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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 11 tetor - Studimi i fundit i Institutit Fin-
landez Meteorologjik dhe Institutit për Shën-
det Publik tregon se në Maqedoni, nga pasojat
e ndotjes, vdesin 1300 qytetarë në vit apo ndër-
rojnë jetë nga katër qytetarë në ditë si rrjedhojë
e sëmundjeve që shkaktohen nga ndotja e ajrit.
Njëherazi, ndotja krahas pasojave fatale,
shkakton edhe dëme të mëdha në ekonomi.
Përllogaritjet e Bankës Botërore tregojnë se

humbjet nga fitimi potencial që nuk realizohet
si pasojë e uljes së e produktivitetit, mungesa-
ve në punë dhe vdekjeve të parakohshme të
punëtorëve, i kushtojnë ekonomisë vendore
afër 250 milionë euro në vit.
“Në rast se Maqedonia arrin të zvogëlojë nive-
lin e dëmshëm të grimcave PM10 dhe PM2.5
në nivelin e rekomanduar konform standarde-
ve evropiane, në atë rast do të...

Katër qytetarë në ditë vdesin nga ndotja e ajrit
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Largimi i një
personi të
pakompromis

Rasti Nikki Haley nuk është shkas
për të kritikuar rëndë vajtje-
ardhjet inflacionere, që mbizotë-
rojnë prej kohësh në Shtëpinë e
Bardhë. Vazhdon të mbetet e pa-
qartë, nëse largimi në dukje mi-
qësor i Ambasadores së SHBA në
OKB qe planifikuar prej një kohe
të gjatë dhe për të...

90c |230c

Emancipues 
i poezisë 
së kohës 
nga rutina 
poetike

Edhe tre për 
t’u bërë nëntë

Debati në
Parlament

PËRKUNDËR
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Janeva nuk 
ndalet, procedon
gjashtë lëndë të reja
�

Për punën e njëjtë që bëjnë, të rinjtë paguhen dhjetëfish më mirë në Europë, prandaj ata vendosin
të braktisin vendlindjen, madje edhe sikur Maqedonia të pranohej në NATO dhe BE. Sociologët
kritikojnë mënyrën e selektimit të kuadrove dhe janë kundër ngritjes në karrierë të njerëzve që
janë të afërt me partitë politike

IKJA E TË RINJVE DREJT SHTETEVE TË BE-së
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As NATO dhe BE S’mund
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KONSUMTARI, JASHTË SKEMËS PROGRAMORE
“Debatuan dy ditë rresht për mediumin publik - të
qytetarit shikues, audijencë, spektator, publik,
shijues...konsumator të ofertës / të Skemës
programore të RTK-së - por pa konsumatorin ?! 
U thirrën në transparencë e debate publlike - pa
publikun ?! 
Heshtën me vite kur KONSUMATORI dhe unë
trumbetonim / reagonim / ankoheshim...se " tarifa
për leximin e njehsorit të energjisë elektrike është
" kontrabandim i parapagimit për RTK-në " ?!
Imagjinoni: Televizioni Publik RTK - brenda vehtes,
në asnjë strukturë, trajtë organizative-
menagjeriale-demokratike-etike...nuk i lejon
audijencës të perfaqësohet ?!
Qytetari konsumator taksapagues, gjenerues
kryesor i Buxhetit, paguan për RTK-në me pagesë
(parapagim, tarifë të leximit të njehorit...), por
edhe nëpërmes Buxhetit. Dhe, shikoje sa shumë na
injorojnë ?! 
Po ta bënte këtë ndonjë medium tjetër, ndokush
tjetër...as RTK-ja nuk do ta linte rehat. Do t ia
gjente edhe nenin, edhe paragrafin...edhe
prokurorin ?!
Anise e ka obligim RTK-ja asnjëherë nuk e mori
qëndrimin e KONSUMATORI-t, për ta bërë publik,
para publikut / audijencës / shikuesit /
spektatorit...konsumatorit të ofertës, të Skemës së
saj programore. 
A nuk kemi të bëjmë me mbyllje / me injorim / me
fshehje ...me mungesë etike profesionale (
dyshojmë edhe me politizim dhe me kapje politike
) ?!”, ka shkruar një status në Facebook, kryetari i
Shoqatës së Konsumatorëve të Kosovës, Selatin
Kaçaniku.

PËR TA SJELLË
KOSOVËN MË
AFËR BE-së,
JETIK
LIBERALIZIMI 
I VIZAVE

Komisioni për Marrëdhënie
me Jashtë i Parlamentit
Evropian ka miratuar të
mërkurën rezolutën për
përparimin e vendeve të
Ballkanit drejt anëtarësimit
në Bashkimin Evropian, bën
të ditur REL. 
Në pjesën ku flitet për
Kosovën, deputetët e
Parlamentit Evropian ngrenë
shqetësimet e thella për
përhapjen e korrupsionit,
ndërhyrjen në gjyqësor si dhe
elementet e shtetit të kapur.
“Për ta sjellë Kosovën më afër
BE-së, liberalizimi i vizave
është jetik. Deputetët e PE-
së, mirëpresin konfirmimin e
Komisionit Evropian se
standardet për vizat janë
përmbushur. 
Kjo vjen me gjithë
shqetësimet kritike rreth
sistemit të financuar dobët të
sistemit gjyqësor, përhapjes
së korrupsionit, elementeve
të shtetit të kapur, të cilat
duhet të adresohen përtej
përparimit në përmbushjen e
kritereve për vizat" thuhet në
rezolutë.
Deputetët e Parlamentit
Evropian mirëpresin
legjislacionin e miratuar
lidhur me agjendën
evropiane të reformave, por
shprehin shqetësim për
mungesën e konsensusit
ndërpartiak dhe polarizimin
e vazhdueshëm politik në
Kosovë, i cili vazhdon të
ndikojë negativisht në rrugën
e reformës së qëndrueshme.
Rezoluta merr parasysh që
pesë shtete anëtare të BE-së
nuk e kanë njohur ende
Kosovën dhe i fton ata ta
bëjnë këtë, pasi kjo do të
lehtësonte marrëdhëniet
mes Kosovës dhe Serbisë
fqinje. 
Teksti u miratua me 42 vota
për 10 kundër dhe gjashtë
tjera abstenime.
Lidhur me këtë rezolutë, ka
reaguar përmes një
komunikate për media,
Instituti i Kosovës për Politika
Evropiane, i cili fton
institucionet që urgjentisht
të adresojnë gjetjet e kësaj
rezolute.

(REL, 11 tetor)

MEDIACitate

Largimi i njerëzve nga kjo botë, përpos zbrazëtisë që lënë, na
bëjnë të ndjehemi keq për shumë çka, por mbi të gjitha largimi i
tyre nxjerr në pah hipokrizinë e atyre që mbesin gjallë. Tash së
fundmi na u largua edhe poeti Fatos Arapi, prishësi i kanoneve so-
crealiste të poezisë shqipe, por pak ditë më parë dikush nga per-
sonat publikë në Shqipëri u ankua në shtyp se poeti i madh gati
ishte harruar nga njerëzit, sidomos nga kolegët dhe institucionet.
Ne kujtohemi se është dikush gjallë, vetëm kur ai të vdes. Sa pa-
radoksale! Ne edhe me vdekjet e njerëzve duam të bëjmë njëfarë
kapitali moral. Bile të gënjejmë paturpësisht se e kemi pasur edhe
mik të afërt… Tash, Fatos Arapin të gjithë e vajtojnë. Edhe ata që s’u
kujtuan t’ia çelin derën sa ishte gjallë. Kështu vepruan edhe me
Teki Dërvishin, Kasëm Trebeshinën, Frederik Reshpjen… Disidentët
e letrave po deshka të vdesin që të na tregojnë se sa të rëndësishëm
janë, por vetëm si të vdekur. Sa janë të gjallë ne i mbysim me xhe-
lozi, me mospërfillje, me konkurrencë false… Sa keq na vjen për
vdekjen e tyre! A thua pse nuk mundemi ende t’i shfrytëzojmë?
Apo t’ua bëjmë jetën edhe më zi?

“Nuk mund të bëhesh profet në vendlindjen tënden”. Është kjo një
thënie e lashtë, sa vet njeriu që luftoi për të fisnikëruar vrazhdë-
sinë e gjërave që e rrethonin. Poetët dhe filozofët në Antikë kishin
një vend të privilegjuar shoqëror, sidomos ata që kishin statusin
e oborrtarit, por ata assesi nuk lejoheshin të udhëhiqnin shtetin.
Frika nga poetët kishte detyruar shumë sundimtarë të shpiknin
mekanizma e metoda të ndryshme perfide, që i paraqisnin si gjoja
kujdes ndaj tyre. Në të shumtën e rasteve ata shpikën mospërfil-
ljen, si mënyrën më të mirë të largimit të njerëzve të dijes nga ven-
dimmarrja, sepse vetëm në atë mënyrë vendimmarrja bëhej më
pak e denjë për vlerësim, e më shumë si gjakim për lakmi.

Poetët, filozofët, shkencëtarët, fundja nuk kanë kurrfarë nevojë të
meritojnë lavde e elozhe nga vdekatarët e zakonshëm. Ata nuk
kanë nevojë edhe për dhembjen tonë të shpifur, sepse ata kanë një
dhembje tjetër që ne s’e shohim e dëgjojmë. Prandaj, ata shkojnë
të vetmuar dhe kthejnë kokën prapa, jo për të parë se kush po i vaj-
ton rrejshëm, por për t’u habitur se pse disa epigon mediokër nuk
mundën më të shkruajnë asnjë rresht pas vdekjes së tyre. Epigo-
nizmi në letrat shqipe ende nuk është studiuar me themel, por
vdekja e Fatos Arapit tash, dhe e Teki Dërvishit disa vite më herët,
na e kujtoi faktin që paraqitja e krijuesve të rrejshëm ka qenë hije
e atyre që ne sot i vajtojmë, jo për humbjet që pësoi letërsia, por
për mungesën e ndikimeve të tyre të fshehura në vargjet e epigo-
neve tanë të fëlliqur, që sot si mugje qëndrojnë prapa statujave
të heshtura të “idhujve” të tyre të dikurshëm. 

