimin e kabinetit të
ministrit Ademi. (R.K)

Zvicerani
Brechbuhl
fitues 
i çmimit 
“Naim
Frashëri”
Tetovë, 21 shtator - Poeti zviceran
Beat Brechbuhl është laureat i
çmimit Naim Frashëri, çmim ky
që ndahet në kuadër të festiva-
lit Ndërkombëtar të Poezisë
“Ditët e Naimit”. Sipas kryetarit
të jurisë të këtij festivali, Imer
Çiraku, veprat e këtij shkrimtari
gëzojnë prej kohësh njohje të
gjerë mes lexuesve dhe kanë
marrë vlerësime të shumta nga
kritika letrare. “Vlerësohet sido-
mos poezia e tij, të cilën ai ka
nisur ta krijojë dhe ta botojë që
në moshën 16-vjeçare. Autori
vazhdon t’i qëndrojë ende be-
snik këtij zhanri, duke përcjellë
në vargjet poetike motivet e
larmishme dhe me një ekspre-
sivitet dhe ndjeshmëri të
thekuar ideoemocionale” tha
Çiraku. Brechbuhl lindi në vitin
1939, dhe është fitues i shumë
çmimeve letrare, ndërsa është
anëtar i Panqendrës së Zvicrës
dhe anëtar i Shoqatës së Au-
torëve të Zvicrës. Në ndërkohë,
drejtori i festivalit Ndërkombë-
tar të Poezisë “Ditët e Naimit”,
tha se festivali mbahet nga 18
deri më 22 tetor në Tetovë,
ndërsa një javë para festivalit
do të shpalosen detajet.

(U.H)

MINISTRI ADEMI TAKOI PËRFAQËSUESIT E BANKËS BOTËRORE

Një projekt i ri për shkathtësitë dhe inovacionet

ÇMIMET E SHËRBIMEVE DENTARE

Për stomatologët pak,
për pacientët shumë
Përkundër çmimeve që
korrespondojnë në
tregun dentar, qytetarët
s’përballojnë
shpenzimet dentare
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1. U bë hataja në Kosovë. Një ide
nga lartë, me përkrahje edhe të ndonjë
intelektuali në zë (R.Qosja,
B.Haxhiu...), bëri që të hidhet gurë e
dru mbi ideatorin, kryetarin Hashim
Thaçi, i cili, sipas dikujt, veç më është
bërë argat i Beogradit. Por, ka dilemë
nëse bëhet fjalë Ideatorin, apo “postie-
rin”? “Mos gjuani në postierin” është
një film amerikan. A është këtu Thaçi
Ideatori, apo Posteri i kësaj ideje tepër
të kontestueshme? Le t’ia lëmë kohës
përgjigjen.

Nuk mund të lexosh tekst në këtë
temë pa parashikime kataklizmike,
qoftë për Kosovën që do të cungohet
“edhe një herë”, qoftë për rajonin që
do të militarizohet përsëri, qoftë për
“meçin” Tramp - Putin në fushën e
shahut gjeostrategjik...Të gjitha në një,
mungon vetëm lufta e yjeve e Ronald
Reganit të plasë mbi qiellin e Kosovës.
Sipas Trampit, nuk ka gjasa...për shkak
të Malit të Zi...!

Gjërat nuk janë as për ironi e as për
të qeshur, por ndoshta për të qarë.
Ndonëse Shkurtja me koha na e ka
kënduar këngën e Fan Nolit “Mos qaj
nënë, mos ki frikë, se e i ke djemtë në
Amerikë”...Ama, ja, tash kemi situatën
si në atë titullin e uesternit “Vetë
kundër të gjithëve”, por të anasjelltë:
“Të gjithë kundër Tij”. Madje dhe ata që
janë me të, si kryeministri, kryeparla-
mentari, kryenegociatori...Lojëra pa
kufij. Kryetari qetëson me zërin e tij
me plot napalm të fshehur nën hasër,
të tjerët hedhin edhe më shumë ben-
zinë në zjarrin që askush nuk e do ta
ndezë, aq më pak Hashimi. Këtu ndih-
mojnë edhe disa pensionistë të poli-
tikës shqiptare të cilët ndryshe nga sot
flisnin kur zhvillohej lufta në Kosovë...

Një lojë e madhe po luhet, apo siç
pat thënë dikur “i famshmi” Rahman
Morina që qe bërë për rahmet në të
gjallë të tij, “këtu ka hyrë një dreq”!
Edhe ata që janë pro ndryshimit të ku-
fijve, edhe ata që janë kundër, një gjë
nuk e kishin ditur. Këtë e zbuloi Ramu-
shi, që në ditët e para të promovimit të
idesë, por edhe më fortë tash pasi një
herë tha se përsëri duhet të vishen çiz-
met ushtarake në Serbi dhe në Kosovë.
Ai ua zbuloi kosovarëve dhe gjithë sh-
qiptarëve të brengosur anekënd rru-
zullit se kur Thaçi flet për marrjen e
Luginës së Preshevës dhe shkëmbim
territoresh, këtë e bën për shkaqe tak-

tike. Pra, bëhet fjalë për “një debat tak-
tik politik, si kundërpërgjigje ndaj reto-
rikës që vjen nga Beogradi”. Kryemini-
stri i Kosovës thotë se kryetari I Kosovës
“nuk e ka seriozisht”. Ai në emisionin e
Blendi Fevziut tha se janë përralla me
e marrë Preshevën, sepse Serbia nuk
jep territore pa luftë.

Domethënë e zbuluam
‘gjëegjëzën”. Na ishte se ç’na ishte “kor-
rigjimi i kufijve” një blof i Thaçit për
t’ia hedhur Vuçiqit. Bravo. Por, nuk e
kuptoj pse kjo taktikë të zbulohet kur
“meçi” Thaçi-Vuçiq ende nuk ka filluar
mirë, e lere më të ketë përfunduar! Për
taktikat nuk flitet, sepse kur zbulohet
taktika në luftë ose në parti shahu, ose
në çfarëdo fushe ku duhet kaluar pen-
gesat, i ke mundësuar kundërshtarit
ose armikut pozicion më të forte për t’u
mbrojtur. Çka është me politikanët sh-
qiptarë? Një taktikë e paska bërë krye-
tari dhe kryeministri ngutet ta zbulojë,
në vend se ta lë opinionin t’i varet në
qafë Ideatorit dhe nëse do të zbulohej
taktika pasi ky ta kishte realizuar qëlli-
min, nuk prishet dynjaja! Ndonëse
duhet thënë se lëvizjet strategjike të
shpeshtën kanë embargo me dekada
për t’u dekonspiruar, por ne të prirë për
patriotizëm folklorik, nuk kemi punuar
shumë që të dimë ta gjuajmë gurin e
ta fshehim dorën. 

Fjalën e fundit e thonë të parën
dhe ja, i zbulohet taktika kundërshta-
rit gjersa zhvillohet loja! Dikush që
mund t’i bindë politikanët tanë, duhet
t’u thotë se ky është axhamillëk! Serbët
e kanë një fjalë “Što na umu, to na dru-
mu” (Ç'kam në mendje e qes për mej-
dani!). Por kjo nuk është diçka me të
cilën duhet të krenohet dikush. Është
sinonim për çiltërinë dhe naivitetin.

P.S. Pas këtij zbulimi, duhet të
gjithë t'i tërheqin fjalët kundër Hashi-
mit!

2. Nuk jam aspak i befasuar nga
sjelljet e opozitës maqedonase para
referendumit. Edhe nga ata të tjerët,

por që janë të parëndësishëm, që hap-
tas e kritikojnë Marrëveshjen me Gre-
qinë. Në një mile demokratik, midis pu-
shtetit dhe opozitës ekziston përherë
një “bashkëpunim” ose subordinim i sti-
lit nëse pushteti thotë se muri është i
bardhë, opozita duhet të thotë se është
i zi, pavarësisht çfarë ngjyre ka. Nëse
pushteti thotë se uji rrjedh teposhtë,
opozita duhet ta thotë jo, uji shkon
përpjetë, ju jeni qorra! 

Këtë këngë tash po e këndon
VMRO-DPMNE-ja. Ajo PATJETËR duhet
të jetë kundër LSDM-së në kontekst të
jetësimit të Marrëveshjes për emrin. Kjo
“patjetër”, është ngase duhet ta ruajë
frymën kundër, për
ndonjë(kushediçfarë) kapitali politik të
supozuar dhe kushedi sa të kalkuluar,
por nga ana tjetër, nuk mund të mos
jetë PRO NATO-s dhe BE-së. Pasi ta-
shmë, që nga një vizitë e një zyrtari të
lartë të Uashingtonit, kanë pushuar së
bëri me sy Perëndimit dhe së kthyeri
kokën Tjetërkah. Konfuzioni i këtij pozi-
cionimi përveç se ndër anëtarësinë dhe
simpatizantët partiakë, shtrihet edhe
ndër disa figura partiake. Supozimet se
shumë deputetë të saj do të jenë pro
marrëveshjes tash për tash bie në ujë,
pasi ata që u ngutën ta zbulojnë këtë
“prapaperde”, më tepër shtuan kom-
paktësinë se sa të futin përçarje në këtë
parti, pasi shumë sish kanë përgënjesh-
truar. Por, mbetet qëndrimi i Nikolla To-
dorovit i cili kritikoi në mënyrë të
tërthortë qëndrimin “pa qëndrim” të
partisë së tij, dhe ai nuk është kushdo-
qoftë. Ka edhe të tillë, si Antonio Millo-
shovski, i cili madje dhe mori para nga
arka e shtetit për të bërë “tifo” kundër
marrëveshjes. Edhe për njërin edhe për
tjetrin, edhe për ndonjë të tretë ose të
katërt, partia do të thotë se ata shprehin
qëndrimet personale. VMRO-ja natyri-
sht duhet të jetë e brengosur edhe për
një fakt që nuk mund të fshihet: me
këtë marrëveshje u arrit pikërisht ajo
që angazhohej kjo parti, të ruhet iden-
titeti dhe gjuha maqedonase. Sigurisht

është frustruese që dikush tjetër ta rea-
lizon idenë që ti vetë nuk e ke bërë për
shkak të taktizimeve të gabuara. 

Por, ka një lëvizje e cila është përcak-
tuar qartë KUNDËR. Janko Baçevi dhe
disa të tjerë, ndoshta dhjetë veta e
ndonjë plus-minus, nuk kanë dilemë se
Maqedonia ka alternativë tjetër nga ajo
e NATO-s dhe BE-së dhe kjo është një
bashkësi shtetesh me Rusinë. Për shoqë-
rinë është e shëndetshme të ketë
zgjedhje midis shumë opsionesh. Ma-
qedonia duke u përcaktuar për shoqë-
rinë e BE-së dhe ombrellën e NATO-s
nuk do të thotë se nuk duhet të bashkë-
punojë me vende të tjera. Sepse edhe
vendet e BE-së kanë marrëdhënie të
ngushta në fusha të ndryshme me Ru-
sinë, Kinën... Pra, janë debate të impo-
nuara artificialisht. Por, më duhet thënë
se më erdhi ngapak keq për Baçevin
duke parë se si udhëton autobusi i tij
nga qyteti në qytet, nga fshati në fshat
duke takuar njerëz të hutuar nëpër kafe-
ne, të cilët i shikojnë sikur të kishin rënë
nga Marsi. Por, me dallim nga qëndrimi
“as-as”, të paktën Baçevi ka një agjendë
të kristalizuar. Për mendimin tim çështja
e dilemës këndej ose andej, ka dhe di-
mensionin historik, të cilin sot, disa si
Gjorge Ivanov, Baçev ose Apasiev e har-
rojnë. Maqedonasit e kanë realizuar të
drejtën për shtet nga qëndrimi i drejtë i
presidentit amerikan Vudrou Uilson që
u angazhua që popujt e vegjël të kenë të
drejtën e vetpërcaktimit dhe të krijimit
të shteteve të tyre, pikërisht në kohë kur
Rusia Cariste përkrahte një Serbi që sh-
trihej në tokat shqiptare dhe maqedo-
nase. Ky është ai fakt të cilin e anashka-
lojnë kundërshtarët e marrëveshjes së
emrit. Edhe sentimenti fetar (panorto-
doksizmi) jashtë kësaj marrëveshjeje
është në dëm të Maqedonisë, sepse ke të
paktën dy kisha që kontestojnë Kishën
Ortodokse Maqedonase, ndërkaq me
realizimin e Marrëveshjes së Prespës, të
paktën amortizohet Kisha Greke.

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

Domethënë e
zbuluam
‘gjëegjëzën”.
Na ishte se ç’na
ishte
“korrigjimi i
kufijve” një blof
i Thaçit për t’ia
hedhur Vuçiqit.
Bravo. Por, nuk
e kuptoj pse kjo
taktikë të
zbulohet kur
“meçi” Thaçi-
Vuçiq ende nuk
ka filluar mirë,
e lere më të
ketë
përfunduar!
Për taktikat
nuk flitet, sepse
kur zbulohet
taktika në luftë
ose në parti
shahu, ose në
çfarëdo fushe
ku duhet
kaluar
pengesat, i ke
mundësuar
kundërshtarit
ose armikut
pozicion më të
forte për t’u
mbrojtur

Dekonspirimi 
ala shqiptarçe! Nga

Daut DAUTI

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS



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.
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P
othuajse çdo njeri prej
nesh ka dëgjuar për
Llampën Magjike të Aladi-
nit e cila të plotësonte tre

dëshira. Kjo përrallë arabe e cila
tregohet edhe sot si çdo përrallë
klasike, i jep personazhit kryesor,
Aladinit, mundësinë magjike që
t’i realizohen dëshirat. Mirëpo fa-
bula i ka dëshirat e limituara, janë
vetëm tre. Ndërkohë që nga kjo
fabul kanë dalë me dhjetëra e qin-
dra barsoleta që tregojnë për një
fatlum që gjen një peshk të artë i
cili surrealist të plotëson tre dë-
shira. Ai/ajo që e ka gjetur i çon
kot këto dëshira dhe humbet
mundësinë e peshkut të artë! A
është Referendumi një lloj Llampe
Magjike, një lloj Peshku i Artë që
në 30 shtator do të na pyet: çfarë
dëshire keni?! Sigurisht që Po! Ky
është një moment historik për sh-
tetasit e këtij vendi. Një moment
që nuk buroi nga politika progre-
siste e viteve të fundit, absoluti-
sht jo. Ky ishte një konflikt historik

i cili provokonte vetëm kriza poli-
tike me fqinjët grek, që
përktheheshin në varfëri edhe më
të skajshme. Sipas shifrave stati-
stikore 700 mijë persona kanë
emigruar këto 10 vitet e fundit. Po
mbyllen klasa çdo vit e më shumë
se nuk plotësohet numri i nxënë-
sve. Në çdo tavolinë me 4 veta, 3 e
kanë mendjen për të ikur!