Epokat e njerëzimit u mbushen me kujtime të trishta për vepra
që shpesh u penguan me tehun e shpatës dhe me gjuhën e zjar-
rit. Por, njerëzimi vazhdoi të shuaj etjen në burimet e kristalta të
dijës e bukurisë që trashëgim mijëravjeçarë na e lanë poetët e fi-
lozofët. Ndër ta, është edhe Fatos Arapi, një emër i madh në sh-
patullat tona të hajthme dhe të pafuqishme për ta mbajtur e re-
spektuar sa qe gjallë. 

Pasi të vdesin,
bëhemi sikur 
po i çmojmë!

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

Emin AZEMI

KOHA ËSHTË QË TË GJENDET GJUHA E UNITETIT 
“Që të jem i sinqertë, ka kohë që kam filluar të kem
mirëkuptim për idenë e presidentit Thaçi për
korrigjimin e kufijve. Ajo që më pengon ende është
se presidenti po e fsheh të vërtetën duke dashur që
ta zbusë reagimin enorm të publikut. E vërteta nuk
është për përvehtësim të njeanshëm të territorit
nga ana jonë, por për këmbim territoresh me
Serbinë. Prandaj kjo gjë duhet të thuhet hapur dhe
plani të shpjegohet deri në detajet më të imta të tij.
Edhe më parë kam kërkuar më shumë durim e
mirëkuptim që t’i japim mundësi që ky njeri të
flasë dhe të flasë si duhet, me nivelin e
përgjegjësisë që ka, jo vetëm si president, por edhe
si njeri dhe qytetar i Kosovës. Ai duhet ta lerë anash
dëshirën e tij infantile për t’u shfaqur si më i dituri
dhe më i fuqishmi dhe në vend të kësaj të krijojë
një urë të fortë bashkëpunimi të bazuar në
mirëkuptim dhe sinqeritet me njerëzit tjerë
përgjegjës të pushtetit dhe opozitës. Po shihet
qartë se popullariteti i tij kurrë nuk ka qenë më i
ulët dhe se ai po dëshiron ta shfrytëzojë këtë rast
që duke u imponuar si njeriu i gjithëfuqishëm, të
fitojë simpatinë e popullit dhe në bazë të suksesit
të planit që ai i ka vjedhur autorësinë, të fitojë votat
edhe për një mandat tjetër presidencial. Por, gjasat
për këtë i ka të vogla, sepse shumë shpejt opinionit
do t’i bëhet e ditur se plani i Thaçit është plan i
tjetërkujt dhe se ky nuk paraqet gjë tjetër, pos një
figure të kësaj loje që varësisht se si e luan, ose do
të shpërblehet mirë, ose do të ndëshkohet keq,
madje edhe më keq se keq. E, mënyra se si ai po e
luan lojën deri këtu më shumë i jep gjasa për
ndëshkim se për çkado tjetër. Mirëpo, pavarësisht
se si luan Hashim Thaçi, ky moment kërkon
rishqyrtim të çështjes dhe pozicioneve të të
gjithëve si dhe bashkëpunim të ngushtë mes vete,
në mënyrë që fatin e ardhmërisë së Kosovës ta
përqëndrojmë në një bazë sa më të gjerë e në një
punë sa më të përbashkët e më përmbajtësore.
Koha është që të gjendet gjuha e unitetit dhe të
bëhet një kthesë e madhe. Gjithnjë me shpresë, por
edhe me vigjilencë për të mos humbur Kosova! Çdo
gjë tjetër jashtë humbjes, për ne do të ishte fitore”,
ka shkruar një status në Facebook, Liri Loshi.

Fatos Arapi, një emër i madh në
shpatullat tona të hajthme dhe të
pafuqishme për ta mbajtur e respektuar
sa qe gjallë
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Fatos RUSHITI

Shkup, 11 tetor - Pushteti dhe opozi-
ta nuk i kanë përafruar qëndrimet
lidhur me ndryshimet kushtetuese
ndërkaq për Marrëveshjen me Gre-
qinë, vazhdojnë të kenë qëndrime
të ndara. Siç mësohet, kryemini-
stri Zoran Zaev nuk ka arritur të
bind nëntë deputetë të opozitës
për të votuar ndryshimet kushtue-
se. 

Sipas burimeve nga Parlamen-
ti të gazetës KOHA, vetëm gjashtë
deri më tani kanë shprehur inte-
res që të përkrahin pushtetin për

implementimin e Marrëveshjes
për Emrin, megjithëse të njëjtit
nuk janë akoma të sigurt. As de-
bati në Komision siç po shpreson
Zaevi se do të vë në pah elementin
progresiv, nuk pritet të korrë suk-
ses. Mendohet se një presion i fortë
i bashkësisë ndërkombëtare, sido-
mos i partive të djathta në Parla-
menti Evropian dhe diplomacia di-
rekte e SHBA-ve mund të bëjë që të
paktën VMRO të merr pjesë në
seancë kur do të votohet për ndry-
shimet kushtuese dhe që përmes
votimit të fshehtë, të sigurohet
vota pro e nëntë deputetëve sa
duhen për të mbaruar kjo çështje. 

Pritet të shihet nëse presioni i
ndërkombëtarëve nga njëra anë
dhe nga ana tjetër gjykimet finale
për ish-funksionarët e lartë të
VMRO-së dhe atyre aktual dhe
ngritja e gjashtë rasteve të reja he-
timore nga Prokuroria Speciale, po
për Nikolla Gruevskin më bashkë-

punëtorë, mund të detyrojë opo-
zitën të lëshojë pe dhe një pjesë e
deputetëve të saj të votojnë ndry-
shimet kushtuese. Siç po flitet në
opinion, vendimet e Gjykatës me
burgim për Nikolla Gruevskin, Gor-
dana Jankullovskën dhe shumë
afër edhe për Mile Janakievskin e
Sasho Mihajlkov, si dhe ngritja e
rasteve te reja hetimore nga PSP,
do të dobësojë VMRO-në, e cila ta-
nimë nuk e ka luksin të bëjë pro-
bleme përmes protestave. 

Krejt kjo për të dobësuar në atë
masë të madhe VMRO-në dhe nga
ana tjetër, kërcënimi se partitë në
pushtet do të shkojnë me lista të
përbashkëta, të bëjë të mundur që
VMRO të mos jetë fare e sigurt për
fitore në zgjedhjet e reja të pa-
rakohshme, që deri më sot, vazh-
dojnë të jenë në tavolinë. Ajo që
dihet është se në Parlament do të
zgjasë debati mes palëve për ndry-
shimet kushtuese. Nëse vërtetë

zgjatë çështja në Parlament, jep të
kuptohet se shkuarja në zgjedhje
nuk do të ndodh, por se në fund të
fundit ndryshimet pritet të vo-
tohen në Parlament. Kjo pasi do të
shkelen afatet kohore për organiz-
min e zgjedhjeve dhe implementi-
min e Marrëveshjes për Emrin
edhe në Parlamentin grek.

Sa i përket qëndrimit të BE-së
në lidhje me ngecjen politike në
Maqedoni, të hënën e ardhshme
përfaqësuesja e lartë për Punë të
Jashtme e Bashkimit Evropian, Fe-
derika Mogherini, do t'i informojë
vendet anëtare të Unionit për
gjendjen në Maqedoni dhe rezul-
tatin prej referendumit konsulta-
tiv të 30 shtatorit. Përveç për Ma-
qedoninë, Mogherini do të
informojë edhe për rezultatin prej
zgjedhjeve në Bosnjë e Hercego-
vinë. Mesazhi i përfaqësueses së
lartë është se BE-ja edhe më tej
qëndron pas marrëveshjes së

dakorduar midis Maqedonisë dhe
Greqisë për emrin, thonë burime
të larta diplomatike në Këshillin e
BE-së. Për Maqedoninë, si vend
kandidat për anëtarësim në proce-
sin e zgjerimit, zakonisht disku-
tohet në përbërjen e Këshillit për
punë të përgjithshme. Edhe pse
nuk dramatizohet gjendja, vënia e
dosjes së Maqedonisë në tryezën e
ministrave në përbërjen e Këshil-
lit të Punëve të Jashtme si edhe
brifingu për Maqedoninë në Ko-
mitetin politik dhe të sigurisë së
BE-së, që u mbajt ditëve të kalua-
ra, është burim për brengosje te
disa diplomatë të caktuar në Bruk-
sel të cilët i ndjekin gjendjet në
Maqedoni. 

Maqedonia nuk është formali-
sht në agjendën e Këshillit të
Punëve të Jashtme, siç sqaron
zëdhënësi i BE-së, por Mogherini
duhet të informojë për gjendjen
në Maqedoni. Sa i takon Komitetit
politik dhe të sigurisë, zëdhënësi i
BE-së për MIA-n sqaron se është
folur për brifing pas referendumit
të 30 shtatorit. BE në tërësi qën-
dron pas Marrëveshjes së Prespës.
Një burim diplomatik shton për
MIA-n se nuk do të ishte përkatë-
se që të përdoret fjala presion kur
bëhet fjalë për këto kontakte.
“Nuk do të ishte përkatëse për një
aktor të jashtëm të bëjë presion
ndaj aktorëve politik apo të tjerë-
ve dhe sigurisht jo ndaj votuesve.
Thamë se e përshëndesim marrë-
veshjen mes Greqisë dhe Maqe-
donisë dhe i respektojmë proceset
demokratike në vend”, ka deklarua
diplomati evropian për MIA-n.

Bruksel, 11 tetor - VMRO-DPMNE
mund të përjashtohet nga familja
e saj evropiane nëse vazhdon të
sillet në mënyrë jokonstruktive
ndaj Marrëveshjes së Prespës,
brifojnë anëtarë të Partisë Popullo-
re Evropiane (PPE).