Kjo është një situatë e papre-
cedentë në të cilën ndodhet vendi.
Pikërisht në këtë ditë hallemadhe
na vjen Evropa dhe na pyet: doni
t’ju ndihmojmë? Kjo pyetje është
nga ato që bëhen 1 herë në 1000
mijë vjet a mos më shumë, ndosh-
ta dhe kurrë më! Hyrja tani në
NATO është një mundësi e jashtë-
zakonshme. Na kanë dhënë çelë-
sat në dorë dhe në datë 30 shtator
na çojnë para derës, na thonë ha-
peni. Ne duhet vetëm të rrotul-
lojmë çelësat, nëse jo, na i marrim
dhe vetëm Zoti e di nëse do na i ja-
pin më, dhe si do jemi katandisur
ne deri në mrekullinë e radhës,

gjithnjë nëse ajo ndodh! Të bëhe-
mi pjesë e NATO-s do të thotë të
jemi pjesë e një pakti xhentëllme-
nash, ku çdo anëtar është i bara-
bartë, ku nuk ka politikë diskrimi-
nuese, ku demokracia dhe barazia
janë jo vetëm Fjalë, por Aksione
që janë dhe qëllimi i këtij pakti,
janë aq shumë sa me çdo kusht i
mbrojnë deri në fund. Të jesh në
NATO do të thotë që shtrohesh në

tavolinën e Evropës Punëtore dhe
të Amerikës edhe më Punëtore. Të
jesh skuadër me ta! Të të mbrojnë
dhe t’i mbrosh! Të jesh pjesë e Or-
ganizatës së Traktatit të Atlantikut
Verior (OTAV në shqip), pra e
NATO-s domethënë të jesh një
hap larg BE-së që është vendi ku
çdo shtet i cili kërkon më të mirën
për qytetarët e tij, duhet të jetë!
Në NATO jemi më të fortë, kemi
miq shumë të rëndësishëm të cilët
na konsiderojnë pjesë të familjes
së tyre. Kjo përkthehet në më
shumë mundësi për secilin nga
ne! Ndaj ne metafora e Llampës
së Aladinit apo Peshkut të Artë
është shumë asosaciuese për këtë
momentum në fatin tonë. Sipas
gjykimit tim është një Referen-
dum Retorik, pasi të gjithë ne
duam më të mirën për veten, ndaj
përgjigjja duhet të jetë PO në 30
shtator, ndryshe pa asnjë faj bota
do të na bëj subjekt të anekdota-
ve e barsoletave të shumta si fa-
tlumët që ju erdhi Peshku i Artë

po i thanë ik se nuk na pëlqen,
ngjyra jote e artë nuk na shkon me
perdet dhe mobiljet, ndaj nuk
duam të na plotësosh asnjë dë-
shirë...

NATO-ja dhe BE-ja janë
mundësia e shqiptarëve, maqe-
donasve, turqve, që politika deri
tash ju ka marrë shpirtin, dinjite-
tin, duke i lënë të varfër, duke i
turpëruar si skllevër, duke i zvarri-
tur nëpër dyert e partive për një
vendim punësimi... NATO-ja dhe
BE-ja janë ato që Zoti na ka i sjel-
lë para syve, le të jemi të mençur
e të pranojmë këtë mundësi, le të
bëjmë atë që do forconte popullin
dhe do dobësonte “boss-at poli-
tikë”. Le të mos bëhemi subjekt
talljeje dhe kryesorja le të rre-
zikojmë të bëhemi prè e ndonjë
diktatori që ka kohë që mban sytë
nga Ballkani! Ne jemi pro evro-
pianë, pro amerikanë, se ne jemi
Shqiptarë! 

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

N
uk mbahet mend kur ky
territor është vizituar
nga figura kaq të larta
politike me ndikim në

përmasa botërore. Siç duket ba-
shkësia ndërkombëtare si kurrë
më parë është jetësisht e intere-
suar për të integruar Ballkanin
Perëndimor në gjirin e saj duke
devijuar kufirin gjeopolitik nga
lindja dhe veriu së bashku me rre-
ziqet e ekzistencës të kombit tonë
në viset e ish-Jugosllavisë, e cila
para dy dekadave qëndronte e va-
rur në pe të hollë. 

Referendumi është një mjet i
fortë demokratik ku shtetasit ven-
dosin për çështje të rëndësishme.
Pas Marrëveshjes të Prespës, qe-
veritarët momental hyrën në një
rrezik të panevojshëm duke u
munduar të mbajnë fjalën gjoja
të dhënë gjatë kampanjës pa-
razgjedhore dhe tentimi për
poentim politik që vetëm partitë
qeveritare janë meritorët për eu-
rointegrimet duke mos kalkuluar
mirë me kalkulatorët joreal par-
tiak. Ishin deputetët e Aleancës
për Shqiptarët që votuan të përm-
bajtur në Parlamentin e Maqedo-
nisë për vendimin për tu mbajtur

referendumi. Jo se janë kundër
NATO-s dhe BE-së, që është kon-
statimi më banal nga një pjesë e
qeveritarëve, por janë tre arsye
konkrete: e para, shqiptarëve nuk
ju duhet referendumi me kështu
pyetje se anketat e 20 vjetëve të
fundit kanë rezultuar me
përgjigje bindëse për integrimin
euroatlantik; e dyta, ky referen-
dum do të thellojë konfliktet ndë-
retnike dhe intraetnike që u dë-
shmua që nga fillimi i kampanjës
dhe e treta, ky referendum do të
kushtojë shumë, ndoshta sa për
ndërtim të një spitali të vogël, një
shkollë fillore apo të mesme se
universitete kemi sa të duash. Si-
pas disponimit të votuesit shqip-
tarë në Maqedoni, kemi disa gru-
pe: ato me numër më të madh që
do dalin dhe do votojnë pro me
arsyetim se duan integrim euroa-
tlantik për sigurinë dhe mirëqe-
nien e familjes dhe kombit si dhe
borxhin që ndjejnë për ndihmën
nga bashkësia ndërkombëtare
gjatë çlirimit dhe formimit të sh-
tetit të Kosovës dhe ndikimin e
fortë gjatë konflikteve në Maqe-
doni dhe në Luginë. 

Grupi i dytë janë qytetarët që

do votojnë kundër, me arsyetim
se ky shtet nuk meriton që votat
shqiptare të jenë vendimtare për
formimin e shtetit të ri, se të njëj-
tit gjatë referendumit të 91-shit
pasi arritën konsensusin nacional
nënçmuan dhe eliminuan votue-
sin shqiptar e sot, po të njëjtit, por
në një formë tjetër agjitojnë hap-
tazi ndër shqiptarë duke luajtur
rolin e shpëtimtarit, grupi i tretë
janë ato që do të bojkotojnë dhe
në parim, sipas mendimit tim,
kanë të drejtën e tyre qytetare,
por në princip nuk shfrytëzojnë
mundësinë e vetme për ta çuar
shtëpinë e tyre, mëhallën, qyte-
tin në Europë që të rinjve tone t’ju
ofrojmë Europën këtu ku nuk
mund të themi se s’ka mirëqenie,
por mungon sistemi i meritokraci-
së, sistemi i shpërblimit dhe dëni-
mit, sistemi i funksionimit të insti-
tucioneve. 

Pas referendumit na pret një
rrugë e gjatë dhe e rëndë, por
edhe vendimtare. Më të rëndësi-
shme do të jenë ndryshimet e
kancerit të kësaj shoqërie, Kushte-
tuta e cila është materie e gjallë
dhe mund të ndryshojë, por
duhet vullnet dhe reflektim pozi-

tiv, e krejt kjo me një qëllim duke
shprehur lirshëm identitetin
kombëtar dhe si qytetar i lirë t’i
bashkohemi shteteve evropiane
ku edhe gjeografikisht i takojmë.
Pas kësaj propozoj krijim të një
qeverie tekniko-profesionale, ku
nga kryeministri e deri te mini-
strat do duheshe të jenë shtetas
profesionist nga Bashkimi Euro-
pian me detyrë primare vendo-
sjen e të drejtës në çdo pore të in-
stitucioneve shtetërore duke
eliminuar korrupsionin dhe ke-
qpërdorimet deri në zero për-
qindje, duke vendosur sistem për
funksionim normal të çdo mini-
strie, të çdo agjencioni, shkolle,
universiteti, spitali, gjyqësorit, po-
licisë e shumë e shumë qelizave
kruciale të një shteti normal. 

Ky ekip profesionistësh do
duheshe të qeverisë deri në mo-
mentin kur borxhet e shtetit do
shlyheshin deri në zero e pastaj
të mbaheshin zgjedhjet parla-
mentare ku fati i shtetit do të vin-
te në duart e politikanëve me çip
të ri pa gabime nga e kaluara. Dhe
për fund, ne duhet të jemi në
NATO dhe EU, ta vulosim këtë më
30 shtator.

Shqiptarët, pro-evropian!
Nga 

Dr.Arben TARAVARI

NATO-ja dhe BE-ja janë
mundësia e shqiptarëve,
maqedonasve, turqve, që
politika deri tash ju ka
marrë shpirtin, dinjitetin,
duke i lënë të varfër, duke i
turpëruar si skllevër, duke i
zvarritur nëpër dyert e
partive për një vendim
punësimi...

Maqedonia referendumiane
Nga 

Dr.Bekim TATESHI

Më të rëndësishme do
të jenë ndryshimet e
kancerit të kësaj
shoqërie, Kushtetuta e
cila është materie e
gjallë dhe mund të
ndryshojë, por duhet
vullnet dhe reflektim
pozitiv, e krejt kjo me
një qëllim duke
shprehur lirshëm
identitetin kombëtar
dhe si qytetar i lirë t’i
bashkohemi shteteve
evropiane ku edhe
gjeografikisht i
takojmë

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në bazë të nenit 17, nenit 18 dhe nenit  19 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve dhe 
aktiviteteve të tjera të lira të nxënësve të shkollave fillore, si dhe Programit vjetor për punë të shkollës, SHFK “Vera 
Ciriviri – Trena” Shkup, rr. Rugjer Boshkoviq nr. 9, tel. 3068 – 507 publikon si vijon: 
 
 

SHPALLJE  
për grumbullimin e ofertave për realizimin e ekskursioneve shkollore dhe aktiviteteve të tjera të lira të 

nxënësve për vitin shkollor  2018/2019 
 

 
Furnizues  
SHFK "Vera Ciriviri- Trena“ - Shkup, me seli në rr. “Rugjer Boshkoviq” nr. 9, 1000 Shkup, tel 02/3068 507 
Ofertues  
Persona vendor juridik 
Lëndë e furnizimit 
1. Ekskursion njëditor për nxënësit e klasave prej VIII dhe IX 
Lokacioni vjeshtor: Markov Manastir -  (koha e realizimit : tetor  2018) 
2. Shëtitje njëditore pranverore për nxënësit e klasës së VIII dhe IX  
Lokacioni pranveror: f. Kuçkovë (koha e realizimit: maj 2019)  
3. Ekskursion njëditor mësimor-shkencor për nxënësit e klasës së III  
Lokacione për vizitë: Shkup-Kullat e Markos Prilep-Krushevë  
Vendi i realizimit – Krushevë  
4. Ekskursion dyditor arsimor-shkencor për klasën e VI 
Lokacioni për bujtje: Strumicë, Dojran  
5. Ekskursion treditor mësimor-shkencor për nxënësit e klasës së IX  
Lokacioni për bujtje: Strumicë, Dojran 
6. Mësim në natyre për klasën e V  
Lokacioni për bujte: Ohër  
7. Pushim dimri 
Lokacioni: Qendra turistike-Krushevë, Mavrovë, Ponikva  
 
Kriteret për ofertuesin:  
Kriteri për lidhje të marrëveshjes për realizim të ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira është çmimi më 
i ulët. 
Kushtet minimale që duhet të përmbushë ofertuesi: 
- Të jetë i regjistruar konform dispozitave pozitive ligjore në R. M për kryerjen e veprimtarisë adekuate turistike  
(Vendim nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë) 
-Të ketë së paku 3 vërtetime për realizimin e së paku 3 ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve të tjera të lira 
në 3 vitet e fundit  të nënshkruara dhe vërtetuar nga subjektet për të cilat është realizuar shërbimi 
- Të plotësojë kushtet për transport të grupit të fëmijëve konform Ligjit për siguri të trafikut në rrugë dhe Rregullores 
për kërkesa të veçanta teknike të automjeteve që transportojnë grup të fëmijëve 
Oferta konform lëndës së furnizimit duhet të përmbajë:  
- emrin e personit juridik (selinë, vulën dhe nënshkrimin e personit përgjegjës)   
- çmimin e përgjithshëm dhe individual të shërbimit për fëmijë  (akomodim, transport  dhe ushqim) me TVSH të 
përfshirë. 
- kushtet e akomodimit , menyja e ushqimit dhe transporti 
- çmimi  të përfshijë edhe sigurimin e veçantë të nxënësve 
- mënyrën e pagesës 
- mjeku 
-dëshmi për së paku 6 (gjashtë) të punësuar përcjellës të licencuar grupeve. 
-kushte të volitshme për nxënësit të cilët vijnë nga familjet e prekura sociale  
-të posedojë dëshmi për qira të objekteve për akomodim në pajtim me kërkesat e theksuara  
-dëshmi për transport të siguruar në pajtim me kushtet e theksuara për transport  
- garanci bankare për realizimin cilësor të ekskursionit në vlerën prej 15 për qind të vletës së marrëveshjes  (e 
dorëzon ofertuesi i zgjedhur në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes)  
 
Subjektet e interesuara juridike mund të marrin kërkesën dhe specifikacionin teknik nga Arkivi i shkollës, ndërsa të 
dorëzojnë ofertat e tyre në SHFK "Vera Ciriviri- Trena” - Shkup, me seli në rr. “Rugjer Boshkoviq” nr. 9, në zarf të 
mbyllur me dedikimin Komisioni për grumbullimin e ofertave për ekskursion. Personi për kontakt Monika 
Dervenxhi Qosevska  
Shpallja zgjat 5 ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentacioni i dorëzuar jo në kohë dhe i pakompletuar nuk do të shqyrtohet. 
 
   SHFK "Vera Ciriviri- Trena” 
rr. “Rugjer Boshkoviq” nr. 9, Shkup 

 
Republika e Maqedonisë  

Projekti për përmirësim të shërbimeve komunale – MSIP 
 

IPA grantet investuese 
 

MSIP-IPA-NCB-077-18 
 

1.     Këtë Thirrje për Oferta e përcjellë Shpallja e përgjithshme për furnizime për këtë Projekt të publikuar në 
edicionin e UN Development Business, me nr. 767, të datës 31 janar, 2010 (edicioni i shtypur) dhe publikuar 
në mënyrë elektronike më 06 janar, 2010.  
2.    Republika e Maqedonisë fitoi të ardhura grant nga Komisioni Evropian në kuadër të IPA fondit për 
investime rurale të Komisionit Evropian për rekonstruimin dhe zhvillim për  Projektin për përmirësimin e 
shërbimeve komunale (MSIP) dhe ka për qëllim pjesë të fondeve të fituara nga kjo kredi t'i shfrytëzojë për 
pagesë sipas kontratës për: Ndërtim të rrugës së mëhallës në f. Nagoriçan i Ri – mëhalla Erebiçarci në gjatësi 
prej km. 0+000,00 deri km. 1+201,75 
3.    Komuna e Nagoriçanit të Vjetër i fton ofertuesit e përshtatshëm dhe  të kualifikuar të japin oferta të 
shtypura për punë ndërtimore të cilat përfshijnë Ndërtim të rrugës së mëhallës në f. Nagoriçan i Ri – mëhalla 
Erebiçarci në gjatësi prej km. 0+000,00 deri km. 1+201,75  
4.    Procesi i ofertimit do të kryhet nëpërmjet procedurave për ankand publik nacional siç është i specifikuar 
në Udhëzimet e bankës Botërore: Furnizimi me mjetet e fituara nga IBRD Hua dhe IDA Kredite, nga janari 
2011 dhe është i hapur për të gjithë ofertuesit nga shtetet e përshtatshme siç është definuar në 
dokumentacionin e tenderit. 
5.   Ofertuesit e përshtatshëm, të interesuar, mund të marrin informacione plotësuese në adresën e shënuar më 
poshtë nga 08:00 deri 16:00: 
Adresa: Komuna Nagoriçan i Vjetër 1303 
Qyteti: f. Nagoriçan i Vjetër  
Numri postal: 1303 
Shteti: Republika e Maqedonisë  
Telefoni: ++3 89 31 495 333 
Faks:  ++ 389 31 495 333 
Adresa elektronike: staronagoricane@yahoo.com 
6. I tërë Dokumentacioni tenderues në gjuhën maqedonase mund ta blejnë të ofertuesit e interesuar pas 
aplikimit me shkrim në adresën e dhënë më poshtë dhe pas pagesës së taksës së pakthyeshme prej 3.000,00 
MKD. Metoda e përkthimit do të jetë përmes PP50 fletëpagesës, në llogarinë në vijim: 
a) Për pagesë në denarë: 
Banka: Banka popullore e Republikës së Maqedonisë 
Numri i llogarisë: 100000000063095 
Llogaria shfrytëzuese buxhetore: 762014056863013 
Llogaria e të ardhurave: 724125 
Dokumentacioni tenderues do të parashtrohet përmes postës elektronike ose mund të merret drejtpërdrejtë nga 
Komuna Nagoriçan i Vjetër. 
7. Ofertat duhet të dorëzohen në adresën e dhënë më poshtë deri në ora 12:00, 22.10.2018. Dorëzimi 
elektronik i ofertave nuk lejohet. Ofertat e vonuara do të refuzohen. . Ofertat do të hapen fizikisht në prani të 
ofertuesve, që do të zgjedhin  të jenë prezent personalisht në adresën e dhënë më poshtë në ora 12:00, 
22.10.2018. 
8.       Të gjitha ofertat duhet të jenë të shoqëruara me Garanci bankar prej 200.000,00 MKD.  
9.     Adresa: Komuna Nagoriçan i Vjetër 1303 
          Qyteti: f. Nagoriçan i Vjetër 
          Numri postal: 1303          
         Shteti: Republika e Maqedonisë 

Komuna Nagoriçan i Vjetër  

Në bazë të nenit 20 paragrafi 2 alineja 1 dhe 2 nga Rregullorja për licenca për kryerje të veprimtarive energjetike (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
143/11 dhe 78/13), Shoqëria për tregti dhe shërbime PAN INTERTREJD SHPK Shkup, me seli në bul. 8-mi Septemvri nr. 4-1/3, 1000 
Shkup, Republika e Maqedonisë, në vijim publikon   
 

LAJMËRIM  
 

 Informohet opinioni se Shoqëria për tregti dhe shërbime PAN INTERTREJD SHPK Shkup, me seli në bul. 8-mi Septemvri nr. 4-1/3, 
1000 Shkup më datë 06.09.2018 deri tek Komisioni Rregullator për energjetikë të Republikës së Maqedonisë ka parashtruar Kërkesë për 
dhënie të licencës për kryerje të veprimtarisë energjetike furnizim me gaz natyror, të regjistruar nën numrin arkivor UP1 nr. 11-74/18.  
Emri i kërkuesit  
Shoqëria për tregti dhe shërbime PAN INTERTREJD SHPK Shkup, me seli në bul. 8-mi Septemvri nr. 4-1/3, 1000 Shkup, Republika e 
Maqedonisë. 
Lloji i veprimtarisë energjetike  
Furnizim me gaz natyror  
Rajoni ku do të kryhet veprimtaria  
Veprimtarinë energjetike furnizim me gaz natyror, bartësi do ta kryejë në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe jashtë vendit. 
Përshkrimi i mënyrës, objekteve dhe mjeteve për kryerje të veprimtarisë  
Shoqëria për tregti dhe shërbime PAN INTERTREJD SHPK Shkup, do të kryejë veprimtarinë furnizim me gaz natyror në pajtim me 
dispozitat nga Ligji për energjetikë (Gazeta Zyrtare e RM nr. 96/2018). Furnizuesi i gazit natyror siguron gazin natyror nga vendi dhe 
jashtë vendit për shkak të shitjes për konsumatorët, tregtarët, furnizues të tjerë, operatori i sistemit elektropërçues ose operatorët e sistemit 
elektrodistribues, si dhe blerësit nga jashtë vendi përmes lidhjes së marrëveshjeve për shitblerje dhe furnizim.      
Kohëzgjatja e licencës  
10 (dhjetë) vjet  
Afati për dorëzimin e propozimeve, mendimeve dhe sugjerimeve në lidhje me kërkesën për dhënie të licencës  
Subjektet e interesuara fizike dhe juridike mund me shkrim të dorëzojnë deri tek Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së 
Maqedonisë mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e parashtruar për dhënie të licencës për furnizim me gaz natyror në afat prej 
5 ditëve nga dita e publikimit të Lajmërimit për kërkesë në shtypin ditor. 
Adresa e Komisionit Rregullator për energjetikë të Republikës së Maqedonisë   
Rr. Makedonija pn, Pallati Llazar Pop Trajkov, kati i 6, 
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  

PAN INTERTREJD SHPK – SHKUP  

REPUBLIKA E MAQEDONISË
KOMUNA E BOGOVINËS

nr. 11 489/5
21.09.2018 viti

Në bazë të nenit 51 dhe nenit 35 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (‘’Gazeta Zyrtare e RM. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16),dhe nenit 22 paragrafi 1 të ligjit për vetëqeverisje lokale (‘’Gazeta Zyrtare e RM. Nr. 5/02) Kryetari i komunës së
Bogovinës lëshon këtë:

KOMUNIKATË
Për organizimin e prezantimit publik dhe anketës publike për Projekt arkitektonik urbanistik për formimin e parcelave
ndërtimore në PK. 139/13, 139/14, 139/15, 139/19, 139/20 dhe 139/21 për ndërtimin e objekteve me qëllim A1 banim në
shtëpi banimi në K.K. Pirok.
Synimi i përpunimit të projektit arkitektonik urbanistik është ndryshimi i kufijve të parcelave ndërtimore fqinje me klasën e qëllimit bazë A1
banim në shtëpi banimi.
Përfshirja e planit për të cilën përpunohet ky PAU i përfshin parcelat kadastrale vijuese: PK139/13, 139/14, 139/15, 139/19, 139/20 dhe
139/21. Parcelat gjenden në KK. Pirok komuna e Bogovinës.
Sipërfaqja e përgjithshme e përfshirjes së projektit e cila faktikisht është edhe sipërfaqe e përgjithshme e parcelës ndërtimore përfshin
S=2190m2 ose 0,22ha
Anketa publike dhe prezantimi publik sipas Projektit arkitektonik urbanistik në PK. 139/13, 139/14, 139/15, 139/19, 139/20 dhe 139/21 në KK.
Pirok, do të realizohet me komunikatë në sistemin informativ e urbanizëm dhe në dy gazeta ditore dhe me paraqitje të projektit arkitektonik
urbanistik në hapësirat e Komunës së Bogovinës.
Anketa publike do të zgjasë 5 ditë pune dhe atë prej 26.09.2018 deri në 02.10.2018
Prezantimi publikme prezantim profesional të planit do të mbahet në datë 28.09.2018 në ora 12:00 në hapësirat e Komunës së Bogovinës.
Në afatin e përmendur personat e interesuar fizik dhe juridik nga territori i përfshirë me projektin arkitektonik urbanistik mund të dorëzojnë
vërejtje, propozime dhe mendime në fletën anketuese në formë elektronike përmes sistemit informativ e urbanizëm ose në formë të shkruar.

KOMUNA  E  BOGOVINËS 
Kryetari 

ALBON XHEMAILI

REPUBLIKA E MAQEDONISË
KOMUNA E BOGOVINËS

nr. 11 1598/5
21.09.2018 viti

Në bazë të nenit 51 dhe nenit 35 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (‘’Gazeta Zyrtare e RM. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 64/18 dhe 168/18),dhe nenit 22 paragrafi 1 të ligjit për vetëqeverisje lokale (‘’Gazeta Zyrtare e RM. Nr. 5/02)
Kryetari i komunës së Bogovinës lëshon këtë:

KOMUNIKATË
Për organizimin e prezantimit publik dhe anketës publike për Projekt arkitektonik urbanistik për formimin e parcelave
ndërtimore në PK. 133/1 dhe pjesë nga 128 për ndërtimin e objekteve me qëllim A4 strehim i përkohshëm në shtëpi banimi në
KK Bogovinë
Synimi i përpunimit të projektit arkitektonik urbanistik është ndryshimi i kufijve të dy parcelave ndërtimore fqinje me klasën e qëllimit bazë
A4 strehim i përkohshëm.
Përfshirja e planit për të cilën përpunohet ky PAU i përfshin parcelat kadastrale vijuese: PK. 133/1 dhe pjesë nga 128. Parcelat gjenden në KK.
Bogovinë komuna e Bogovinës.
Sipërfaqja e përgjithshme e përfshirjes së projektit e cila faktikisht është edhe sipërfaqe e përgjithshme e parcelës ndërtimore përfshin
S=3661.36 m2 ose 0,36ha
Anketa publike dhe prezantimi publik sipas Projektit arkitektonik urbanistik në PK. 133/1 dhe pjesë nga 128 në KK. Bogovinë, do të realizohet
me komunikatë në sistemin informativ e urbanizëm dhe në dy gazeta ditore dhe me paraqitje të projektit arkitektonik urbanistik në hapësirat e
Komunës së Bogovinës.
Anketa publike do të zgjasë 5 ditë pune dhe atë prej 26.09.2018 deri në 02.10.2018
Prezantimi publikme prezantim profesional të planit do të mbahet në datë 28.09.2018 në ora 12:00 në hapësirat e Komunës së Bogovinës.
Në afatin e përmendur personat e interesuar fizik dhe juridik nga territori i përfshirë me projektin arkitektonik urbanistik mund të dorëzojnë
vërejtje, propozime dhe mendime në fletën anketuese në formë elektronike përmes sistemit informativ e urbanizëm ose në formë të shkruar.

KOMUNA  E  BOGOVINËS 
Kryetari 

Albon Xhemaili

K O N K U R S
Gazeta KOHA shpallë konkurs për:

• përkthyes 
Kushtet: Kandidatët duhet të njohin mirë gjuhën:

- shqipe
- maqedone
- angleze

Të interesuarit duhet që CV-të e tyre 
t'i dërgojnë në e-mail adresën: 
marketing@koha.com.mk.

Afati i dorëzimit të dokumenteve zgjat 5 ditë nga dita e
shpalljes së konkursit në gazetë.
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Presidenti i Kosovës, Thaçi, më
herët ka theksuar se “korrigjimi i ku-
firit me Serbinë” do ta ketë mbësh-
tetjen ndërkombëtare, nëse arrihet
që kjo çështje të përfshihet në
marrëveshjen për normalizimin e
raporteve ndërmjet dy vendeve. Por,
a ka qenë mjaftueshëm transpa-
rent presidenti Thaçi lidhur me
idenë e tij dhe a ka ekzistuar ajo
edhe më herët si opsion?

Politologu Ramush Tahiri, duke
folur për Radion Evropa e Lirë, sh-
preh bindjen se ideja ka ekzistuar
edhe më herët, por shpërfaqja e saj
nga presidenti Thaçi, është rezultat
i ngecjes së bisedimeve në Bruksel.
Ngecja, sipas tij, është shënuar pikë-
risht lidhur me çështjen e përcakti-
mit të kufirit, të cilën të dyja palët,
ajo e Kosovës dhe e Serbisë, e
shohin si shumë të rëndësishme.
“Është heshtur dhe është biseduar,
njëkohësisht. Gjatë gjithë kohës ka
qenë pjesë e bisedave. Nëse proble-
mi i Kosovës dhe i Serbisë ose i
serbëve dhe shqiptarëve, konside-
rohet se përveç të drejtave kolekti-
ve kombëtare është edhe problem
territorial, nëse konsiderohet se ku-

fijtë nuk kanë qenë të drejtë dhe
kanë qenë pjesë e konflikteve,
atëherë është e pranueshme që
këta kufij të vendosen në bazë të
dëshirës dhe vullnetit të dy shtete-
ve dhe të dy popujve. Në këtë bazë,
presidenti Thaçi, publikisht e ka
sqaruar se ideja e tij ka përkrahje
ndërkombëtare”, theksoi Tahiqi.

Por, ndryshe shpreh mendimin
analisti i çështjeve politike, Agon
Maliqi. Ai thotë për Radion Evropa e
Lirë se presidenti Thaçi nuk ka qenë
mjaft i qartë në zbërthimin e idesë
për, siç ka thënë ai, “korrigjimin e
kufirit”. Deklaratat e presidentit
lidhur me këtë ide, sipas tij, më
tepër kanë qenë taktike se sa me

përmbajtje. “Sipas tij (presidentit
Thaçi), negociatat me Serbinë (për
kufirin) tashmë kanë filluar ose
ndoshta edhe ka pasur ndonjë ko-
munikim, prapa skenës. Kështu që,
a ishte dashur që të jetë transpa-
rent? Ndoshta jo, sepse në procese
të tilla është vështirë të jesh tran-
sparent me opinionin. Mirëpo, e
pakta që presidenti do të kishte
mundur ta bënte, është që ta zgje-
ronte rrethin. Të paktë, të përfshihe-
shin më shumë në spektrin politik
edhe palët e tjera, në mënyrë që të
mos monopolizohet kjo çështje, se-
pse nuk është monopol i tij dhe të
ketë pak përfshirje më të madhe, si
dhe të eliminohen paqartësitë”, u

shpreh Maliqi. Përderisa presidenti
Thaçi ka shprehur bindjen se “kor-
rigjimi i kufirit me Serbinë” do ta
ketë mbështetjen ndërkombëtare,
ai ende nuk e ka bërë të ditur nëse
ka pasur ose jo ndonjë “sinjal të
gjelbër” nga faktorët ndërkombë-
tarë për shpërfaqjen e kësaj ideje.