Partia Popullore Evropiane
është më e madhja dhe më me
ndikim në Bashkimin Evropian, në
të anëtarë janë thuajse të gjitha
partitë demokristiane nga shtetet
anëtare të BE-së dhe shtetet kandi-
date. Burime në këtë parti thek-
sojnë për MIA se sjellja e opozita-
res VMRO-DPMNE ka shkaktuar
vrer të madh tek udhëheqësit e
lartë të PPE-së. Të dielën, kryetari i
PPE-së, Zhozef Doll me telefon ka
biseduar me kryetarin e VMRO-
DPMNE-së, Hristijan Mickovski,
mëson MIA. Doll në fund "në
mënyrë jodiplomatike dhe të

ashpër" ka paralajmëruar Mickov-
skin se nëse VMRO-DPMNE nuk
lejon debat demokratik për mira-
timin e Marrëveshjes së Prespës,
partia do të "duhet plotësisht të
bart përgjegjësinë për gjitha pa-
sojat me të cilat përballet vendi".

Diplomatët në Bruksel druajnë

se pa Marrëveshjen e Prespës, Ma-
qedonia do të izolohet politikisht
dhe ekonomikisht dhe se përballet
me rrezik serioz të regresit demok-
ratik. Krerë të PPE-së i kanë vënë
në dijeni Mickoskit se një nga pa-
sojat e mundshme me të cilat për-
ballet VMRO-DPMNE është përja-

shtimi nga radhët e familjes së tyre
evropiane. Komisari për zgjerim
Johanes Han që po ashtu është nga
radhët e PPE-së dje në intervistën
për gazetën austriake "Standard"
ka shprehur shqetësim për infor-
macionet se VMRO-DPMNE i frikë-
son dhe u kërcënohet deputetëve

të cilët do të donin të votojnë për
ndryshimet kushtetuese.

Anëtarë të PPE-së refuzojnë të
komentojnë, i vetmi reagim ka
qenë madje një tuit i presidentit
Doll të hënën mbrëma ku ai sh-
prehu shqetësim për jokonstruk-
tivitetin e VMRO-DPMNE-së. Sipas
burimeve të MIA-s në PPE, Mickov-
ski nuk ka hyrë në konflikt me PPE,
por ka qenë i mbyllur tërësisht dhe
"thellë i kapur", thonë nga kjo par-
ti.  As porositë e PPE-së, as edhe të
Angela Merkelit apo Sebastian
Kurcit, nuk kanë pasur asnjë efekt
mbi liderin e partisë më të madhe
opozitare. Edhe krahas kritikave të
ashpra nga KE në të kaluarën për
qeverisjen e VMRO-DPMNE-së,
PPE asnjëherë deri tani publikisht
nuk ka shprehur dëshpërim dhe
mospajtim me partinë e saj si-
motër në Maqedoni.

PARTIA E MICKOVSKIT PARA IZOLIMIT TË TËRËSISHËM

PPE kërcënon VMRO-nëme përjashtim

DEBATI NË PARLAMENT PRITET TË ZGJASË

Edhe tre për t’u bërë nëntë
Mendohet se një
presion i fortë i
bashkësisë
ndërkombëtare,
sidomos i partive të
djathta në Parlamenti
Evropian dhe
diplomacia direkte e
SHBA-ve mund të bëjë
që të paktën VMRO të
merr pjesë në seancë
kur do të votohet për
ndryshimet kushtuese
dhe që përmes votimit
të fshehtë, të sigurohet
vota pro e nëntë
deputetëve sa duhen
për të mbaruar kjo
çështje
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Shkup, 11 tetor - Elitat politike në
vend ta respektojnë Marrëveshjen
e Prespës, në të kundërtën, per-
spektiva euroatlantike e vendit do
të jetë e paparashikueshme, poro-
sit në një intervistë për Klan Mace-
donia, raportuesi për Maqedoninë
në Parlamentin Evropian, Ivo
Vajgëll.  Vajgëll në intervistë ka fo-
lur rreth zhvillimeve aktuale poli-
tike në vend, me theks të veçantë
pas referendumit të 30 shtatorit
në Maqedoni. Ai ka komentuar
thelbin e raportit të tij, i cili u mbë-
shtet nga një shumicë e gjerë  eu-
rodeputetëve në Komisionin e

Punëve të Jashtme.
"Mesazhi kryesor, është se Ba-

shkimi Evropian, përfshirë Komi-
sionin Evropian, Parlamentin dhe
Këshillin e ministrave mbështesim
Qeverinë e Maqedonisë për të pro-
ceduar me zbatimin e Marrëve-
shjes së Prespës. Kjo do të thotë
gjithashtu, se duhen respektuar
angazhimet e ndërmarra nga Qe-
veria për marrëveshjen e Përzhinës
në rrugën e integrimit euroatlan-
tik. Sigurisht, që ka edhe çështje
të tjera lidhur me situatën në Ma-
qedoni të përfshira në raport. Ne
nënvizojmë disa pika që mbeten
ende të hapura dhe që do dëshiro-
nim që të kishte më shumë për-
puthshmëri me legjislacionin dhe
standardet evropiane që kanë të
bëjnë me gjyqësorin, lirinë e me-
dias, respektimin dhe mbrojtjen e
të drejtave të njeriut", thotë Vajgëll
në intervistë. Përveç kësaj, shton

më tej ai, ne do të dëshironim që të
shihnim më shumë kohezion
lidhur me çështjet politike të
lidhura ngushtë me të ardhmen e
vendit.

"Është e vështirë të kuptosh pse
parti të mëdha si VMRO-DPMNE-
ja nuk e mbështet Marrëveshjen e
Prespës, që përbën shansin e
madh të vendit për të ecur përpa-
ra. Nuk besoj, se do ketë një tjetër
shans të tillë për vendin. Nëse nuk
do të arrihet të respektohet marrë-
veshja, perspektiva evropiane dhe
euroatlantike e vendit në këtë rast
do të jetë e paparashikueshme.
Asnjë s'mund të thotë nëse dhe kur
do ketë një tjetër shans dhe nëse
do ketë një të tillë", potencon
Vajgëll.

Lidhur me atë se pas arritjes së
marrëveshjes për emrin e cila, siç
thuhet, solli shumë optimizëm,
ndërsa tani që situata është e bl-

lokuar pas referendumit, Vajgëll
thotë se përgjegjësia kryesore për
këtë situatë i bie VMRO-DPMNE-
së duke nënvizuar se për momen-
tin është shumë e rëndësishme për
Maqedoninë ta shfrytëzojë këtë
shans që i ofrohet.

"Mendoj, se përgjegjësia krye-
sore për këtë situatë i bie partisë
VMRO-DPMNE. Tentoj gjithnjë që
të mos bëj fajtor vetëm një parti,
një person, apo një program. Por
duhet kuptuar se, kësaj radhe,
VMRO nuk është thjesht një parti
politike, por pjesë e historisë së
Maqedonisë. Por, kjo do të thotë
gjithashtu që përgjegjësia e lider-
shipit të VMRO-së duhet të shihet
e lidhur me historinë dhe të ardh-
men e vendit. Nuk duhet të bëhen
thjeshtë lëvizje taktike dhe vetëm
taktike, por duhet kuptuar qartë
sa e rëndësishme është për Maqe-
doninë ta shfrytëzojë këtë shans
që i ofrohet. Kush mund ta dijë se
cila do jetë qeveria e ardhshme në
Greqi dhe çfarë qasjeje kjo qeveri e
re e mundshme do te këtë ndaj
Marrëveshjes së Prespës. Por,
mund ta marrim me mend, se qe-
veria e re e Athinës do të jetë
shumë më pak e favorshme ndaj
kësaj marrëveshje, sesa kjo aktua-
le. Kur bëhet fjalë për një kompro-
mis politik, nuk ka as fitues, por as
të humbur. Të gjithë fitojnë diçka
dhe humbin diçka. Gjithsesi, kjo
marrëveshje ishte një mrekulli e
zotësisë diplomatike me qëndrim
të përgjegjshëm", nënvizon rapor-
tuesi për Maqedoninë në PE. 

Shkup, 11 tetor - Është shumë i ga-
buar mendimi në opinion se Lista
zgjedhore më së miri mund të kor-
rigjohet me zbatimin e Regjistri-
mit të popullsisë dhe krahasimin e
të dhënave prej të dyja bazave të të
dhënave, thotë për MIA-n drejtori
i Entit Shtetëror për Statistikë,
Apostol Simovski.

Siç sqaron ai, kjo është e pa-
mundur për më shumë arsye. "Li-
sta zgjedhore i përmban të gjithë
shtetasit e RM-së mbi 18 vjeç, pa-
varësisht nëse janë në vend apo
kudo jashtë vendit. Kategoria
"gjithsej popullatë" e regjistrimit i
përfshin të gjithë shtetasit e RM-së
të pranishëm në vend në momen-
tin kritik të regjistrimit, të gjithë
shtetasit të cilët nuk janë në vend,
por jo më gjatë se një vit, dhe të
gjithë të huajt të cilët janë të pra-

nishëm në vend më gjatë se një
vit. Lista zgjedhore është bazë ad-
ministrative e të dhënave, ndërsa
Regjistrimi i popullsisë është hu-
lumtim statistikor dhe ka qëllime
krejtësisht të ndryshme", thekson
drejtori. Sipas tij, Ligji për
mbrojtjen e të dhënave personale
dhe Ligji për statistikë shtetërore
nuk lejojnë që të dhënat të shfrytë-
zohen për çfarëdo qëllimesh, për-
veç për statistika.

Lidhur me regjistrimin e para-
lajmëruar për vitin 2020, Simov-
ski është decid se do të zbatohet,
për çka, informoi, tashmë në vijim
janë përgatitjet. Ndërsa, po ndër-
merren të gjitha masat që procesi
të zhvillohet pa kurrfarë ndikime-
sh politike.

"Enti Shtetëror për Statistikë në
mënyrë intensive është duke u për-

gatitur për regjistrimin e para-
lajmëruar në vitin 2020. Të gjitha
përgatitjet po shkojnë në pajtim
me dinamikën e paraparë. Duke e
pasur parasysh atë që arsyeja e vet-
me për dështimin e regjistrimit pa-
raprak ishte ndikimi i madh politik
ndaj këtij operacioni statistikor,
jemi duke i ndërmarrë të gjitha
masat e domosdoshme që kjo si-
tuatë të mos përsëritet. Regjistri-
min do ta zbatojë ESHS dhe jo
ndonjë komision shtetëror për
regjistrim, i cili ishte trup klasik po-
litik", potencoi drejtori.