Politologu Tahiri beson që për
shpërfaqjen e idesë ka pasur një
pajtim të dy presidentëve, Thaçi dhe
Vuçiq, por edhe të faktorëve të cak-
tuar ndërkombëtar. “Dritën e
gjelbër, jam i sigurt, e kanë dhënë
edhe palët biseduese në këtë rast,
por edhe palët ndërkombëtare, se-
pse është e pranueshme çdo
zgjidhje, e cila siguron paqe dhe

stabilitet. Shtete evropiane që e
kundërshtojnë hapjen e çështjes së
kufijve, frikohen se do të hapen - në
bazë të këtij parimi - kufijtë edhe
në vendet tjera dhe do të shkak-
tohet destabilizim. Shtetet e Ba-
shkuara të Amerikës janë pragma-
tike dhe ‘çdo zgjidhje, e cila është e
pranueshme për ju, është edhe për
ne, sepse ju jeni palë’”, tha Tahiri.

Por, analisti Maliqi shpreh men-
dimin se liderët politik dhe institu-
cional të Kosovës, deri më tash
asnjëherë nuk kanë marrë vendi-
me të rëndësishme për vendin, pa
pasur një pajtim me partnerët stra-
tegjik perëndimorë. Megjithëkëtë,
sipas tij, lidhur me idenë e ndryshi-
mit të kufirit, tashmë ekziston një
qarje brenda aleatëve strategjik të
Kosovës. Siç thotë ai, SHBA-ja është
në favor të asaj që palëve tu lihet
hapësirë për të diskutuar mbi
zgjidhjen e mundshme, ndërkohë
që Gjermania është shprehur mjaft
hezituese ndaj idesë së Thaçit dhe
Britania e Madhe është shprehur
kundër. Sidoqoftë, përderisa presi-
denti serb Vuçiq, ka theksuar se
është i pafuqishëm përpara kundër-
shtimeve të idesë së ndryshimit të
kufirit nga kancelarja gjermane An-
gela Merkel, presidenti Thaçi, të
martën, ka thënë se vetëm marrë-
veshja paqësore për ndryshim të
kufirit në mes Kosovës dhe Serbisë,
i siguron Kosovës njohjen formale
nga Serbia.

Kryeministri shqiptar, Edi Rama, ka
bërë të ditur se ndryshimi i mundshëm i
kufijve mes Kosovës dhe Serbisë është in-
strument dhe jo qëllim, ndërkaq për ar-
ritjen e marrëveshjes potenciale mes Ko-
sovës dhe Serbisë tha të jetë moment
historik që shqiptarët mund ta humbasin
në rast të sjelljeve amatoreske. “Unë jam
shumë i qartë që ne jemi përpara një
shansi historik dhe kemi shumë më tepër
gjasë ta humbasim se sa ta fitojmë nëse
vazhdojmë të sillemi si amatorë”, tha
Rama në Opinion të TV Klan. “Por unë nuk
jam as president i Kosovës, as kryeministër
i Kosovës. Të them të drejtën s’e kam zili
fare pozicionin nëpër të cilin ndodhet pre-
sidenti i Kosovës, sepse përtej gjithçkaje

që mund të kritikohet, çështja nuk është
çështje që duhet të definohet në bazë të
simpative apo antipative për të. Është çë-
shtje që duhet të definohen në bazë të da-
shurisë sonë për atdheun e përbashkët të
shqiponjave që është atdheu i shqiptarëve
qoftë nga Labëria, qofshin nga Kosova”.
Rama u bëri thirrje vendimmarrësve sh-
qiptarë që të bashkohen përtej inateve të
ndërsjella për të kapur një moment të cilin
ai këmbënguli të jetë historik. “Ndryshimi

i kufijve nuk është qëllim, është instrument.
Dhe nuk mund të thuash dot a je për të
përdorur thikën nëse nuk më thua për çfarë
qëllimi? Për të shëruar apo për të vrarë? Se-
pse thika edhe vret, edhe shëron. Sepse
këtu është pika ku vendimmarrësit shqip-
tarë duhet të mblidhen dhe ku presidenti i
Kosovës duhet të hapë rrethin e tij përtej
rrethit të inateve dhe të klubit të Selanikut
të shqiptarëve. Me diasporën, me njerëz që
vijnë nga bota e dijes historike”.

SHBA flet me një zë,
Kosova është shtet mik
Në përgatitje të Asamblesë së Përgjithshme
të OKB-së, ambasadorja e SHBA-së në OKB,
Nikki Haley është pyetur për pozicionin e
SHBA-së rreth idesë së ndryshimit të kufijve
në Ballkan. Duke iu referuar qëndrimit të
këshilltarit për siguri kombëtare, John Bol-
ton, Haley ka thënë se përkundër zërave in-
dividualë, administrata amerikane në fund
flet me një zë - dhe se Kosova është shtet
mik i SHBA-së. ‘Pozicionet tona nuk kanë
ndryshuar. Ajo çka po dëgjoni është ajo që
kemi thënë gjithmonë. Ne gjithmonë e
kemi çmuar Kosovën, dhe e vlerësojmë si sh-
tet mik dhe kështu do të mbetet edhe në të
ardhmen. Mund të ketë zëra individualë në
administratë që flasin, por kur flasim si ad-
ministratë, do të flasim me një zë të vetëm
dhe kështu do të jetë”, ka thënë ambasa-
dorja Haley.

Kush e dha “dritën e gjelbër” për
idenë e ndryshimit të kufijve?

Ideja për ndryshimin e
kufirit ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë, të cilën
presidenti i Kosovës e ka
quajtur “korrigjim të
kufirit”, ndërkaq, presidenti
i Serbisë, Aleksandar Vuçiq
si “përkufizim ndërmjet
serbëve dhe shqiptarëve”,
mbetet ende me të
panjohura, vlerësojnë
njohësit e zhvillimeve
politike

KRYEMINISTRI RAMA PËR BISEDIMET E REJA KOSOVË-SERBI

Ndryshime i kufijve, instrument dhe jo qëllim
Rama u bëri thirrje
vendimmarrësve shqiptarë
që të bashkohen përtej
inateve të ndërsjella për të
kapur një moment të cilin
ai këmbënguli të jetë
historik

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ROBERT BORK: ARSYE
IDEOLOGJIKE

Robert Bork është emëruar për
gjykatës të Gjykatës Supreme nga
presidenti Ronald Reagan, më
1987, për të mbushur vendin e
zbrazët pas pensionimit të
gjykatësit Lewis Powell. Bork ka
qenë në mesin e kandidatëve të
parë që është refuzuar në baza
ideologjike dhe jo për shkak të
kualifikimeve gjyqësore.

Senatori Ted Kennedy, demok-
rat, e ka akuzuar publikisht Borkun
për përfytyrimin e një Amerike ku
“gratë do të detyroheshin të bënin
aborte të paligjshme, njerëzit me
ngjyrë do të uleshin në vende të
ndara gjatë drekës dhe policia do
të mund të thyente dyert e qyte-
tarëve gjatë bastisjeve në me-
snatë”. Bork gjithashtu ka pasur
bagazh politik si një veteran i De-
partamentit të Drejtësisë të presi-
dentit Richard Nixon, sepse ai ka
zbatuar urdhrin e Nixonit në vitin
1973 për të shkarkuar një prokuror
të posaçëm të pavarur, që po he-
tonte skandalin e Watergate. Ko-
miteti Gjyqësor e ka dërguar emë-
rimin e Borkut në Senatin e
kontrolluar nga demokratët, ku
është refuzuar.

DOUGLAS HOWARD GINSBERG:
THITHJA E MARIHUANËS
Pasi Senati ka hedhur poshtë

emërimin e Borkut, Reagani, në te-
tor të vitit 1987, ka emëruar Dou-
glas Howard Ginsbergun për të
mbushur vendin bosh në Gjykatën
Supreme. Ginsberg ka shërbyer në
role të ndryshme në administratën
e Reaganit nga viti 1983 deri më
1986, përfshirë poste në Zyrën për
Informacion dhe Çështje të Rre-
gullatorit, Zyrën e Menaxhimit dhe
Buxhetit dhe Zyrën e Prokurorit të
Përgjithshëm. Por, emërimi i tij ka
dështuar pasi raportet e mediave
kanë zbuluar se ai ka thithur ma-
rihuanë si student, gjatë viteve
1960, dhe si asistent profesori në
Universitetin Harvard, gjatë vite-
ve 1970. Në mes të atij skandali,
Ginsberg është tërhequr vetë nga
shqyrtimi, duke hapur rrugën për
emërimin dhe konfirmimin e
gjykatësit Anthony Kennedy.

CLARENCE THOMAS: AKUZA
SEKSUALE

Gjykatësi Clarence Thomas
është emëruar nga presidenti
George Bush më 1991, për të zë-
vendësuar gjykatësin Thurgood
Marshall - amerikanin e parë me
ngjyrë që ka shërbyer në Gjykatën
Supreme. Seanca për konfirmimin
e Thomasit ka qenë një nga më të
hidhurat në histori, pasi një
rrjedhje e dokumenteve nga FBI

ka zbuluar se Anita Hill, një nga
ish-bashkëpunëtorët e tij në Ko-
misionin për Mundësi të Barabar-
ta Punësimi, e ka akuzuar atë për
sjellje të keqe seksuale. Ai është
konfirmuar si gjykatësi i dytë me
ngjyrë i Gjykatës Supreme me dife-
rencën më të ngushtë të votave në
historinë e konfirmimit në Senat:
52 me 48.

G. HAROLD CARSWELL: E
KALUARA E NDARJES

Presidenti Nixon ka bërë
përpjekje ta emërojë G. Harrold
Carswellin për gjykatës të Gjykatës
Supreme, pas dorëheqjes së
gjykatësit Abe Fortas, më 1969. Por,
aktivistët e të drejtave civile, gjatë
seancave dëgjimore të Carswellit,
kanë thënë se ai ka mbështetur
ndarjen racore gjatë viteve 1940
dhe, si gjykatës federal, ka pasur
histori të dobët në mbrojtjen e të
drejtave civile. Po ashtu i kritikuar
si konservator “mediokër”, Carswell
është refuzuar nga Senati.

HARRIET ELLAN MIERS:
OPOZITA DYPARTIAKE

Presidenti George W. Bush e ka
emëruar këshilltaren e tij kryesore
ligjore, këshilltaren e Shtëpisë së
Bardhë, Harriet Ellan Miers, si zë-
vendësim për gjykatësen e pensio-
nuar të Gjykatës Supreme, Sandra
Day O'Connor, në vitin 2005. Miers
ka pasur lidhje të ngushta perso-
nale me Bushin, duke punuar si kë-

shilltare e përgjithshme për eki-
pin e tij të tranzicionit kur ai është
zgjedhur për herë të parë guver-
nator i Teksasit në vitin 1994. Ajo
po ashtu ka shërbyer në poste të
ndryshme në Shtëpinë e Bardhë
nga viti 2001. Por, emërimi i saj
është kundërshtuar edhe nga re-
publikanët, edhe nga demokratët,
sepse ajo kurrë nuk ka qenë
gjykatëse dhe nuk ka pasur njohu-
ri të qarta për çështje të rëndësish-
me kushtetuese.

Kritikët po ashtu kanë thënë se
Miers nuk i ka kuptuar pyetjet e
komplikuara kushtetuese të bëra
nga senatorët, para seancave të
konfirmimit. Kur ka dështuar ose
refuzuar të përgjigjet në mënyrë
të kënaqshme rreth koncepteve
kushtetuese, edhe kryetari repu-
blikan, edhe demokrati kryesor i
Komitetit të Senatit për Gjyqësi
kanë thënë se përgjigjet e Miersit
kanë qenë “të papërshtatshme, të
pamjaftueshme dhe fyese”. Vetëm
tetë ditë pas emërimit të saj, Shtë-
pia e Bardhë ka njoftuar se Miers i
ka kërkuar Bushit që të tërheqë
emërimin e saj dhe se Bush “ka
pranuar me hezitim”.

Miers ka qenë e emëruara e
parë për Gjykatën Supreme që
është tërhequr nga shqyrtimi që
nga skandali i Ginsburgut më 1987.
Ajo ka qenë e emëruara e shtatë
që është tërhequr nga procesi në
historinë e Shteteve të Bashkuara.
(REL)

Lideri i Kishës Katolike, Papa
Françesku, gjatë një fjalimi ka
theksuar se është rikthyer ndjenja
e urrejtjes ndaj njerëzve për shkak
të identitetit të tyre etnik, kombë-
tar apo fetar. Në një fjalim në një
konferencë ndërkombëtare me
temë "Ksenofobia, racizmi dhe na-
cionalizmi populist në kontekstin
e migrimit global", Papa ka para-
lajmëruar se janë ringjallur sërish
disa mendime, të tilla si racizmi,
“të cilat mendohet se i përkasin së
shkuarës”. "Jetojmë në një kohë ku

janë rikthyer sërish ndjenjat të ci-
lat shumë persona mendojnë se
kanë kaluar. Këto ndjenja janë dy-
shimi, frika, përbuzja, madje edhe
urrejtja ndaj individëve ose gru-
peve për shkak të identitetit të tyre
etnik, kombëtar ose fetar të cilat
nuk duhet të konsiderohen të
denja për pjesëmarrje të plotë në
jetën e komunitetit. Këto ndjenja,
shumë herë ngjallin sjellje siç janë
intoleranca, diskriminimi ose
përjashtimi, si dhe dëmtojnë se-
riozisht të drejtat themelore, duke

përfshirë integritetin fizik dhe sh-
pirtëror", është shprehur Papa
Françesku.

Duke treguar se kjo situatë
përjetohet edhe në politikë, Papa
tha se politikanët shfrytëzojnë
frikën kundrejt disa grupeve. Papa
ka bërë të ditur se ata që kanë për-
fitime ekonomike nga situata "dy-
shuese" kundrejt të huajve, nxisin
mekanizmin e pasigurisë dhe abu-
zimit dhe ka shtuar se kjo në disa
raste vjen në nivelet që mund të
"përbëjë një skllavëri të vërtetë".

Gjithashtu Papa ka theksuar se
këta njerëz do të duhet të japin
llogari për një ditë dhe ka bërë
thirrje që të rishikojnë
ndërgjegjen e tyre.

“Të gjithë duhet të inkurajojnë
respektin për dinjitetin njerëzor”,
ka nënvizuar Papa Françesku,
duke u shprehur se në çështjen e
respektimit reciprok për dallimet,
punonjësit në botën e komuniki-
mit kanë një përgjegjësi të
veçantë që të sigurojnë dhe përha-
pin informacionin e drejtë.