Edhe njëherë përkujton se
regjistrimi do të zbatohet me të
a.q. metodë e kombinuar që
nënkupton grumbullimin e
njëhershëm të të dhënave në ter-
ren dhe shfrytëzimin e të dhënave
të cilat i përmbajnë më shumë

baza të të dhënave, që mundëson
që krahas ndërmarrjes së disa të
dhënave të caktuara drejtpërdrejt
prej regjistrave, kontrollin e
njëhershëm të saktësisë dhe të të
dhënave të marra me regjistrimin
e drejtpërdrejt.

"Të gjithë pjesëmarrësit në
Regjistrim do të jenë më mirë të
trajnuar se në vitin 2011. Do të zba-
tohet regjistrimi edhe i personave
të cilët janë jashtë vendit më gjatë
se një vit - që, gjithashtu, nuk ish-
te rast në vitin 2011", nënvizon drej-
tori i Entit Shtetëror për Statistikë,
Apostol Simovski.

Marrëveshja
e Prespës,
hap i
guximshëm
Athinë, 11 tetor - Hap i guxim-
shëm dhe inkurajues, kështu e
karakterizuan marrëveshjen e
Prespës, kryeministri grek,
Aleksis Cipras dhe presidenti
gjerman, Frank-Valter Shtajn-
majer gjatë takimit të tyre të
sotëm në pallatin presidencial
në Athinë.
Siç lajmëroi korrespondentja
e MIA-s nga Athina, në dekla-
ratat në fillim të takimit, Sh-
tajnmajer e përshëndeti
marrëveshjen mes Maqedo-
nisë dhe Greqisë dhe shprehi
keqardhje për rezultatin e re-
ferendumit, përderisa  Cipras
tha se Marrëveshja e Prespës
është model i mirëkuptimit
dhe respektit të ndërsjellë
mes dy popujve.
"Erdha këtu për ta shprehur re-
spektin tim ndaj përpjekjes
posaçërisht të guximshme që
e bëtë për të ekzistuar marrë-
veshja me IRJM-në, me vendin
fqinj, e cila ishte hap jashtë-
zakonisht i guximshëm nga
ana juaj dhe më vjen shumë
keq që rezultati i referendumit
nuk dha zgjidhje përfundim-
tare. Shumica e madhe e atyre
që dolën në votim, gjithsesi
ishte për këtë Marrëveshje, e
mbështetën, por megjithatë
nuk ishte e mjaftueshme kjo
shumicë. Shpresoj se
përpjekjet e mëdha që u inve-
stuan, nuk do të jenë të kota",
tha Shtajnmajer.
Kryeministri grek, duke folur
për bashkëpunimin dhe inicia-
tivat e Greqisë më gjerë në
rajon, e përmendi marrëve-
shjen e Prespës si model për
mirëkuptim mes dy popujve.
"Posaçërisht në Ballkan bëmë
një hap të guximshëm, inku-
rajues me Marrëveshjen e Pre-
spës. Besoj se kjo Marrëveshje
është model i mirëkuptimit
mes dy popujve, të cilët dëshi-
rojnë të jetojnë qetë, asnjëri të
mos nënvlerësojë historinë
dhe identitetin e tjetrit. Hap
inkurajues, i cili besoj se kon-
tribuon për stabilitetin e Bal-
lkanit, por edhe më gjerë në
rajon", tha Cipras gjatë takimit
me presidentin gjerman.

DREJTORI I ESHS-SË PËR MIA-n

Lista zgjedhore s’ka lidhje 
me Regjistrimin e popullsisë
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IVO VAJGËLL PËR KLAN MACEDONIA 

“Mendoj, se
përgjegjësia kryesore
për këtë situatë i bie
partisë VMRO-DPMNE.
Tentoj gjithnjë që të
mos bëj fajtor vetëm
një parti, një person,
apo një program. Por
duhet kuptuar se, kësaj
radhe, VMRO nuk është
thjesht një parti
politike, por pjesë e
historisë së
Maqedonisë. Por, kjo do
të thotë gjithashtu që
përgjegjësia e
lidershipit të VMRO-së
duhet të shihet e lidhur
me historinë dhe të
ardhmen e vendit...”, ka
thënë Vajgëll

Përgjegjësia mbi VMRO-në
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Shkup, 11 tetor - Gjashtë hetimet e
reja të Prokurorisë Speciale janë
vazhdim i përndjekjes politike
ndaj ish-funksionarëve të lartë
dhe atyre aktual të VMRO-DPM-
NE-së, ndërsa në kontekst të dobë-
simit të pozitave të partisë dhe in-
dividëve të saj, si edhe në kontekst
të ndryshimit të emrit pas referen-

dumit të pasuksesshëm. Kështu
ka shkruar në Fejsbuk ish-kryemi-
nistri, Nikolla Gruevski, është
munduar të elaborojë se pse heti-
met e PPS-së janë të pabaza.

Qeveria e VMRO-DPMNE-së,
siç shkruan Gruevski, tentonte prej
të gjitha vendeve të botës të
tërheq investime dhe të krijojë ku-
shte për klimë të mirë biznesi, por
më e suksesshme ishte pikërisht
me kompanitë e vendeve anëtare
të BE-së dhe NATO-s. "Bëj me dije
se toka në të cilën u ndërtua Uni-
versiteti i Ballkanit është shitur në

ankand elektronik në të cilin kanë
mundur të konkurrojnë edhe kan-
didatë të tjerë nga sfera e arsimit
dhe se çmimi prej një euro për
metër katror është fillestar, i cili
kur nuk kishte kandidatë të tjerë,
ishte edhe përfundimtar, por
zakonisht kishte edhe konkur-
rentë të tjerë dhe çmimi rritej
gjatë ankandit", thekson Gruevski.

Ai thotë më tej se nga ajo që e
di, investitor dhe pronar i Univer-
sitetit Ballkanik në Shkup janë
fondacione dhe OJQ të cilat janë
edhe humanitare dhe organizata

bamirësie në këshillat drejtues të
të cilave marrin pjesë njerëzit e
parë të kompanive më të mëdha
turke se Efes Pilsen, Koka Kolla,
Vaikiki, Halk Bank dhe shumë të
tjera. “Për fat të keq, sot nuk është
ashtu me marrëdhënien korrekte
dhe të përkushtuar ndaj investi-
torëve dhe prandaj rrallë
dëgjojmë për investitorë të rinj”,
shkruan Gruevski. Lidhur me heti-
min me financimin dhe ndër-
marrjen e shtatë mediave, Gruev-
ski thotë se Qeveria asnjëherë
vetë, pa kriter dhe jashtë ligjit nuk

ka bërë sistemimin dhe as nuk ka
vendosur se ku dhe sa mjete për
fushata do të dedikohen.

Sipas tij, VMRO-DPMNE as
nuk ka pasur e as nuk ka poseduar
media."PPS nuk është as institu-
cion i pavarur, as politik e as i
paanshëm. PPS është instrument
klasik për represion ndaj kundër-
shtarëve politik dhe mbajtjes sa
më të gjatë të LSDM-së në push-
tet", shkroi Gruevski në Fejsbuk,
duke shtuar se edhe katër rastet e
tjera të PPS-së gjithashtu janë të
zbrazëta dhe të fabrikuara.

Paditet ish-drejtori i
Kadastrës, kokë më vete
sistemoi 128 nëpunës 
Shkup, 11 tetor - Sektori për shkatërrim të
krimit të organizuar dhe serioz, në Proku-
rorinë themelore  publike për ndjekje të
krimit të organizuar dhe korrupsionit -
Shkup, parashtroi padi penale kundër
shkupjanit S.T.(44) për shkak të dyshimit
të ekzistuar për vepër të kryer penale "ke-
qpërdorim të pozitës dhe autorizimit zyr-
tar". Siç është cekur në kumtesën e MPB-
së, i paraqituri S.T., në cilësinë e drejtorit
të Agjencisë për Kadastër të patund-
shmërive të RM-së, në kundërshtim me
nenin 48 të Ligjit për nëpunës adminsi-
trativ, ka sjellë vendim për avancimin e
128 nëpunësve administrativë pa mirati-
min e procedurës adekuate ligjore. Ai, siç
qëndron në kumtesë, pa parashtruar
kërkesë për fillim të procedurës për avan-
cim të nëpunësit administrativ në njësinë
organizative, kompetente për menaxhim
me resurset njerëzore në Agjenci, pa
njoftim të marrë për mjete të siguruara
financiare nga Ministria e Financave, pa
konkurs të publikuar intern në ueb faqen
e Agjencisë, si dhe pa ekzistim të para-
qitjeve për avancim me dëshmi të ba-
shkangjitura për avancim, pa Komision
për selektim për avancim, pa procesver-
bal për selektim administrativ, pa proce-
sverbal për intervista të kryera me kandi-
datë më mirë të ranguar dhe pa vendime
për zgjedhje të kryer, e as ndërkaq pa pu-
blikim të të njëjtave në ueb faqen e
Agjencisë, në kundërshtim me nenet 49,
50, 51 dhe 52 të Ligjit për nëpunës admi-
nistrativë, më 29.07.2016 ka sjellë 128
Vendime për sistemim dhe përcaktim të
rrogës së nëpunësit shtetëror. Në atë
mënyrë, në periudhën në vijim u ka
mundësuar të përfitohen me dobi të
kundërligjshme pronësore prej 7.343.131
denarëve në dëm të Buxhetit të RM-së. "I
paraqituri S.T., gjithashtu, ka vepruar në
kundërshtim të nenit 5 të Ligjit për të
punësuarit në sektorin publik. Ai, pa
kryer procedurë transparente për avan-
cim të nëpunësve administrativë dhe pa e
respektuar parimin e kushteve të bara-
barta dhe qasjes së barabartë drejt ven-
dit të punës, ka sjellë vendim me të cilin
është bërë avancim i të punësuarve në
Agjenci në vende më të larta të punës,
me çka janë rritur edhe të ardhurat per-
sonale të nëpunësve të avancuar në këtë
mënyrë", theksohet në kumtesë.