Mishit
hallall t’i
vihet etiketa
e “bujqësisë
evropiane
organike”
Kryeprokurori i Gjykatës Evro-
piane të Drejtësisë ka dhënë
opinionin se në produktet e
kafshëve të prera sipas metoda-
ve islame mund të vendoset
“Etiketa Evropiane e Bujqësisë
Organike”. Një gjykatë në
Francë ka kërkuar opinionin e
Gjykatës Evropiane të Drejtësi-
së nëse mund të vendoset apo
jo etiketa organike për produk-
tet e kafshëve të prera pa shok.
Pas kësaj kërkese, kryeprokuro-
ri i gjykatës më të lartë të BE-së
që ndodhet në Luksemburg
njoftoi për opinionin e tij. Krye-
prokurori Nils Wahl njoftoi opi-
nionin e tij se në produktet e
kafshëve të prera pa shok, sipas
metodave islame, mund të ven-
doset “Etiketa Evropiane e Buj-
qësisë Organike”. Wahl në opi-
nionin e tij njoftoi se
mosvendosja e etiketës së buj-
qësisë organike te produktet në
fjalë do të privojë konsuma-
torët të cilët preferojnë produk-
tet hallall apo të ushqimit ko-
sherë nga kriteret e kualitetit
dhe të sigurisë së ushqimit të
cilat vijnë nga produktet orga-
nike. Edhe pse opinioni i krye-
prokurorit nuk është vendim-
tar, pritet që të ndikojë në masë
të madhe mbi vendimin e
gjykatës. Pritet që vendimi për-
fundimtar për vendosjen e
etiketës organike te produktet
me prerje hallall të jepet në
muajt e ardhshëm.

Po rikthehet urrejtja ndaj të huajve
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Seks dhe drogë në
Procesi i konfirmimit të
gjykatësit të emëruar për
Gjykatën Supreme të
SHBA-së, Brett
Kavanaugh, u trondit nga
akuzat se ai ka sulmuar
seksualisht një vajzë 15
vjeçe kur ka qenë
adoleshent. Por, kjo nuk
është hera e parë që i
emëruari i presidentit
amerikan për Gjykatën
Supreme përballet me
skandale ose polemika
gjatë procesit të
konfirmimit. Afro 25% e
të emëruarve për
Gjykatën Supreme nuk
janë konfirmuar nga
Senati amerikan për
postin e përjetshëm
gjyqësor, ashtu siç e
kërkon Kushtetuta e
Shteteve të Bashkuara

Gjykatën Supreme
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Nga Qerim LITA

(vijon nga numri i kaluar)
Pasi u kryen të gjitha parapërga-

titjet e duhura, më 15 korrik 1941, u
soll vendimi për hapjen e
menjëhershme të kurseve verore
për gjuhën shqipe. Në të shprehimi-
sht thuhej: “Misjoni Shkolluer i Ja-
shtëzakonshëm për Dibrën e çlirue-
me, i mbledhun me datë të sotme
nënë kryesin e z. Emin Çomo, tue
pranë anëtarët z. Pjetër Elezi, Selim
Alliu, Mexhit Bekteshi e Kel Gashi;
muer në bisedim çeljen e kurseve të
gjuhës Shqipe si në qendrat e ndry-
shme të Dibrës, të Strugës, të
Kërçovës, të Gostivarit e të Tetovës,
ashtu edhe në disa katunde të
mëdhej me popullsi krejt Shqipta-
re....”. 

Kurset e para verore në gjuhën
shqipe, zgjatën deri më 29 gusht
1941. Që ky entuziazëm të mos
shuhet, Fadil Repishti, në emër të
Komisionit të Jashtëzakonshëm
Shkollor të Dibrës, nga Ministria e
Arsimit kërkonte që në të ardhmen
për këto vise të ndërmerren masa
urgjente si më poshtë:   

“1) Qi të mos ftohet efekti i
punës së këtij Misjoni d.m.th. en-
tuziazmi i ngjallun prej Kurseve të
para shqipe, asht nevoja qi persone-
li i shënuem për ktu të dërgohet sa
më parë.

2) Asht nevoja qi edhe kurset e
të rriturve (për nëpunsa e popull)
të vazhdohen gjatë krejt vitit shkol-
luar, mbassi të gjith çalojnë në
njoftjen e gjuhës shqipe.

3) Personeli i dergjem nder kto
krahina duhet të përbahet prej ele-
mentash shum të pjekun dhe shum
të naltë në ndjenjën e detyrës, të
sakrificat e sidomos t’atdhetarisë.

4) Mësuese (femna) duhet të
dërgohen sa ma shum me mision e
porosi të veçantë qi me hye nder
familjet shqiptare, ku fanatizmi e
mungesa e zhvillimit mungojnë në
shkallë mjaft të naltë, dhe me u
përpjekë me mish e me shpirtë për
emancipimin e Grues Shqiptare.
Por ndërkaq kto arsimtarë duhet
të jenë - sidomos e mbi të gjitha - të
ndershëm, e të sjellshëme”.

Përgjithësisht, kurset verore,
ndikuan pozitivisht te mbarë po-
pullsia shqiptare, e cila tashti,
krahas kurseve kërkonte nga auto-
ritet qeveritare shqiptare hapjen
sa më shpejtë të shkollave të rre-
gullta shqiptare. Kryetari i bashki-
së së Dibrës, Shemsi Hatipi, i shk-
ruante prefektit Lale Koçit, se në
ditët e fundit “shumë persona nga
parija e qytetit” i ishin drejtuar “tue
kërkue me ngulm hapjen e shkolla-
vet në këtë vend”. “Një kërkesë e til-
lë - shkruante më tej Hatipi -, ishte
e arsyeshme sepse populli i këtij
vendi, që, ma në fund, e mërrini
ditës me jetue në diellin e ngrohët
të lirisë, ka nevojë të ngutëshme

me u ushqye me atë Kulturë, qi pat
mungue, po thue, prej shekujsh e
me çranjosë çdo vragë helmuese
të kulturës sllave...”.

Për rrjedhojë, Këshilli i Admi-
nistratës pranë Ministrisë së Arsi-
mit, më 1 tetor 1941, solli vendim
për hapjen e 116 shkollave fillore
kombëtare në Tokat e Liruara. Në të
veç tjerash thuhej: “Transferimin e
numrit të nevojshëm të personelit
mësimuer...., nga shkollat e Shqi-
pnis së përparshme në këto shkol-
la kombëtare, qi për herë të parë
po hapen në viset e lirueme: Admi-
nistrimin e Arsimit Filluer në Ko-
sovë e Dibër tue hapë pesë Inspek-
tori me qendra në Prizrend, në Pejë,
në Prishtinë, në Dibër të Madhe
dhe në Tetovë; Dekretimin e hapjes
së shkollavet të sipërshënueme nga
ana e Titullarit të Ministris s’Arsi-
mit...etj.”.  

Me 25 tetor, Ministri Koliqi,
nëpërmjet një qarkore kërkonte
nga të gjitha institucionet arsimo-
re të vendit, të angazhohen maksi-
malisht për një fillim sa më të
mbarë të shkollave kombëtare sh-
qiptare në Tokat e Liruara. Për të
qenë në nivelin sa më të lartë “të
kësaj detyre historike”, që i
ngarkohej shkollës shqiptare, shk-
ruante më tej Koliqi “duhet qi shpir-
ti i sakrificit të shkëlqej që prej ma
të madhit e deri të ma të voglin pje-
sëtar të familjes arsimore”. Sipas tij
“çdo dyshim, çdo plogti, çdo akt
mos-interesimi”, do të konsiderohej
si “mungesë besimi” ndaj atdheut.
Pasi u kryen të gjitha parapërga-
titjet e duhura, përfshi këtu edhe
transportin e organizuar nga Mini-
stria e Arsimit, në pjesën e parë të
muajit nëntor  rreth 200 mësues
anë mbanë vendit që nga Gjiroka-
stra e deri Shkodër hapën shkollat e
para shqipe  në Tokat e Liruara. Në
telegramin qarkor drejtuar Inspek-
torive të arsimit fillor të: Beratit, Pe-
shkopisë, Durrësit, Kukësit, Elbasa-
nit, Shkodrës, Gjirokastrës, Korçës
dhe Vlorës, Ernest Koliqi në mënyrë

të qartë e të prerë do të shprehet:
“Personelit t’Arsimit Filluer të tran-
sferuem në Kosovë e Dibër nuk i
merret asnji arsye parasysh për
mos-paraqitje në detyrën e re.
Lutjet qi kanë parashtrue mbeten
pa veprim. Me 10 Nënduer nisja e
tyne duhet të ketë marrë fund. Në
këtë ditë lajmroni se cilët nuk kanë
dashë me u nisë gja qi do të konsi-
derohet si kundërvajtje urdhnit të
dhanë.”. 

Në prag të nisjes së mësuesve
shqiptarë në kryerjen e misionit të
tyre të shenjtë, Koliqi përmes një
qarkore ua përcolli këto porosi:
“Mos me u përzi në çashtje politike,
fetare e minoritare;  mos me u przi
në çashtje lokale a po administrata-
sh të tjera; me u-pru mirë me popull
e me ja fitue zemrën këtij me punën
t’uej të naltë të zbatueme me mend
e me themel si brenda edhe jashtë
shkollës; me i trajtue nxansit e
nxanset me dashtuni atnore dhe në
mënyrën ma të përsosun të nji
edukatori, tue i ndihmue me durim
qi të kapërcejnë vështirësitë e fille-
sës e veçanërisht në mësimet e
para; me jetën t’uej private të rre-
gullt e të ndershme të jeni shem-
bulla ma e përsosun e vetive burr-
nore të shqiptarit të kulturuam”.

Mësuesit e parë, të cilët në mba-
rim të muajt tetor arritën në Dibër
të Madhe, kryesisht ishin nga rrethi
i Peshkopisë, si: Ibrahim Kuka, Men-
duh Skikuli, Esat Menzelxhiu, Rem-
zi Prapaniku, Dalip Zejneli, Vangjel
Daka, Qemal Agolli, Hysni Ek-
mekçiu, Liri Ekmekçiu, Beqir Kllojka,
Xhafer Qatipi, Irfan Oruçi, Abaz
Xhafa, Mit’hat Cami, Gafur Rada,
Hamdi Zabzuni, Gani Graceni,
Ibrahim Doraci, Servo Doraci, Rem-
zi Xhemali, Mahmut Dumani etj., të
cilët menjëherë u emëruan mësues
në vendbanimet e ndryshme. Deri
me datën e paraparë arritën edhe
mësuesit e rretheve tjera, si Qamil
Haxhihasani nga Berati, Seit Xaxa e
Enver Paluqi nga Korça, Neim Baba-
meto, Liri Babameto nga Tirana, Ah-

met Pere e Selman Qorri nga Gji-
rokastra, Ali Tenhai, Hamdi Gani,
Skender Haxhihyseni, Abedin Faja,
Sulejman Karai, Ahmet Gjylaçi nga
Elbasani etj..

Në vazhdim po e paraqesim pa-
sqyrën e shkollave të cilat ishin ha-
pur në Prefekturën e Dibrës deri me
10 nëntor 1941 si dhe mësuesit e
parë të atyre shkollave:

Dibër e Madhe qyteti: Shkolla
Nr. 1: Xhevat Xhafa - drejtor i shkol-
lës, ndërsa mësues ishin: Liri Baba-
meto, Remzi Pustina, Ibrahim Kuka
dhe Menduh Skikuli.

Shkolla Nr. 2:  Naim Babameto -
drejtor, ndërsa mësues Esat Me-

zelxhiu, Ajshe Ruka, Eleni Dasho
dhe Fahri Sulo.

Rrethi i Dibrës: Banishtë, më-
sues Hasan Rrapi; Zhirovnicë -Seit
Xaxa Kryemësues dhe Remzi Pra-
paniku mësues; Radastush - Hysen
Abdihoxha; Vidushë - Hiqmet Kasa-
pi; Velebërdë - Qamil Kopani; Ko-
sovrast i Epërm - Fadil Hoxha; Zepi-
shtë - Ali Tenha dhe Xhitinjan -
Thanas Caku.

Strugë qyteti:
Shkolla Nr. 1: Faik Pajuni - drej-

tor, ndërsa mësues:  Alipi Pajuni,
Gjergj Bullati, Hasan Belshaku,
Xhyhere Belshaku dhe  Hysen
Pejenga.

Rrethi i Strugës: Radohoshtë,
mëues Jonuz Balla, Ladorishtë -
Ktheofan Dokja; Veleshtë - Skender
Hoxha; Labënishtë - Dalip Zejneli e
Nexhip Minerolli dhe Livadhi me
mësues Enver Palluqi.

Tetova qyteti: Shkolla Nr. 1: Elez
Maho - drejtor, ndërsa mësues në
këtë shkollë ishin; Abdi Kërçipi, Zej-
nel Zajmi, Aleksandra Bibaja, Sotir
Gallani, Margarita Gallani dhe Qe-
mal Haxhihasani

Shkolla Nr. 2:. Beqir Kllojka -
drejtor, ndërsa mësues Lazër Bibaja,
Pano Hido, Josif Todi dhe Lirije Todi.

Rrethina e Tetovës: Shipkovicë,
mësues Murteza Kacadej; Xhepçi-
shtë - Vangjel Dako; Zhelinë - Nos
Topalli; Reçicë e Madhe - Qemal

Agolli; Kamjan, - Nos Deliana; Ne-
gotinë - Jorgj Bekteshi; Pirok - Sadik
Kadilliu; Bogovinë, Hamid Pitja dhe
Çollopek - Myrteza Peza.

Gostivar qyteti: Shkolla Nr. 1:
Hamdi Gani - drejtor, mësues: Liri
Ekmekçiu, Hysni Ekmekçiu, Osman
Lufta, Ahmet Gjylaçi, Mit’hat
Hoxha, Kov Bibaja dhe Alush Baltë-
za.

Rrethi i Gostivarit: Dobërdoll
mësues Skender Haxhihyseni;
Vrapçishtë - Xhafer Qatipi dhe Faik
Qatipi; Debresh - Iefan Oruçi dhe
Abaz Xhafa; Vërtok - Mit’hat Cami
dhe Abedin Faja; Raven - Selman
Qorri; Reçan - Gafur Rada dhe Ham-
di Zabzuni; Banjicë e Poshtme -
Gani Graceni; Banjicë e Epërme -
Ahmet Pere; Llakavicë - Mihal Pje-
shkazini; Forinë - Petri Serjani dhe
Çegran - Kristaq Progri.

Kërçovë qyteti; Behxhet
Hoxholli drejtor, ndërsa mësues: Ar-
tenisi Hoxholli, Xhafer Shefkiu, Su-
lejman Karai, Ibrahim Doraci dhe
Thomaidha Raka. Rrethi i Kërçovës:
Strellcë me mësues Remzi Xhema-
li; Sërbicë - Mahmut Dumani; Di-
goll Dolencë - Hasan Safa; Zajas me
Gavril Santo si Kryemësues dhe më-
suesit: Ismail Bedhija, Ridvan Pallu-
qi, Xhafer Narazani dhe në Drugovë
me mësuesit Kamber Osmani e Pe-
trit Hakani.