Omer XHAFERI

Shkup, 11 tetor - Edhe pse ligjërisht është e
bllokuar të iniciojë procedura gjyqësor,
Prokuroria Speciale Publike vazhdon me
hapjen e hetimeve të reja që burojnë nga
përgjimet e jashtëligjshme të periudhës vje-
tore 2008-2015. Ngjashëm si në aktakuzat e
mëhershme ku shumica e të dyshuarve të
PSP-së ngarkohen për keqpërdorim të
detyrës zyrtare, edhe në gjashtë hetimet e
fundit numri më i madh i të dyshuarve he-
tohen për këtë vepër penale.

“Dhurata”, “Propaganda”, “Dizajni”, “Har-
monia”, “Stacionet Bazë” dhe “Pacienti”, janë
gjashtë rastet e reja të PSP-së, të akuzuarit e
të cilëve kanë dëmtuar buxhetin e shtetit
për rreth 80 milionë euro. Dyshohen gjithsej
35 të dyshuar, në mesin e të cilëve ish-krye-
ministri Nikolla Gruevski, ish-ministri i Fi-
nancave, Zoran Stavrevski dhe ministri ak-
tual për Eurointegrime, Bujar Osmani.
Sidoqoftë, procedimi i këtyre lëndëve para
Gjykatës Penale të Shkupit, për momentin
është i pamundësuar për shkak se PSP-së, në
qershor të vitit 2017, i përfundoi mandatit
për ngritjen e akuzave. Kësisoj, miratimi i
ndryshimeve të Ligjit për prokurorinë pu-
blike, që llogaritet si njëri prej ligjeve refor-
muese, me automatizëm do të hapë rrugën
që rastet e fundit të PSP, të shqyrtohen nga
gjykata përkatëse.

Ish-ministri i Financave, Zoran Stavrevski
dhe ish-ministri i Transportit, Mile Janakiev-

ski, me ndihmën e Kërste Milladionovit, ish-
drejtor i Resurseve Energjetike Maqedoni,
akuzohen se me paramendim e kanë dëm-
tuar buxhetin shtetëror në vlerë prej 33 mi-
lionë euro në rastin e marrëveshjes me kom-
paninë ruse “Strojtrangsgas” për
gazpërçuesin rajonal në pjesën “Kleçovce-
Bllok Stanica 5”.

Në lëndën “Propaganda”, gjendet edhe
ish-kryeministri Nikolla Gruevski dhe drejto-
ri aktual i RTVM-së, Marjan Cvetkovski. Nën
dyshimin se kanë kryer veprën penale “sho-
qërim kriminel”, PSP thotë se lënda e heti-
meve në këtë rast është ndikimi në mendi-
min publik dhe sigurimi i informacioneve të
kontrolluara deri te mjetet e informimit në
barrë të Buxhetit të shtetit dhe mbështetje
të partisë politike VMRO-DPMNE. Në
ndërkohë, lëndë e hetimeve në rastin “Di-
zajni” është favorizimi i operatorit ekono-
mik “Jutong” nga Kina, në procedurën për
furnizime me autobusë dykatësh për Qyte-
tin e Shkupit. Të dyshuar kryesor për “ke-
qpërdorim të detyrës zyrtare” janë Mile Ja-
nakievski, ish-ministër i Transportit,
Snezhana Filipovska-Pavllevska, ish-kryeta-
re e Komisioni për furnizime publike, dhe të
dyshuarit Igor Janushev (ish-drejtori i Tran-
sportit Publik në Shkup), dhe Juliana Jankul-
lovska, anëtare e Komisioni për furnizime
publike të autobusëve dykatësh për Qytetin
e Shkupit. 

Edhe te lënda “Harmonia” mbi 300 mijë

vlerësohet të jetë dëmi që ia kanë shkaktuar
buxhetit ish-kryeministri Gruevski, Mile Ja-
nakievski dhe ish-kryetari i Karposhit, Stevçe
Jakimovski. Prokuroria Speciale Publike në
njoftim për hetimet e rastit “Harmonia”
thotë se tre të dyshuarit, në bashkëveprim,
për Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik,
kanë përfituar pronë të jashtëligjshme në
vlerë prej 23 milionë denarë e më tepër.

“Provat tregojnë se i dyshuari Gruevski,
për shkak të lidhjeve miqësore me persona
nga Republika e Turqisë ju ka ndihmuar pro-
narëve të fitojnë pronësi në dy parcela, në
pjesën veriore të kazermës së Ilindenit, për
vlerë jo reale prej 71 denarë për metër katror,
përkundër faktit se çmimi fillestar ka qenë
1400 denarë për metër katror”, thonë nga
PSP. Në lëndën “Stacioni bazë”, ish-drejtor i
T-Mobile Maqedoni, Zharko Llukovski, në
vitin 2011 nga kompania e ndërtimit “Be-
ton” në mënyrë të jashtëligjshme ka përfi-
tuar 3.5 milionë euro. Njëkohësisht, siç
thonë nga PSP, aksionarëve tjerë të T-Mobi-
le Maqedoni, përfshi edhe shtetin, ju ka
shkaktuar dëm nga të hyrat e të drejtës së
dividendës. Rasti i “Pacientit” kryesisht
lidhet me keqpërdorimin e procedurave për
furnizime publike. Hetimet të cilat i ka fil-
luar PSP thonë se të dyshuar për shpërdo-
rim të pozitës zyrtare, krahas ministrit ak-
tual për Eurointegrime, Bujar Osmani (në
cilësinë e ish-ministrit të Shëndetësisë), janë
edhe 14 persona tjerë.

ME STATUS NË FEJSBUK ISH-KRYEMINISTRI I MOHON AKUZAT

Akuzat e reja Gruevski i lidh me referendumin

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

PËRKUNDËR BARRIERAVE LIGJORE

Janeva nuk ndalet, procedon
gjashtë lëndë të reja

“Dhurata”, “Propaganda”,
“Dizajni”, “Harmonia”,
“Stacionet Bazë” dhe
“Pacienti” janë gjashtë
rastet e reja të PSP-së,
ndërsa të akuzuarit, thuhet
në hetime, kanë dëmtuar
buxhetin e shtetit për rreth
80 milionë euro
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Shkup, 11 tetor - Bazamenti monetar
është adekuat në kushtet ekzistuese
ekonomike dhe financiare, vlerësoi
Komiteti për politikë operative mo-
netare të BPRM-së në mbledhjen e
rregullt dhe vendosi ta ruajë shkallën
e normës së interesit të bonove në ni-
velin prej 2.75 për qind.

Në mbledhje u konkludua se
nga pakësimi i shkallës së normës
së interesit në gusht e deri më tani,
nuk janë vërejtur ndryshime më të
mëdha në trendet tek treguesit kyç
për politikën monetare, si dhe se
treguesit e fundit makroekonomik

dhe vlerësoi tek segmente të cak-
tuara udhëzojnë në lëshime të cak-
tuara në raport me dinamikën e
projektuar, të cilat tani për tani nuk
shkaktojnë ndryshime më të
mëdha në pikëpamjet për ambien-
tin në të cilin zbatohet politika mo-
netare. Është konstatuar edhe se
edhe më tutje ekzistojnë rreziqe si
nga ambienti vendor ashtu edhe
nga ai i jashtëm dhe se Banka po-
pullore edhe më tutje do t'i ndjekë
me kujdes të gjitha treguesit eko-
nomik dhe të tregut në kontekst të
bazamentit të politikës monetare.

Në mbledhjen e djeshme, në të
cilën u shqyrtuan gjendjet në eko-
nominë vendore, lëvizjet në tregjet
ndërkombëtare dhe vendore finan-
ciare dhe treguesit për ekonominë
vendore në kontekst të bazamentit
të politikës monetare, Komiteti ven-
dosi që oferta e bonove, për ankan-
din që do të mbahet sot, të ruhet
në nivelin prej 25.000 milionë de-
narëve. "Komiteti i ruajti pikëpamjet
e deritanishme për baza të shëndo-
sha ekonomike dhe pritje stabile të
subjekteve ekonomike, të dukshme
përmes lëvizjeve të volitshme të tre-

gut devizor dhe rritjes së bazës de-
pozitore të bankave. Rreziqet për
ekonominë nga ambienti vendor,
por edhe nga ai i jashtëm edhe më
tutje janë të pranishme", kumtoi
BPRM.]Krahasimi i treguesve të
fundit makroekonomikë për eko-
nominë vendore me dinamikën e
tyre të projektuar nga cikli i projek-
timeve të prillit, thuhet në kumtesë,
udhëzon për lëshime të caktuara
në segmente të caktuara të ekono-
misë. "Në pajtim me të dhënat e pu-
blikuara të vlerësuara, rritja e BPV-
së për gjysmën e parë të vitit është

më e vogël nga pritjet, kryesisht për
shkak të ndaljes së përkohshme të
një pjese të projekteve më të
mëdha në suaza të investimeve pu-
blike infrastrukturore. për tremujo-
rin e tretë, gjatë vëllimit të kufizuar
të të dhënave të disponueshme,
tani për tani nuk mund të jepet
vlerësim më i saktë për gjendjet në
ekonomi, por megjithatë, pjesa më
e madhe e të dhënave me frekuen-
tim të lartë udhëzojnë për vazhdim
të lëvizjeve të volitshme në ekono-
mi edhe në këtë tremujor të vitit",
thonë nga BPRM.

Zejnulla VESELI

Shkup, 11 tetor - Pothuajse çdo ditë
autobus plotë me të rinj jo vetëm
nga Maqedoni Perëndimore por
edhe nga qytetet e Maqedonisë Lin-
dore si, Vinica , Koçani, Shtipi, Stru-
mica , Velesi dhe Kumanova maso-
vikisht udhëtojnë drejt Italisë,
Austrisë dhe Zvicrës, sepse të rinjtë
në këto vende e shohin perspekti-
ven dhe ardhmërinë e përkohsh-
me. 

Sociologu Ali Pajaziti është i
mendimit se të rinjtë e braktisin
vendin për shkak të humbjes së be-
simit lidhur me ardhmërinë e këtij
vendi. ”Gjendja ekonomike, poli-
tike, klima e përgjithshme e krizës
permanente që kur kanë lindur pje-
sëtarët e kësaj gjenerate e këndej i
bën ata që të kaplohen nga një
psikologji negative se diçka mund
të përmirësohet këtu. Një faktor
tjetër është edhe mosfunksionimi i
“ashensorit objektiv social”, pra i
ngritjes së kuadrove më të mira,
më cilësore në majat e piramidës
shoqërore”, thotë sociologu Pajazi-
ti. Partizimi i çdo cepi të shoqërisë,
thotë ai, ia humb kuptimin garës
dhe konkurrencës mes të rinjve. 