Duhet shtuar se nga viti shkollor
1942/43, në Dibër u hap edhe një
shkollë tjetër fillore. Këtë e shohim
në Informatën e inspektorit të arsi-
mit për Prefekturën e Dibrës, Beqir
Haçi, dërguar më 7 maj 1942, Drej-
torisë së Arsimit Fillor e të Mesëm
në Tiranë, në të cilën thuhet sh-
prehimisht:

“Ju njoftojmë se, me vendim të
Komisjonit Shkolluer të kësaj qen-
dre nr. 5, dt. 20/IV/1942-XX, shkolla
fillore të këtij qyteti pagëzohen me
këto emra:

1) Shkolla Nr. 1 e lagjes varosh
pagëzohet me emrin “SHKOLLA
FILLORE LIRIJA”.

2) Shkolla Nr. 2 (te ura e Sela-
mit) pagëzohet me emrin “SHKOL-
LA FILLORE SKËNDERBEU”.

3) Shkolla e tregut, pranë xha-
misë së re, lokali i së cilës tash
ndodhet i okupuem nga ushtrija e
që në vitin e ardhjshëm do të for-
mojë shkollën e tretë të qytetit,
merr emnin e nacionalistit dibran
Hoxhë Voglit (i quejtun në të vërtetë
Seit Najdeni) dhe kështu do të ti-
tullohet: “SHKOLLA FILLORE
HOXHË VOGLI”.  

(vazhdon në numrin 
e ardhshëm)

DIBRA E MADHE GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE (2)

"116shkollat shqipe 
në Tokat e lirueme"
Kryetari i bashkisë së Dibrës, Shemsi Hatipi, i shkruante prefektit Lale
Koçit, se në ditët e fundit “shumë persona nga parija e qytetit” i ishin
drejtuar “tue kërkue me ngulm hapjen e shkollavet në këtë vend”. “Një
kërkesë e tillë - shkruante më tej Hatipi -, ishte e arsyeshme sepse populli
i këtij vendi, që, ma në fund, e mërrini ditës me jetue në diellin e ngrohët
të lirisë, ka nevojë të ngutëshme me u ushqye me atë Kulturë, qi pat
mungue, po thue, prej shekujsh e me çranjosë çdo vragë helmuese të
kulturës sllave...”
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Që kur mori dritën jeshile për
të qenë pjesëmarrëse në elimina-
toret e Botërorit dhe Europianit,
Kosova është pasuruar me talente
dhe futbollistë që bëjnë dife-
rencën. Në kuadër të ndërtimit të
një skuadre edhe më konkurruese,
federata e “dardanëve” është duke
punuar fort për të evidentuar ele-
mentë të tjerë të vlefshëm.

Zgjedhja e trajnerit Shaland
është bërë në këtë drejtim, ndërsa
suksesi i arritur ndaj Ishujve Faroer
(2-0) në Ligën e Kombeve i ka dhënë
edhe më shumë shkëlqim dhe opti-
mizëm. E ndërsa Christian Panuçi,
trajneri i Shqipërisë, vazhdon të
hasë vështirësi sa i përket grumbul-
limeve, duke qenë se shumica e ku-
qezinjve nuk kanë minuta në
këmbët e tyre me klubet përkatëse,
te Kosova një tjetër panoramë para-
qitet. Dikur ishin lojtarët e përfaqë-
sueses së Shqipërisë ata që zbrisnin
në fushë për kupat e Europës, ndër-

sa e enjtja e Europa League ka sjel-
lë një tjetër panoramë.

Katër futbollistë të Kosovës janë
aktivizuar për 90 minuta. Ardin Dal-
lku, vëllai i Armendit, luajti ndaj Ar-
senal në “Emirates” të Londrës,
ndërsa në Qipro, fitorja e Zurich u

shënua nga Benjamin Kololli, por
paraqitje të mirë bëri edhe Hekuran
Kryeziu. Super paraqitje edhe për
Amir Rrahmanin, që kthehej të
luante titullar pas më shumë se një
muaji me Dinamo Zagreb, në suk-
sesin befasues 4-1 përballë Fener-

bahces. Sa i përket legjionarëve të
kombëtares, Ansi Agolli dhe Eros
Grezda kanë ndjekur ndeshjet e Qa-
rabag dhe Rangers në stol. Nëse di-
ferenca mes Kosovës dhe Shqipëri-
së është e vogël, atëherë detajet
janë edhe këto.

Topi i Artë
“mollë”
sherri te
Reali
Topi i Artë përçan Realin e Ma-
dridit. Pas fitores 3-0 kundër
Romës, ku “Los Blancos” shfa-
qën një lojë të shkëlqyer, një
nga heronjtë e ndeshjes, Isco,
deklaroi se lojtari që meriton
Topin e Artë është padyshim
Modric. Por, nuk është i të njëj-
tit mendim Casemiro, i cili dek-
laroi se është Cristiano Ronaldo
lojtari që duhet ta fitojë këtë
çmim: “Viti që ka kaluar Modric
ishte fantastik, por në
përgjithësi mendoj se ai që
duhet të fitojë Topin e Artë
është Ronaldo. Luka ka luajtur
në mënyrë të mrekullueshme
në Champions e në Botëror, por
Cristiano e meriton gjithsesi”.
Braziliani u ndal gjithashtu
edhe te situata aktuale tek
kampionët e Evropës, por dhe
tek lojtari i ri që mban numrin 7
tek “merengues”, Mariano Diaz,
që shënoi gjithashtu golin e 3
kundër Romës. “Mariano më
pëlqen shumë. Ai është një loj-
tar me teknikë të lartë dhe per-
sonalitet. 
Dëshironte të binte në sy, ka
hyrë në fushë me një dëshirë të
jashtëzakonshme. Në
përgjithësi, e gjithë skuadra
luajti mirë kundër Romës, e cila
ishte finaliste në sezonin e
shkuar”. Ndeshja e ardhshme
për Realin e Madridit do të jetë
ditën e shtunë kundër
Espanyol, e vlefshme për javën
e 5 të La Ligas. Aktualisht, ekipi
i Lopetegui renditet në vendin e
dytë, me 2 pikë më pak se Bar-
celona.

Federata Spanjolle e Futbolli i ka dër-
guar një shkresë paraditen e kësaj të prem-
teje La Ligas, për t’i komunikuar që nuk
lejon zhvillimin e ndeshjes së javës së 21-të,
Girona-Barcelona, në Miami më 27 janar.
RFEF shpjegon se as UEFA dhe as FIFA e
mbështesin këtë ide, që edhe qeveria
spanjolle nuk e sheh me sy të mirë. Qën-
drim të kundërt kanë mbajtur edhe Shoqa-
ta e Futbollistëve në Spanjë. E njëjta shkre-
së do t’u dërgohet edhe UEFA-s dhe FIFA-s,
për t’i mbajtur në dijeni të plotë rreth kësaj

situate. Presidenti i Ligës së Futbollit, Javier
Tebas, është shprehur se informimi i insti-
tucioneve ndërkombëtare të futbollin nuk
mund të jetë argument për të anuluar zh-
villimin e kësaj ndeshjeje në SHBA. Derbi
katalan Girona-Barcelona, do të ishte nde-
shja e parë e kampionatit spanjoll që do të
zhvillohej jashtë kufijve të vendit iberik.
Një lë lëvizje e tillë nuk i ka pëlqyer trajne-
rit të Realit të Madridit, Julen Lopetegui:
“Të gjitha skuadrat duhet të luajnë në fu-
shat e tyre”.

Shqipëria U-15 e drejtuar nga
trajneri Eqerem Memushaj është
mundur 1-0 nga fqinjët e Maqedo-
nisë edhe në miqësoren e dytë të
zhvilluar këtë të enjte, në orën
16:00, në stadiumin “Biljanini”në
Ohër. Ndeshja e pare, u zhvillua në

datën 18 shtator, në Korçë, ku kuqe-
zinjtë e vegjël u mundën me rezul-
tatin 1-2. Djelmoshat e U-15 kanë
rivalizuar përballë bashkëmosha-
tarëve të tyre, por nuk kanë mun-
dur të jenë të saktë dhe të finali-
zojnë si duhet aksionet. Golin e

fitores Maqedonia e shënoi me pe-
nallti në 66’ me anë të Stojanov-
skit. Përfaqësuesja jonë e filloi
ndeshjen me këtë formacion:
Ujka,Kreka, Rahimi,Stafa, Cupi,
Bajraktari, Kote, Strefaj,
Ndreu,Çereni, Karaj.

Tare nuk ka dyshime
për Milinkovic-Savic
dhe Immobilen
Igli Tare nuk ka asnjë dyshim rreth të ardhmes së
Milinkovic-Savic dhe Ciro Immobiles. Në një pro-
noncim të shkurtër për Sky Sport, drejtori sportiv i
Lazios theksoi se firmat me këto dy elementë të
rëndësishëm të bardhekaltërve, janë formale.
“Është punë ditësh, në fillim të javës së ardhshme
gjithçka do të jetë mbyllur. Me të dy lojtarët kemi
arritur prej kohësh marrëveshje”. Për Milinkovic-
Savic ka patur shumë zëra për largimin e tij gjatë
merkatos së verës, por në zyrat e klubit nuk erdhi
asnjë ofertë që mund të kënaqte presidentin
Claudio Lotito.

U-15: Maqedonia mundë Shqipërinë
në miqësore

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

Federata e Spanjës kundër La Ligas
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Europa League, ja pse Kosova
po e kalon Shqipërinë!

Dikur ishin lojtarët e përfaqësueses së Shqipërisë ata që
zbrisnin në fushë për kupat e Europës, ndërsa e enjtja e
Europa League ka sjellë një tjetër panoramë
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REPUBLIKA E MAQEDONISË
KOMUNA E BOGOVINËS
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Në bazë të nenit51 dhe nenit 35 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (‘’Gazeta Zyrtare e RM. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 64/18 dhe 168/18),dhe nenit 22 paragrafi 1 të ligjit për vetëqeverisje lokale (‘’Gazeta Zyrtare e RM. Nr. 5/02)
Kryetari i komunës së Bogovinës lëshon këtë:

KOMUNIKATË
Për organizimin e prezantimit publik dhe anketës publike për Projekt arkitektonik urbanistik për formimin e parcelave
ndërtimore në PK. 1505/1, 1505/3 dhe pjesë nga 2432/2 për ndërtimin e objekteve me qëllim A1 banim në shtëpi banimi në KK.
Bogovinë
Synimi i përpunimit të projektit arkitektonik urbanistik është ndryshimi i kufijve të dy parcelave ndërtimore fqinje me klasën e qëllimit bazë
A1 banim në shtëpi banimi.
Përfshirja e planit për të cilën përpunohet ky PAU i përfshin parcelat kadastrale vijuese: PK. 1505/1, 1505/3 dhe pjesë nga2432/2. Parcelat
gjenden në KK.Bogovinë komuna e Bogovinës.
Sipërfaqja e përgjithshme e përfshirjes së projektit e cila faktikisht është edhe sipërfaqe e përgjithshme e parcelës ndërtimore përfshin
S=1560m2 ose 0,15ha
Anketa publike dhe prezantimi publik sipas Projektit arkitektonik urbanistik në PK. 1505/1, 1505/3 dhe pjesë nga2432/2 në KK.Bogovinë, do të
realizohet me komunikatë në sistemin informativ e urbanizëm dhe në dy gazeta ditore dhe me paraqitje të projektit arkitektonik urbanistik në
hapësirat e Komunës së Bogovinës.
Anketa publike do të zgjasë 5 ditë pune dhe atë prej 26.09.2018 deri në 02.10.2018
Prezantimi publikme prezantim profesional të planit do të mbahet në date 28.09.2018 në ora 12:00 në hapësirat e Komunës së Bogovinës.
Në afatin e përmendur personat e interesuar fizik dhe juridik nga territori i përfshirë me projektin arkitektonik urbanistik mund të dorëzojnë
vërejtje, propozime dhe mendime në fletën anketuese në formë elektronike përmes sistemit informativ e urbanizëm ose në formë të shkruar.

KOMUNA  E  BOGOVINËS 
Kryetari 

Albon Xhemaili

FORUMI RINOR ISLAM ISLAMIC YOUTH FORUM
Rr. Krste Misirkov, nr. 57a, lok. 2; 1 000 Shkup, Maqedoni ; Tel./Fax: + 389 2 3233 659 www.fri.org.mk ; info@fri.org.mk

Konkurs për çmimin “Shkencëtari i ri i vitit”

Forumi Rinor Islam shpall konkurs për zgjedhjen e shkencëtarit të ri të vitit.
Këtë çmim FRI e ndan për punën kërkimore shkencore të shkencëtarëve të rinj në
një fushë të caktuar, për të qenë kështu një motivim për hulumtuesit e rinj në
Republikën e Maqedonisë.

Çmimi “Shkencëtari i ri i vitit” ndahet si mirënjohje shoqërore për të arritura të
veçanta në çfarëdo lëmi shoqërore apo shkencore.

Çmimi do të ndahet në manifestimin e Vitit të Ri, Hixhri 1440, që organizon
Forumi Rinor Islam, në tetor 2018.

Të dhëna të hollësishme mund të gjeni në ueb faqen e FRI së (www.fri.org.mk)
ose shkruani në e mailin: info@fri.org.mk

Forumi Rinor Islam
Zyra për Marrëdhënie me Publikun  

Publicitet

Lionel Messi e ka thyer rekordin
duke e kaluar Cristiano Ronaldon
për t’u bërë lojtari i parë që shë-
non më së shumti tregolësha në
histori të Ligës së Kampionëve.
Deri më tash ylli argjentinas ishte
në një nivel me Ronaldon, mirëpo
tre golat e fundit në Champions ia
mundësuan atij ta shkruajë histo-
rinë duke u bërë lojtari i parë që
shënon tetë “hat-trick” në kompe-
ticionin më të rëndësishëm të fut-
bollit evropian. Ai bëri paraqitje të
jashtëzakonshme të martën në
ndeshjen e vlefshme për Grupin B,
e cila u zhvillua në “Camp Nou”.

Barça hasi në vështirësi në gjy-
smë orën e parë, por gjuajtja e lirë
maestrale e Messit e theu akullin

dhe më pas vërshuan golat një pas
një. Pas golit të shkëlqyeshëm si
rrjedhojë e një aksioni individual
të Ousmane Dembeles, Messi shë-
noi edhe dy herë në 13 minutat e
fundit, ndërsa duhet cekur se Sa-
muel Umtiti u përjashtua nga loja
pasi u ndëshkua me karton të kuq
në fund.

48 “HAT-TRICK” NË KARRIERË
Messi ka arritur në kuotën e 48

tregolëshave në karrierë, ndërsa ka
realizuar gola në Ligën e Kam-
pionëve më shumë se PSV-ja, të ci-
lin e mposhti Barça në mesjavë. Ai
ka 103 gola, ndërsa klubi holandez
ka 102 në histori të Championsit.
Një e arritur e jashtëzakonshme

kjo për 31-vjeçarin nga Rosario e
Argjentinës.

E LAVDËRON VALVERDE
Paraqitjen e fundit të Messit e

ka përshëndetur edhe trajneri Er-
nesto Valverde, i cili ka mbetur i
mrekulluar me magjinë e yllit
argjentinas. “Messi është normal
sepse ne gjithmonë e shohim atë.
Nëse do ta bënte këtë një lojtar
tjetër do të ishte anormale, sepse ai
bën gjëra të jashtëzakonshme dhe
i bën ato rutinë”, deklaroi Valverde
për “Champions League TV”. “Ne ki-
shim nevojë ta zhbllokonim lojën.
Ishte një gol maestrale. Ishte e vë-
shtirë ta arrinim golin e parë, ndër-
sa në pjesën e dytë filluam mirë,

dominuam lojën, por rezultati 1:0
ishte i rrezikshëm. Ndërkaq, pasi e
shënuam golin e dytë më pas ishim
më të qetë”, shtoi trajneri i Barce-
lonës, i cili është pyetur edhe rreth
triumfit eventual të Barçës këtë se-
zon në Champions.

“Kush nuk është i motivuar për
Champions League? Janë vetëm
gjashtë ndeshje në fazën e grupe-
ve dhe ne e dimë rëndësinë e se-
cilës prej tyre”, ka përfunduar Val-
verde. Derisa rekordet e Messit
janë shenjë se Barcelona e ka nisur
mirë sezonin, klubi është në
kërkim që ta thyejë rekordin e riva-
lit madrilen në Champions, i cili e
ka fituar trofeun e çmueshëm në
tri sezonet e fundit.

Salah 
ka humbur
magjinë
E çuditshme, por e vërtetë,
Mohamed Salah, që magjepsi
botën vitin e kaluar, tani është
bërë hija e vetvetes. Egjiptiani
edhe pse ka luajtur në botëror
dhe me Liverpoolin këtë fillim
sezoni, nuk është shfaqur ai që
njohin të gjithë. Me kombëta-
ren mund të thuhet se nuk ki-
shte shumë zgjidhje, duke
marrë parasysh nivelin e ven-
dit të tij dhe dëmtimin në sh-
patull, i cili dhemb ende sot,
por sezoni i ri ka filluar prej një
muaji e ish-lojtari i Romës e
Fiorentinës nuk ka shfaqur më
të mirën e tij, pavarësisht dy
golave të shënuar në gjashtë
ndeshje. Mirë, por jo mjaftue-
shëm, pasi tifozët janë mësuar
ndryshe me të. Ajo që i ka bërë
tifozët të diskutojnë është rea-
gimi i tij pas golit të fitores
kundër PSG, i shënuar nga Ro-
berto Firmino. Salah është fil-
muar duke hedhur shishen e
ujit në tokë. Shpatulla e tij e
dëmtuar në finalen e Kievit
kundër Realit, pas ndërhyrjes
së Sergio Ramos, është akoma
e fashuar. Kjo është një shenjë,
e cila tregon se problemi nuk
ka kaluar ende si në anën fi-
zike dhe në atë psikologjike.
Tifozët me të vërtetë kanë kri-
tikuar Salah, jo se ai po
zhgënjen, por sepse ai është
“ylli” prej të cilit “The Reds”
presin shumë. Mbetet për t’u
parë, nëse “Momo” do të
kthehet ai i sezonit të shkuar,
pasi do të ishte një ndihmë e
madhe për Liverpoolin, që
ende nuk ka humbur asnjë
ndeshje për këtë sezon.

Për tri ndeshjet e zhvilluara në
shtëpi, në “San Siro”, Interi ka arkë-
tuar shtatë milionë euro nga shitjet
e biletave. “Nerazzurrët” luajtën
kundër Torinos, Parmas e Tot-
tenhamit deri tani këtë sezon në
vendin e vet, dhe kanë pasur mesa-

tare 57.529 tifozëve në dy ndeshjet
e Serisë A. Kundër Spurs ishin
mbledhur 64.123 adhurues të fut-
bollit, të cilët ishin dëshmitarë të
fitores 2:1 kundër skuadrës angleze,
dhe klubi ka fituar rreth 7 milionë
euro nga këto tri ballafaqime.

Interi fiton shtatë milionë
euro për tri ndeshje

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

Lionel Messi është njeriu i “hat-trick”-ave. Ylli argjentinas e regjistroi një rekord të ri gjatë
mesjavës duke arritur në kuotën e tetë tregolëshave në Ligën e Kampionëve, për ta kaluar
Cristiano Ronaldon. Legjenda e gjigantit katalonjas nuk e ka ndërmend të ndalet. Rekorde të
tjera e presin 31-vjeçarin

Njeriu i 
“hat-trick”-ave
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Xherdan Shaqiri ishte në
qendër të polemikave gjatë Kupës
së Botës së kësaj vere, pas festimit
me “shqiponjë” të golit të tij kundër
Serbisë, një referencë për shqi-
ponjën dykrenare në flamurin e
Shqipërisë. Ky festim u interpretua
si një veprim provokativ politik nga
ana e serbëve.

Tensionet midis Serbisë dhe
Kosovës, ku Shaqiri ka lindur, mbe-
ten të larta dhe ndërkombëtari zvi-
ceran rrezikoi një pezullim për
shkak të mënyrës së festimit të tij.
Te Liverpooli, që është shortuar në
Grupin C të Championsit, bashkë
me skuadrën serbe Crvena Zvez-
da, pyetjet mbeten në lidhje rre-

zikshmërinë që paraqet udhëtimi
i tij për në Serbi. Pas shënimit të
golit të fitores kundër Serbisë (për
Zvicrën), në Grupin E të Kupës së
Botës në Rusi, 26-vjeçari i kryqëzoi
duart për të formuar shqiponjën,
duke iu referuar simbolit të flamu-
rit kombëtar të Shqipërisë.

Shaqiri ka lindur në Kosovë, një
shtet që e ka shpallur pavarësinë
nga Serbia në vitin 2008, megjithë-
se kjo e fundit nuk e njeh. Për këtë
arsye, festimi i Shaqirit kishte pa-
soja politike të diskutueshme, ja-
shtë fushe. Shenja e “shqiponjës” u
konsiderua një aluzion ndaj dësh-
timit të Serbisë për të njohur vend-
lindjen e tij si shtet i pavarur dhe u
interpretua si një deklaratë e ha-
pur politike. Pavarësisht se Kosova
është njohur si një shtet i pavarur
nga UEFA dhe FIFA, Serbia ende
refuzon ta shohë atë si të tillë, çka
do të thotë se marrëdhëniet mbe-

ten të tensionuara.
Shaqiri, gjithashtu, mbante kë-

pucë sporti gjatë Kupës së Botës,
ku dukeshin qartë flamuri zvice-
ran dhe kosovar. Bashkëkombësi i
Shaqirit te Zvicra, Granit Xhaka,
gjithashtu festoi me “shqiponjë”,
pasi barazoi rezultatin kundër Ser-
bisë me një goditje predhë nga di-
stanca. Mesfushori i Arsenalit ka
lindur nga prindër shqiptarë nga
Kosova, ndërsa babai i tij ishte i
burgosur politik, pas demonstrata-
ve studentore të vitit 1986 në ish-
Jugosllavi, kundër qeverisë komu-
niste në Beograd.

Përveç kësaj, vëllai i Xhakës,
Taulanti, luan për ekipin kombë-
tar të Shqipërisë. Kapiteni i Zvicrës,
Stephan Lichsteiner, u doli në
mbrojtje Shaqirit dhe Xhakës,
edhe pse trajneri Vladimir Petkoviç
tha se gjeste të tilla ishin të papër-
shtatshme për fushën e futbollit.

“Ju kurrë nuk duhet të përzieni po-
litikën me futbollin, - tha Petkoviç.
- Është mirë të jesh një tifoz, është
e rëndësishme të tregosh respekt.
Atmosfera e mrekullueshme dhe
emocionet pozitive duhet të mbi-
zotërojnë në futboll. Ky nuk është
vetëm mendimi im, por i të gjithë
federatës dhe ekipeve në mbarë
botën. Duhet ta ndajmë bashka-
risht këtë mendim, sepse kjo është
diçka, për të cilën nuk kemi nevojë
këtu. Unë mendoj se nuk duhet të
flasim aq shumë, por të tregojmë
veten me futboll në fushë”.

Serbia kërkoi pezullimin e dy
futbollistëve shqiptarë të Zvicrës,
por FIFA, megjithatë, konfirmoi
përmes një deklarate pas ndeshjes
se ka gjobitur Shaqirin dhe Xhakën
me nga 10 mijë franga zvicerane,
ndërsa Lichsteiner me 5 mijë fran-
ga zvicerane. Të tre lojtarëve iu
dhanë paralajmërime për “shkelje

të kodit disiplinor të FIFA-s, për
sjellje josportive dhe në kundër-
shtim me parimet e lojës së drejtë”.
Liverpooli ka rënë në një grup me
skuadrën serbe të Crvena Zvezda
në Ligën e Kampionëve, kështu që
Shaqirit do t’i rezervohej një pritje
armiqësore në Beoagrad, nëse ai
do të përfshihet në ndeshjen e 6
nëntorit. Megjithatë, Liverpooli
mund të tregojë kujdes dhe të ven-
dosë kundër grumbullimit të tij në
skuadrën që do të udhëtojë drejt
Serbisë, pasi tensioni politik dhe
pritja potencialisht e rënduar
mund të jenë shumë të diskutue-
shme. Drejtori sportiv i Crvena
Zvezdas, Zvezdan Terziç, zbuloi se
klubi i tij do të bëjë detyrën për të
mbrojtur Shaqirin, së bashku me
Liverpoolin, megjithëse theksoi
ndikimin e situatës.

“Unë mendoj se Shaqiri do t’i
nënshtrohet presionit të jashtë-
zakonshëm psikologjik, - tha Terziç
për gazetën serbe “Kurir”. - Ai e di se
ku do të shkojë. E di mirë se klubi
ynë është një simbol i Serbisë.” Nuk
e di nëse ai do të jetë i gatshëm të
luajë në Serbi, në këto kushte, kë-
shtu që dyshoj se do të vijë. Ne
duhet të bëjmë gjithçka që mun-
demi që Shaqiri të ndihet i sigurt
për të luajtur futboll, është detyra
jonë ta mbrojmë atë”. Ndonëse
Xhaka kërkoi falje për festimin me
“shqiponjë”, Shaqiri mbeti disi i pa-
tundur nga kjo gjë. “Sigurisht,
kërkoj falje nëse njerëzit ndihen
të sulmuar në Zvicër, - tha Shaqiri.
- Dikujt, nuk e di, ndoshta në male,
ku dikush e ndiqte lojën dhe sh-
qetësohej, me siguri do t’i kërkoj
falje”.

Dënimi për Ronaldon, 
më 27 shtator
Cristiano Ronaldo pret dënimin pas ndëshkimit me kar-
ton të kuq ndaj Valencias. UEFA ka hapur procedurë di-
siplinore ndaj Cristiano Ronaldos pas përjashtimit të
tij në duelin ndaj Valencias në Ligën e Kampionëve.
UEFA pret ta publikojë vendimin më 27 shtator. Por, Ju-
ventus pret që suspendimi të mos jetë më i gjatë se një
ndeshje moslojë, raportojnë mediat italiane. Ronaldo u
ndëshkua direkt me karton të kuq pas një incidenti me
Murillon. Nëse konfirmohet ndëshkimi për një ndeshje,
Ronaldo do të mungojë në takimin me Young Boys më
2 tetor.

Sergio Aguero mbetet një ndër
pikat kyçe te Manchester City dhe shë-
non me një rregullsi impresionuese,

edhe pse thuajse çdo vit klubi afron
lojtarë të rinj e cilësorë. Argjentinasi
30-vjeçar e ka nisur fuqishëm edhe se-

zonin e ri, me 3 gola në 5 ndeshje kam-
pionati, ndaj City ka rinovuar kontratën
me të, duke ia zgjatur edhe një vit, deri
në 2021. Një sinjal i qartë se kampionët
e Anglisë besojnë verbërisht tek një
sulmues i cili ka një mesatare të shkël-
qyer, duke justifikuar plotësisht 45 mi-
lionë eurot paguar Atletico Madridit
në vitin 2011. Që atëherë, 7 sezone si ti-
tullar, thuajse gjithnjë mbi 20 gola se-
zonalë në Premier Ligë dhe asnjëherë
problematik për trajnerët dhe klubin.
“Jam i lumtur për shtimin e këtij viti në
kontratë”, tha Aguero në një deklaratë
për mediat. “Ideja ime ishte të qnëdroja
këtu për 10 vite. Kam 7 vite në Angli,
kontrata më mbaron kur të mbush 10
vjet, kjo ishte arsyeja kryesore pse fir-
mosa. Jam shumë i lumtur, sepse më
kanë trajtuar shumë mirë që prej ditës
së parë këtu. Jam shumë i lumtur me
gjithçka ka lidhje me klubin, shokët e
skuadrës, stafin dhe ekipin drejtues”.

SHKRIMI I GOAL.COM

Shaqiri mund të mos udhëtojë në Beograd
Liverpooli ka rënë në një
grup me skuadrën serbe
të Crvena Zvezda në Ligën
e Kampionëve, kështu që
Shaqirit do t’i rezervohej
një pritje armiqësore në
Beoagrad, nëse ai do të
përfshihet në ndeshjen e
6 nëntorit. Megjithatë,
Liverpooli mund të
tregojë kujdes dhe të
vendosë kundër
grumbullimit të tij në
skuadrën që do të
udhëtojë drejt Serbisë,
pasi tensioni politik dhe
pritja potencialisht e
rënduar mund të jenë
shumë të diskutueshme

Makineri goli, Aguero rinovon
“martesën” angleze

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

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



22 SPORT
Koha, e shtunë, 22 shtator 2018 

Paul Pogba beson se Manchester United
mund të përmirësohet vetëm pas tri fitoreve
të njëpasnjëshme. Mesfushori francez, kam-
pion bote, shënoi dy herë dhe asistoi një gol

tjetër për “Djajtë e Kuq”, teksa këta të fundit
hapën sezonin e ri të Ligës së Kampionëve
me një fitore 3-0 kundër Young Boys, të
mërkurën. Si njeriu kryesor në atë fitore, Pog-

ba mori lavdërimet e trajnerit Jose Mourinho,
i cili ishte i impresionuar me klasin e france-
zit gjatë lojës. Luka Shaw, po ashtu, falënde-
roi kampionin e botës, duke thënë se Pogba
renditet ndër mesfushorët më të mirë në
botë. Duke reflektuar mbi formën e Manche-
ster Unitedit, para vizitës së të shtunës së
Wolves, Pogba tha: “Natyrisht, kur fiton, jeni
më të lumtur, Mentalisht tani jemi më të
fortë, por do të bëhemi më mirë. Ndaj Yong
Boys ishte një fitore shumë e rëndësishme,
sepse ishte loja e parë në Ligën e Kampionë-
ve, na duhej ta fillonim me këmbë të mbarë.
Ne morëm rezultatin që dëshironim, ndosh-
ta performanca duhet të jetë më e mirë, por
kemi rezultatin dhe tri pikët”. Manchester
United ka nëntë pikë në pesë ndeshje të luaj-
tura në Premier League, ndërsa përgatitet
për të mirëpritur Wolves në “Old Trafford”.
Pas kësaj ndeshjeje, fokusi kthehet te Derby
County dhe West Ham, para sfidës me Va-
lencian në Ligën e Kampionëve.