“Rënia e nivelit të arsimit,
zgjedhja politike e kuadrove, në
veçanti të atyre në arsimin e lartë,
bën që të ketë përplasje mendore të
të rinjve që nuk mundet ta kapër-
dijnë jo cilësinë. Korrupsioni është

një faktor tjetër, kërkimi i parave
për punësimet edhe në higjienë
dhe në punë manuale, e shtyn një
pjesë të popullatës të kërkojnë
rrugëdaljen në emigracion. Dhe ka-
tegoria më absurde është ajo e “laz-
dranëve”, që i kanë të gjitha, punë-
sime, banesë ose shtëpi, makinë, që
shohin “filmat” e jetës suedeze, nor-
vegjeze, amerikane, që nuk men-
dojnë kthjelltë, që sjellin vendimin
pa kurrfarë vetëdijeje se çfarë po
bëjnë. Njeriu së paku duhet ta dijë
se i ka borxh vendlindjes, dhe ta
pyesë veten “Çfarë nëse ikim të
gjithë?”, thotë Pajaziti. 

E vetmja zgjidhje për të ndaluar
të rinjtë të ikin jashtë vendit është
integrimi në BE dhe NATO. “
Zgjidhje parciale është integrimi në
BE dhe NATO, ndryshimi i klimës
politike, ardhja në pushtet të
“njerëzve të mirë”, të moralshëm,

që kanë ndikim në mjedisin social,
të cilëve popullata iu beson. Stabi-

lizimi i shtetit, që nënkupton mos
parashtrimin e dilemave të tipit
“mes ekzistencës dhe shpërbërjes”,
thotë sociologu Ali Pajaziti

Edhe Sociologu Ilija Acevski,
thotë se ikja e të rinjve është shkak
i mospasjes perspektivë për të pasur
një ekzistencë të sigurt në radhë të
parë dhe se jeta është bërë shumë
dinamike. Të rinjtë e Maqedonisë
kanë hipur në një tren i cili po shkon
më një shpejtësi marramendëse
duke bartur të rinjtë e Maqedonisë
drejt vendeve të Evropës me të vet-
min synim të punojnë më shume
se sa punohet në vendlindje por se
mundi i atjeshëm paguhet 10 herë
më shumë se në Maqedoni. 

“Të rinjtë në Maqedoni pavarë-
sisht se cilit etnitet i takojnë, janë të
lodhur nga zgjedhjet e shpeshta
dhe premtimeve të rrejshme nga
partitë që qëllim të vetëm e kanë të
fitojnë zgjedhjet dhe të udhëheqin
me pushtetin, e në anën tjetër

aspak nuk duan t’ia dinë për përm-
bushjen e premtimeve apo ikjen
masive të rinjve’, thotë Acevski.
Është vështirë në kohën sotme,
thotë ai, të manipulosh më të rinjtë
sepse pikërisht të rinjtë janë ata që
më shumë janë të informuar se sa
rëndë është të jetosh në Maqedoni
dhe se çfarë jetë bëjnë të rinjtë në
vendet e BE-së.

“Të rinjtë në çdo kohe kanë celu-
larët në duar. Përveç që informohen
saktë se çfarë të mira ofrojnë vendet
e BE-së, e ne veçanti kur marrin
thirrje telefonike nga të afërmit e
tyre apo miqtë që iu thonë se çfarë
bëni atje ejani këtu në Itali, Austri
apo Zvicër dhe mblidhni molla apo
rrush dhe do të paguheni 8 deri në
10 euro për një orë. Kështu si punë-
torë sezonal në këto shtete, të rinjtë
për tre muaj pune fitojnë 4500 euro
deri më 5000 euro dhe në fund
mund të kthehen me 3500 euro të
fituara ndërsa për të fituar këtë

shumë parash në Maqedoni i ne-
vojiten se paku dy vjet punë pa
ndërprerje. E dini se kjo logjikë
ngulët thellë në trurin e të rinjve se
në Maqedoni s’ka perspektive, se-
pse për të njëjtën punë siç është
mbledhje mollash apo rrush bren-
da muajit merr vetëm 250 euro dhe
atë në të shumtën e rasteve nuk i
marrin me rregull. Pra të rinjtë e
kanë pasigurinë që shteti iu ofron
në vendlindje dhe në anën tjetër e
ke sigurinë dhe alternativën më të
mirë që të ofron një shtet anëtare e
BE-së.”, thotë Acevski. Jo vetëm kjo
qeveri por asnjëra qeveri ,sqaron ai,
deri më sot nuk ka ofruar alterna-
tivë për jetë më të mirë që të rinjtë
të punojnë dhe jetojnë në vend-
lindje.

“Nuk ka kurrfarë zgjidhje si t’i
ndalojmë të rinjtë të ikin jashtë
Maqedonisë. Kush se ka zgjidhje,
vetëm gënjen. Edhe sikur të kalon-
te referendumi nuk do të kishte
asnjë forcë ta ndalonte migrimin e
të rinjve jashtë vendit. Mirëpo me
hyrjen në BE dhe NATO do të
ngjallej shpresa se ndoshta brenda
pesë viteve do të kishim gjendje
më të mirë ekonomike dhe stan-
dard më të larta të jetës por edhe
atëherë nuk jam i sigurt se të rinjtë
nuk do të iknin apo se do të
ktheheshin edhe sikur Maqedonia
të futej në BE dhe NATO. Nëse një
person nga Maqedonia ka qën-
druar të paktën një muaj në një
shtet të BE-së edhe sikur t’i ofron
shteti të gjitha të mirat, jam më se
i sigurt se asnjëri prej tyre nuk do
të kthehet në Maqedoni pas gjithë
atyre të mirave që ua kanë ofruar
vendet e BE-së”, thotë Ilija Acevski
profesor i sociologjisë. 

RAPORTI MUJOR I BANKËS POPULLORE

Rriten rezervat devizore, ulet BPV

IKJA E TË RINJVE DREJT SHTETEVE TË BE-së

As NATO dhe BE nuk mund
ta ndalin migrimin

Për punë e njëjtë që
bëjnë, të rinjtë
paguhen dhjetë fish më
mirë në Europë,
prandaj ata vendosin të
braktisin vendlindjen,
madje edhe sikur
Maqedonia të pranohej
në NATO dhe BE.
Sociologët kritikojnë
mënyrën e selektimit të
kuadrove dhe janë
kundër ngritjes në
karrierë të njerëzve që
janë të afërt me partitë
politike
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Remzije BILALLI

Shkup, 11 tetor - Rreth 180 persona
të pastrehë nga Shkupi, më shumë
se 10 vite, kanë mundësi ti shfrytë-
zojnë shërbimet e të pastrehëve
në pikën Momin Potok. Dy herë
gjatë javës ata marrin këshilla dhe
mbështetje nga një psikolog, pu-
nonjës social, shërbime shëndetë-
sore, medikamente, veshje dhe
mirëmbajnë higjienën personale.

Nga Kryqi i Kuq i qytetit të
Shkupit deklaruan se bëhet fjalë

për një kategori qytetarësh që për
arsye të ndryshme përfundojnë
jetën në rrugët e kryeqytetit. Këto
shërbime jepen për 10 vite me
radhë në këto pika me qëllim që
t'i integrojë këta njerëz në shoqë-
ri për të mos u bërë të varur nga të
tjerët. Prandaj ata marrin këshil-
la, mbështetje psikologjike, dmth.
bëhet gjithçka për të kthyer jetën
në duart e tyre. ” Vitin e ardhshëm

do të bëhen përpjekje për të për-
mirësuar këto pika për të pa-
strehët, duke ndërtuar një dhomë
për ngrënie dhe një dhomë të
veçantë për mbështetjen indivi-
duale të individëve, sepse vlerësi-
met treguan se japin sukses të
mirë dhe se në këtë mënyrë 10 prej
këtyre personave tashmë janë të
punësuar dhe janë kthyer në
rrjedhën normale të jetës së tyre”,

tha Suzana Tuneva Paunovska,
sekretare e Kryqit të Kuq të qytetit
të Shkupit. Sipas saj, fakti që num-
ri i personave të pastrehë po rritet
është shqetësues, por, siç tha ajo,
nuk dihet nëse kjo është rritje rea-
le e numrit, apo ndoshta këta per-
sona janë fshehur duke mos për-
dorur shërbimet e pikave deri më
tani.

“Dy javë më parë, numri i

njerëzve që vizitonin pikën në ditë
lëvizte nga 48 në 55, dhe në dy
javët e fundit numri njerëzve është
rritur në 65”, tha Paunovska. 

Arsyet më të shpeshta që këta
njerëz bëhen të pastrehë janë fali-
mentimi i bizneseve të caktuara,
marrëdhëniet familjare të
pazgjidhura, alkoolizmi, proble-
met psikologjike, depresioni dhe
çrregullimet e ndryshme nervore.
Kryqi i Kuq informoi se do të bëhen
përpjekje që në të ardhmen këto
pika të punojnë 24 orë gjatë gjithë
vitit, sepse vetëm me kontakte të
përditshme me këto njerëz mund
të punojnë në risocializimin e tyre
dhe ri-integrimin në shoqëri.

Ndërsa për nder të Ditës Botë-
rore për të pastrehët më 10 tetor,
në kuadër të kremtimit në pikën
Momin Potok për personat e pa-
strehë u sigurua drekë, donacion
nga personat privat, si dhe
shpërndarja e këpucëve për 70
persona. Kjo pikë financohet nga
qyteti i Shkupit dhe disa kompani
qytetare. 

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 11 tetor - Studimi i fundit i In-
stitutit Finlandez Meteorologjik
dhe Institutit për Shëndet Publik
tregon se në Maqedoni, nga pasojat
e ndotjes, vdesin 1300 qytetarë në
vit apo ndërrojnë jetë nga katër qy-
tetarë në ditë si rrjedhojë e së-
mundjeve që shkaktohen nga
ndotja e ajrit. Njëherazi, ndotja
krahas pasojave fatale, shkakton
edhe dëme të mëdha në ekonomi.
Përllogaritjet e Bankës Botërore tre-
gojnë se humbjet nga fitimi poten-
cial që nuk realizohet si pasojë e
uljes së e produktivitetit, mungesa-
ve në punë dhe vdekjeve të pa-
rakohshme të punëtorëve, i kush-
tojnë ekonomisë vendore afër 250
milionë euro në vit.