Paul Pogba “bëhet me krahë” 

Gianluca Zambrotta ka lavdëruar
trajnerin e Milanit, Gennaro Gattuso. Ish-
mbrojtësi i kuqezinjve thotë se ai është
shumë i përkushtuar në punën e tij.,
transmeton zeri.info “E di se Gattuso
është i pari që arrin në ‘Milanello’ dhe i
fundit që largohet”, deklaroi Zambrotta.
“Ai sheh video së bashku me stafin e tij
në mënyrë që të shoh se çfarë mund të
përmirësojë dhe t’i studiojë kundërsh-
tarët. Ai është në rrugën e duhur dhe i ka
të gjitha karakteristikat për të drejtuar
mirë një skuadër si Milani. Sesionet stër-
vitore janë shumë intensive dhe pastaj i
mban lojtarët që të punojnë në menta-
litetin me top, në mënyrë që të jenë të
përqendruar në ndeshjen e ardhshme”,
shtoi ai.

Zambrotta i
impresionuar 
me Gattuson

Sulmuesi i Real Madridit, Mariano Diaz, është
duke e pritur thirrjen nga Përfaqësuesja e
Spanjës, pas paraqitjeve të mira me madrilenët,
sidomos atë të Ligës së Kampionëve kundër
Romës, ku edhe realizoi gol. “Qëllimi im është që
të thirrem nga Përfaqësuesja e Spanjës. Do të
ishte ëndërr të marr thirrje nga Luis Enrique, por

për momentin jam i përfshirë me madrilenët
dhe e hapa llogarinë time me një gol të shënuar.
Ishte moment i veçantë për mua ta ndihmojë
skuadrën”, ka thënë sulmuesi i Real Madridit për
të përditshmen spanjolle Marca. Mariano Diaz
shënoi një supergol në fitoren prej 3-0 ndaj
Romës.

Mariano pret thirrjen e Spanjës

Publicitet
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DASHI 21. mars - 20. prill
Do të arrini të shtini në dorë një projekt mjaft interesant,

i cili do ju lejojë që të qartësoni perspektivat në raport me të ardhmen
tuaj. Do të ndiheni spontan dhe të stimuluar në maksimum dhe kjo
gjë, në sajë të rigjetjes së bashkëpunimit në dashuri.

DEMI 21. prill - 21. maj
Në këtë periudhë duhet të mundoheni që të mos lëndo-

ni të tjerët, pasi kokëfortësia juaj, mund të krijojë tensione të dëm-
shme në vendin e punës. Në sferën sentimentale, parashikohen
përgjigje interesante.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Parashikohet një e premte e cila do ju lejojë që të anali-

zoni me më shumë kujdes, të gjitha çështjet familjare, të cilat së
fundmi i keni lënë pezull. Mos u tregoni shumë agresiv në raport me
të afërmit tuaj.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Mos u druani të përfshiheni në eksperienca të reja dhe

të braktisni zonat e rehatisë, pasi tashmë do të jetë pavarësia juaj
ajo që do të mundësojë fitore të mëdha. Nga pikëpamja ekono-
mike dhe financiare, parashikohen vendime mjaft të frytshme.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Kjo është një periudhë interesante transformimi, e cila

parashikon ndryshime drastike, sa i takon një rrugëtimi i cili do ju
lejojë që të rriteni si për sa i takon pikëpamjes personale edhe asaj
profesionale. Ndërkohë mbrëmja do ju gjejë më romantikë dhe të
ndjeshëm.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Tregohuni më të kujdesshëm me fjalët, për shkak se një

impulsivitet i tepruar, mund t’iu dëmtojë. Do të jeni mjaft të kënaqur
gjatë kësaj të premteje, sa i takon rezultateve të një projekti të ri.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Parashikohet një javë e cila ju fton që të përcaktoni

qartësisht gjithë prioritetet tuaja profesionale, pasi disa zgjedhje
mund të vendosin në diskutim disa bindje të së kaluarës tuaj. Kjo
ditë mund të jetë mjaft e favorshme për dashurinë.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Mundohuni që të silleni me sa më shumë diplomaci

gjatë ballafaqimeve, pasi për të mbyllur një projekt të rëndësi-
shëm do të keni nevojë për pjesëmarrjen e të gjithë bashkëpunë-
torëve. Në dashuri, ky është momenti ideal për të dalë nga rutina.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do të arrini të gjeni kompromise mjaft të vlefshme, të

cilat do ju ndihmojnë që të përballoni çdo të papritur në punë. Në
dashuri, ka disa dyshime të cilat nuk ju lënë të ndiheni rehat. Kë-
shillohet që të mos tregoheni shumë kritikë me partnerin/en tuaj.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do të keni mundësi që të shtini në dorë projekte të reja

intriguese, të cilat do të stimulojnë më mirë krijimtarinë tuaj. Ky
është moment për të vlerësuar veten më mirë. Mundohuni që të jeni
më komunikues.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Kjo nuk është absolutisht dita kur ju këshillohet që të

mbylleni në shtëpi, pasi parashikohen mundësi të shumta për të
bërë takime të reja. Ky 21 shtator është mjaft i favorshëm për çë-
shtjet e punës dhe biznesit.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Që të gjithë do të jenë në kërkim të mençurisë dhe kë-

shillave tuaja dhe nga ana tjetër, do të dini të jepni mendime me
vlerë. Megjithatë sa i takon dashurisë, do të jeni shumë krenarë dhe
kokëfortë.



Gati gjysma e thirrjeve telefonike deri
në fund të vitit 2019 do të jenë mashtrime,
thuhet në një hulumtim të kryer nga First
Orion, kompani që kontrollon teknologjinë
e thirrjeve. Kompania me bazë në Arkansas
ka gjetur se në vitin 2017 ka pasur ngritje
prej 3.7 për qind të thirrjeve mashtruese dhe
sivjet ka pasur 29 për qind thirrje të ngjash-
me. Kjo kompani ka vlerësuar se në fillim të
vitit 2019 do të ketë 45 për qind të thirrjeve
mashtruese, raporton Washington Post.

Mashtruesit kanë në cak imigrantët që
mund të bien lehtë pre e mashtrimeve të
tyre. Nëpër qytetet e mëdha amerikane ma-
shtruesit kanë pasur cak popullatën kineze,
transmeton koha.net. Ata duke u prezan-
tuar si përfaqësues të ambasadës kineze,
kanë tentuar të marrin numrat e kartelave të
bankave dhe se një pako duhet ta marrin në
zyrat e ambasadës kineze. Një tjetër formë e
mashtrimit me thirrje telefonike do të jetë
edhe shtirja si përfaqësues i bankës,

mbledhës kredish dhe përfaqësues i kompa-
nisë kabllore.

Shërbimi i të hyrave të jashtme në Ame-
rikë ka filluar me paralajmërimet e taksa-
paguesve për telefonatat mashtruese. Së

fundmi, viktimave u janë vjedhur paratë
duke u thënë se kanë borxh komunës apo
edhe qeverisë për probleme të caktuara dhe
janë këshilluar që pagesën ta bëjnë përmes
internetit.

Japonia ka filluar punimet e
projektit të automjetit fluturues që
planifikon ta prodhojë në vitin
2020. Të paktën 20 kompani në me-
sin e të cilëve edhe Uber, Japan Air-
lines, Airbus, Boeing, NEC, Toyota,
ANA dhe Yamatodo po përgatisin
udhërrëfyesin për projektin e au-
tomjetit fluturues. Ministria japo-
neze e Ekonomisë, Tregtisë dhe In-

dustrisë për vitin e ardhshëm ka
caktuar një buxhet prej 40,4 mi-
lionë dollarësh për sektorin privat
për të mbështetur prodhimin e ba-
terive me performancë, motorëve
dhe pajisjeve tjera që do të përdo-
ren tek automjeti fluturues. Në
kuadër të projektit pritet që au-
tomjeti fluturues të futet në treg në
vitin 2020.

Kompania e Elon Musk, Space X tregoi
emrin e pasagjerit te pare privat te cilin
planifikon ta dërgojë ne satelitin e vetëm
natyror te tokës. Turisti i rrallë hapësinor
do te jete miliarderi japonez Yusaku Mae-

zawa. Manjati i modës online tha se ish-
te zgjedhja e tij të shkojë në hënë, një dë-
shirë kjo, e cila falë Muskut, nuk do të
mbetet më thjesht e tillë, por do të
kthehet në realitet. Misioni është plani-

fikuar në vitin 2023, dhe do të përbëjë
udhëtimin e parë të një njeriu në hënë
që prej 1972-shit. Por ndërkohë, ai mbësh-
tetet në një raketë, e cila nuk është ndër-
tuar ende. Vete Musku tregohet i kujdes-
shëm: Nuk është 100% e sigurt se do ta
bëjmë këtë gjejnë të fluturojë, shprehet
ai. Sakaq njoftimi per fluturimin e 42-
vjeçarit japonez i bërë nga qendra e “Spa-
ceX’s Headquarters” në Hawthorne, të Ka-
lifornisë ka marrë dhenë. Kompania u
shpreh se fluturimi në bordin e Big Falcon
Rocket (BFR) – një sistem nisjeje që u pre-
zantua nga Musk në 2016-tën – përfaqë-
sonte “një hap të rëndësishëm drejt çeljes
së mundësive për njerëzit e zakonshëm
që ëndërrojnë të udhëtojnë në hapësirë”.
Më herët në twitter, Musk e kishte lënë
të kuptohet se pasagjeri do te ishte nga
Japonia.

Italia në krizë 
për infermierë
Italia përballet me krizën më të madhe të mun-
gesës së infermierëve. Në të gjithë gadishullin
mungojnë 53 mijë dhe infermierët që aktualisht
janë aktivë pranë strukturave shëndetësore, janë
të detyruar të ndjekin deri në 11 pacientë
njëkohësisht e në disa zonë numri arrin në 17.
Alarmi hidhet nga Urdhri i Infermierëve FNOPI
duke u bazuar në të dhënat e vitit 2016. Sipas
tyre, në analizat e të gjitha rajoneve, rezultatet
më pozitive paraqiten vetëm në disa provinca ve-
riore ku regjistrohet një infermier për tre pa-
cientë.
Shqetësuese paraqitet situata edhe në Lombar-
di, ku ndodhen edhe spitalet më të mira në nivel
kombëtar, por që vërehet një mungesë prej 4800
infermierësh në këto struktura shëndetësore. Si-
pas autoriteteve, këto shifra kanë pasoja të rën-
da, pasi shtohen rreziqet për të sëmurët por edhe
për vetë infermierët që punojnë. Urdhri i Infer-
mierëve ndërkohë kërkon që çështja të zgjidhet
dhe ka kërkuar një mbledhje urgjente për shqyr-
timin e kësaj situate me ministren e Shëndetësi-
së Giulia Grillo dhe përfaqësuesit e të gjitha pro-
vincave italiane.

Gjysma e thirrje telefonike 
do të jenë mashtruese deri më 2019

Miliarderi do të jetë turisti i parë i “Space x”

Japonia nis prodhimin e
automjeteve fluturuese
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1241 - Poeti Sturulson Snorri u vra
nga armiku dhe dhëndri i tij Gissur
Thorvaldson. I mirënjohur për veprën
e tij "Proza Edda", ai ishte kundërshtar
politik i mbretit Haakon të Norvegji-
së.

1499 - Përfunduan luftërat mes
Ligës Zvicerane dhe Maksmilianit I-rë
me nënshkrimin e marrëveshjes së
paqes mes tyre që i dha pavarësinë
Zvicrës.

1735 - Ushtria turke e shkatërroi
Venecinë, për shkak se në betejën e
madhe detare e fitoi flotën e saj.

1786 - Një ushtri ruso-amerikane
prej 25 mijë veta, nën drejtimin e kon-
tit Suvorov, mposhti një forcë shumë
të madhe turke në betejën e Rim-
nikut në luftërat ruso-turke

1792 - Kuvendi francez e deklaroi
vendin Republikë. Të gjithë vendimet
e marra datonin "Viti i parë i Repu-
blikës Franceze.

1862 - Presidenti i Shteteve të Ba-
shkuara, Abraham Linkoln, deklaroi
se të gjithë skllevërit e shteteve të re-
beluar do të liroheshin më 1 janar
1863.

1940 - Në Luftën e Dytë Botërore,
Franca u dorëzua para kërkesave të
Japonisë, duke i lejuar asaj një bazë
për forcat ajrore. Kjo i dha Japonisë
një hyrje strategjike në Indokinën
franceze.

1960 - U shpall pavarësia e shtetit
afrikan Mali (Dikur Sudani Francez).
Presidenti i saj ishte Modib Keit.

Kur debati është i humbur, 
shpifja është arma 

e të humburit. 
(Sokrati)

Fjala gjimnastikë vjen nga “gym-
nos” që do të thotë zhveshur, pra
stërvitje lakuriq. I referohet qyte-
tarëve grekë që ushtroheshin në
një hapësirë të kufizuar (palestër)
ku realizonin ushtrime fizike
krejtësisht të zhveshur dhe me tru-
pin e lyer me vaj ulliri. Ndërkohë,
Lojërat e para olimpike të antikite-
tit me aq sa dimë datojnë në 776
para Krishtit, vit kur janë shkruar
për herë të parë emrat e fituesve.
Të paktën që nga ai vit dhe deri kur
perandori Teodosio i ndaloi në vi-
tin 394 pas krishtit ato festoheshin
çdo katër vite duke u shndërruar në
boshtin kronologjik të grekëve.
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EMËRIMI
Drejtori i një firme i drejtohet një në-
punësi:
- Urime djalosh! Keni bërë përpari-
me. Filluat punë në firmën time si
punëtor i thjeshtë dhe tani jeni krye-
shef. Tani kam vendosur t’ju emëroj
drejtor të një sektori. Keni ndonjë gjë
për të thëne?
- Faleminderit baba! - ja ktheu në-
punësi.