“Në rast se Maqedonia arrin të
zvogëlojë nivelin e dëmshëm të

grimcave PM10 dhe PM2.5 në nive-
lin e rekomanduar konform stan-
dardeve evropiane, në atë rast do
të evitohen 800 pasoja fatale për
jetën e njeriut dhe do të evitohen
me mijëra e mijëra pushime mjekë-
sore që në vlerë të parave nënkup-
ton afër 150 milionë euro në vit”, tre-
gojnë përllogaritjet e Bankës
Botërore.

Ekspertët e ekologjisë thonë se
Maqedonia vite me radhë po përga-
tit Strategji për zgjidhjen e proble-
mit me ndotjen jo vetëm të ajrit,
por edhe të ujërave dhe truallit,
megjithatë për realizimin nevoji-
ten mjete të mëdha, si dhe një rea-
lizim më serioz i masave të ndrysh-
me. 

Ata shtojnë se ndotja nuk mund
të zvogëlohet brenda natës me
masa populiste, por vetëm përmes
masave më të rrepta dhe gjithëpërf-

shirëse që do të mbrojnë shëndetin
e popullatës dhe do të paranda-
lojnë shkaktimin e sëmundjeve të
ndryshme tek popullata. Analizat
më tej tregojnë se burimet kryeso-
re të ndotjes së ajrit janë industria
dhe kompanitë e ndërtimit, komu-
nikacioni, amvisëritë , deponitë etj.

“Zgjidhja e këtyre problemeve
kërkon mjaft kohë, punë në konti-
nuitet, sigurimin e mjeteve, vendo-
sjen e masave më të rrepta, mbikë-
qyrje më të madhe, si dhe kontrolle
për shkaktarët e ndotjes. Gjithash-
tu si shtet kemi strategji për
zgjidhjen e problemeve veç e veç,
por na mungon një Strategji se si
në mënyrë të përgjithshme ti qaset
punës dhe të fillohen të zgjidhen
problemet”, thotë profesori univer-
sitar, Trajçe Stafilov.

Nga ana tjetër, analizat tregojnë
se edhe Bashkimi Evropian ka pro-

bleme me ndotjen e ajrit, ndoshta
jo me aq nivele të larta si shtetet e
Ballkanit, por që sërish shkakton
probleme për shëndetin e njeriut.

“Ndotja ajrit paraqet rrezikun
më të madh për shëndetin në BE.
Masat e BE-së për mbrojtjen e shën-
detit të njeriut nga ndotja e ajrit
megjithatë nuk i kanë arritur rezul-
tatet e pritura. Ndotja e ajrit për çdo
vit në BE shkakton afër 400 mijë ra-
ste të vdekjeve të parakohshme,
ndërsa qindra miliarda euro përl-
logariten se janë kostot për trajti-
min e sëmundjeve që janë të shkak-
tuara nga ndotja e ajrit. Megjithatë,
akoma nuk janë vendosur masa
adekuate në tërë BE-në që do të
zvogëlonin harxhimet materiale
dhe njerëzore”, tregon raporti i
Gjykatës Evropiane të Revizionit.

Janusz Vojçehovski, drejtuesi
kryesor i Revizionit Evropian, thotë

rezultatet janë të papranueshme.
“Ne kemi një krizë të shëndetit pu-
blik në Evropë për shkak të ndotjes
së ajrit. Ka pasur më shumë se 1000
vdekje të parakohshme çdo ditë në
të gjithë BE-në, kjo është 10 herë
më e lartë se numri i aksidenteve
me pasojë vdekjen me makinë”,
thotë ai. Sipas tij, në të ardhmen,
ndotja e ajrit duhet të trajtohet si
prioritet nga BE.Ndryshe, Republika
e Maqedonisë radhitet në vendin e
dytë për nivelin e ndotjes në Evropë,
pas Bosnjë e Hercegovinës. Vendet
më të ndotura në Evropë, sipas
grimcave të dëmshme të pranish-
me në ajër në mjediset urbane, janë
Bosnja (55.1), Maqedonia (42.7),
Bullgaria (30.3), Polonia (25.4), Mali
i Zi (24.3), Hungaria (22.7), Serbia
(21.4).Vendet më pak të ndotura
janë Suedia, Finlanda, Islanda, Esto-
nia dhe Norvegjia. 

RRITET NUMRI I TË PASTREHËVE NË MAQEDONI

Punohet në integrimin hallexhinjve
Arsyet më të shpeshta që
njerëzit bëhen të
pastrehë janë
falimentimi i bizneseve
të caktuara,
marrëdhëniet familjare
të pazgjidhura,
alkoolizmi, problemet
psikologjike, depresioni
dhe çrregullimet e
ndryshme nervore, kurse
institucionet shtetërore
po punojnë me qëllim që
t'i integrojë këta njerëz
në shoqëri për të mos u
bërë të varur nga të tjerët

PASOJA TË TMERRSHME, STUDIMET JAPIN ALARMIN

Katër qytetarë 
në ditë vdesin 
nga ndotja e ajrit

Në Maqedoni, nga
sëmundjet si pasojë e
ndotjes, në një vit
vdesin rreth 1300
qytetarë. Përllogaritjet
e Bankës Botërore
ndërkohë tregojnë se
humbjet ekonomike
nga ulja e
produktivitetit,
mungesat në punë dhe
vdekjet e parakohshme
të punëtorëve i
kushtojnë ekonomisë
vendore afër 250
milionë euro në vit

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159, 160, 164-b, 164-v dhe 164-g të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 43/12, 145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 dhe 93/17), Pëlqimit për punësim 
nga Ministria e financave nr. 18-4551/2 të datës 25.04.2018, Drejtori i IPSH Klinika universitare për sëmundje infektive dhe gjendje febrile – Shkup publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE 

Për punësim të 1 (një) doktor të medicinës dhe 3 (tre) motra medicinale – infermier për kohë të pacaktuar për kohë të pacaktuar 
 

1. IPSH Klinika universitare për sëmundje infektive dhe gjendje febrile – 
Shkup ka nevojë për të punësuar: 

 
1.1  1 (një) doktor të medicinës për kohë të pacaktuar 
1.2  3 (tre) motra medicinale – infermier për kohë të pacaktuar 
 
2. Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme të parapara 

me Ligjin për mbrojtje shëndetësore 
- Të jetë shtetas i RM, 
- Të jetë i moshës së rritur, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
- Të mos i jetë shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës 
3. Përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj kandidatët duhet 

të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim: 
Për kandidatin nën pikën 1.1  
- Të kenë arsim sipëror të mbaruar (VII/1) – Fakulteti i mjekësisë (240 

SEKT)   
- Provim të dhënë profesional 
- Licencë për punë 
- Sukses të arritur mesatar në të gjitha lëndët e të gjitha cikleve të 

studimeve universitare që ka mbaruar kandidati prej së paku tetë,  
- në mënyrë aktive të njohë një nga tre gjuhët që shfrytëzohen të Unionit 

Evropian (angleze, gjermane apo frënge) në nivel B2 sipas kornizës së 
përbashkët Evropiane e referencës e gjuhës, mësimit dhe vlerisimit 
(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment) (në tekstin e mëtejmë: CEFR dhe të posedojë 
certifikatë të pranuar ndërkombtarisht të pranuar të dhënë nga testator oficial 
evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testatorëve evropian të nivelit B2 
CEFR, gjegjësisht ELTS me 5-6 pikë, FCE, BEC, ILEC, IKFE, BULATS, 
apo TOEFL PBT më së paku 500 pikë, TOEFL CBT më së paku 175 pikë 
apo TOEFL IBT më së paku 60 pikë ose DELF, TCF, F, ose Goethe-
Zertifikat, TestDaF. 
- Njohja e gjuhës së huaj nga pika 1.1 alineja 5, e kësaj shpallje përveç se 
me certifikata të njohura ndërkombëtare ose certifikata të përdorura 
ndërkombëtarisht, dëshmohet edhe me vërtetim për mbarim të ciklit të parë, 
të dytë ose të tretë të studimeve në një prej 200 fakulteteve më lartë të 
radhitura në Shanghai Ranking – ARWU (Academic Ranking of World 
Universities) të një prej tre gjuhëve më së shpeshti të përdorura të Bashkimit 
Evropian (angleze, frënge, gjermane), për të cilat studime kandidati posedon 
diplomë të nostrifikuar. 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- me përjashtim, kandidati i cili ka të mbaruar specializim ose 
subspecializim përkatës për institucionin publik shëndetësor në nivel terciar 
ku realizohet procedura për punësim, nuk duhet të përmbushë kushtin e 
posaçëm nga pika 1.1 alineja 4 e këtij neni. 

- Kandidatët të cilët kanë përfunduar ciklin e parë, të dytë ose të tretë të 
studimeve nga sfera e shkencave të medicinës në një prej 100 fakulteteve më 
të mirë të radhitura të Shanghai Ranking-ARWU (AcademikRankinking of 
World Universities) nuk duhet të përmbushin kushtet e posaçme të pikës 1.1 
të kësaj shpallje, dhe as për punësimin e tyre nuk realizohet procedura e 
selektimit të kandidatit. 

- Me dhe pa përvojë pune. 
Për kandidatin nën pikën 1.2 
- Arsim të mesëm të mbaruar të mjekësisë drejtimi motër 

medicinale/teknik medicinal, 
- Certifikatë për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë dhe  
- me ose pa përvojë pune. 

 
4. Orari i punës prej 6 orëve në ndërrimin e parë dhe të dytë, si dhe punë 

nate dhe kujdestari dhe neto pagesë bazë: 
- Për kandidatin nën pikën 1.1 është 29.776,00 denarë. 
- Për kandidatin nën pikën 1.2 është 17.085,00 denarë. 
 
5. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët janë të obliguar të dorëzojnë 

dokumentet në vijim 
Për kandidatin nën pikën 1.1 
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt, vendi i punës për të cilin 

konkurron dhe përfaqësinë etnike 
- Biografi të shkurtë (CV) 
- Certifikatë për Fakultet të mbaruar të medicinës, origjinal ose kopje të 

vërtetuar në noter 
- Certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të 

vërtetuar në noter 
- Licencë për punë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Diplomë me sukses mesatar, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- dorëzimin e një prej certifikatave të njohura ndërkombëtare ose 

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

- vërtetim për mbarim të ciklit të parë, të dytë ose të tretë të studimeve në 
një prej 200 fakulteteve më lartë të radhitura në Shanghai Ranking – ARWU 
(Academic Ranking of World Universities) të një prej tre gjuhëve më së 
shpeshti të përdorura të Bashkimit Evropian (angleze, frënge, gjermane), për 
të cilat studime kandidati posedon diplomë të nostrifikuar, origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter. 

- Certifikatë//vërtetim për njohje të programeve kompjuterike për punë në 
zyrë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 

- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter 

- Certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 

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

 
Për kandidatin nën pikën 1.2 
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt, vendi i punës për të cilin 

konkurron dhe përfaqësinë etnike  
- biografi të shkurtë (CV) 
-Dëshmi për Arsim të mesëm të mbaruar të medicinës (AMM) për motër 

medicinale/teknik medicinal edhe atë Certifikatat për të gjitha 4 (katër) vitet 
ku është theksuar suksesi që është arritur në AMM për secilin vit veç e veç 
(origjinal ose kopje të vërtetuar në noter), 

- Certifikatë//vërtetim për njohje të programeve kompjuterike për punë në 
zyrë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  

- Certifikatë të mjekut për aftësinë e përgjithshme shëndetësore, jo më të 
vjetër se 6 muaj (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter), 

- Certifikatë të shtetësisë (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter),  
- Certifikatë se nuk është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës, jo më të vjetër se 6 muaj (origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter). 

6. Procedura për punësim do të realizohet me aplikimin e mënyrës së 
përfaqësimit përkatës dhe të drejtë të përfaqësuesve të bashkësive. 

7. Zgjedhja e kandidatëve do të bëhet në pajtim me nenin 160 të Ligjit për 
mbrojtje shëndetësore për kandidatët nga pika 1.2 dhe në pajtim me nenin 
164- , 164-b, 164-v  164-g të Ligjit për mbrojtje shëndetësore për 
kandidatët nga pika 1.1 

8. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë 
pune nga dita e publikimit të shpalljes. 

9. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar dhe i parregulluar 
nuk do të merret parasysh nga ana e komisionit për selektim të kandidatëve. 

 
10. Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin e tërësishëm të 

nevojshëm dhe telefoni për kontakt të dorëzohen deri në IPSH Klinika 
universitare për sëmundje infektive dhe gjendje febrile – Shkup rr. Nëna 
Terezë nr. 17, përmes postës ose në arkivin e IPSH Klinika universitare për 
sëmundje infektive dhe gjendje febrile – Shkup, ndërsa me shenjë për 
Shpallje publike për punësim. 

 
IPSH Klinika universitare për sëmundje infektive dhe gjendje febrile – 

Shkup

Në bazë të nenit 156, 157 paragrafi 1 alineja 1, 158 dhe 159 të Ligjit për mbrojtje shëndetësore – teksti i konsoliduar (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 43/12, 145/12, 87/13, 39/14,
43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16) dhe nenit 19, 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12,
39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 120/18), si dhe lajmërimit nga Ministria e financave të RM nr. 18 3412/2 të datës 23.03.2018 IPSH Klinika universitare
për kardiologji – Shkup publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
për punësim të punëtorit shëndetësor me arsim sipëror për kohë të pacaktuar në IPSH Klinika universitare për kardiologji – Shkup (Vend i paplotësuar i punës nga shpallja e mëhershme numër 04 526/2

të datës 13.04.2018)

 1 (një) realizues Doktor i medicinës – mjek, specialist
për mjekësi interne

Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme të
parapara me Ligjin për mbrojtje shëndetësore:
të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
të jetë i moshës së rritur,
të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe
të mos i jetë shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të

profesionit, veprimtarisë ose detyrës.
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme duhet të përmbushin
edhe kushtet e posaçme në vijim:
arsim sipëror të mbaruar me së paku 240 kredi të arritura sipas

SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar – Fakulteti i medicinës,
provim të dhënë profesional,
licencë valide për punë,
provim të dhënë të specializimit të medicinës interne,
sukses të arritur mesatar nga të gjitha lëndët në të gjitha ciklet e

studimeve universitare që ka përfunduar kandidati prej së paku
tetë (në tekstin e mëtutjeshëm: sukses mesatar) dhe
njohje aktive të një prej tre gjuhëve më së shpeshti të përdorura
në Bashkimin evropian (angleze, gjermane dhe frënge) të nivelit B
sipas Kornizës referente të përbashkët për mësim, ligjërim dhe
vlerësim të gjuhëve (Common European Framework of Reference
for Languages: Learning, Teaching, Assessment) (në tekstin e
mëtutjeshëm: CEFR dhe të posedojë certifikatë të pranuar
ndërkombëtarisht të dhënë nga testatori zyrtar evropian, anëtar i
shoqatës ALTE të testatorëve evropian të nivelit 2 të CEFR,
gjegjësisht IELTS me 5 6 pikë FCE, BEC, ILEC, IKFE, BULATS, ose
TOEFEL PBT së paku 500 pikë, TOEFEL CBT së paku 175 pikë ose
TOEFEL IBT së paku 60 pikë ose DELF, TCF, TEF, ose Goethe
Zertifikat, TestDaF.
Njohja e gjuhës së huaj nga pika 2 e kësaj shpallje publike, përveç
certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave të
përdorura ndërkombëtarisht, dëshmohet edhe me vërtetim për
cikël të parë, të dytë ose të tretë të studimeve në një prej 200
fakulteteve më lartë të ranguara në Shanghai Ranking ARWU
(Academic Ranking of World Universities) të një prej tre gjuhëve

më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge,
gjermane), për të cilat studime kandidati posedon diplomë të
nostrifikuar.
me përvojë pune në sferën e kardiologjisë mbi 2 vjet.

Orari i punës për të punësuarin është 40 orë në javë
Me ditë të punës prej ditës së hënë deri ditën e diel, të organizuar
me ndërrime dhe kujdestari
Neto pagesa fillestare për vendin e punës është 38.680,00 denarë

Kandidatët e interesuar duhet të parashtrojnë dokumentacionin
në vijim:
- Fletëparaqitje me biografi personale (CV) domosdo me të

dhëna për kontakt (adresë të banimit ose qëndrimit, numër
të telefonit dhe e mail adresë)

- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë,
origjinal ose kopje të vërtetuar në noter,

- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose
kopje të vërtetuar në noter,

- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme
për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, jo më
të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në
noter,

- certifikatë (diplomë) për arsim sipëror të mbaruar origjinal
ose kopje të vërtetuar në noter,

- certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose
kopje të vërtetuar në noter.

- licencë për punë, origjinal ose fotokopje të vërtetuar në
noter,

- certifikatë për provim të dhënë specialistik, origjinal ose
fotokopje të vërtetuar në noter.

- Njohja e gjuhës së huaj dëshmohet me parashtrimin e një
prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose
certifikatave të përdorura ndërkombëtarisht: BULATS, CAE,
IELTS, FCE, BEK, PET, KET, ILEC, TOEFL PBT, TOEFL CBT,
TOEFL IBT për gjuhën angleze, gjegjësisht DELF, DALF, TCF,
TEF, BULATS për gjuhën frënge, gjegjësisht Gete Certifikatë

(Goethe Zertifikat), TestDaF dhe BULATS për gjuhën
gjermane ose certifikatë të njohur tjetër ndërkombëtarisht
të dhënë nga testatori zyrtar evropian, anëtar i shoqatës
ALTE të testatorëve evropian ose organizate tjetër
ndërkombëtare të nivelit B2 të Kornizës së përbashkët
referente për mësim, ligjërim dhe vlerësim të njohjes së
gjuhëve (CEFR).

- Kandidatët të cilët kanë mbaruar ciklin e parë, të dytë ose
të tretë të studimeve nga sfera e medicinës në një prej 100
fakultetet më të mirë të ranguara të Shanghai Ranking
ARWU (Academik Rankinking of World Universities) nuk
kanë nevojë të përmbushin kushtet e posaçme nga pika 2 e
kësaj shpallje, as edhe për punësimin e tyre realizohet
procedurë për selektim të kandidatit.

- Vërtetim për përvojë pune në sferën e kardiologjisë mbi 2
(dy) vjet,

Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune
nga dita e publikimit të shpalljes.
Fletëparaqitja së bashku me tërë dokumentacionin e nevojshëm, të
parashtrohen deri në IPSH Klinika universitare për kardiologji –
Shkup rr. Nëna Terezë nr. 17, përmes postës ose në arkivin e IPSH
Klinika universitare për kardiologji – Shkup, me shenjë për Shpallje
publike për punësim.
Fletëparaqitja,e cila nuk do të plotësohet në tërësi, saktësisht dhe
me të dhëna të sakta si dhe e dorëzuar pas afatit nuk do të jetë
lëndë shqyrtimi nga ana e Komisionit për përzgjedhje të
kandidatëve.
Zgjedhjen e kandidatëve të paraqitur e bën organi punëdhënës në
bazë të listës së propozuar nga ana e komisionit për përzgjedhje
me së paku tre kandidatë të cilët përmbushin kushtet dhe kanë
fituar më së shumti pikë pas realizimit, në afat prej 45 deri në 120
ditë pas kalimit të afatit për paraqitje.

IPSH Klinika universitare për kardiologji – Shkup

UD Drejtor
Zhan Zimbakov
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Vezët e Maqedonisë
më të mira se ato
greke, bullgare 
dhe polake
Shkup, 11 tetor - Vetëm pesë ferma nga
Maqedonia (nga Gostivari, Shkupi,
Gjevgjelia, Negotina dhe Resnja) ekspor-
tojnë vezë në tregjet e Bashkimit Evro-
pian. Plasmani është i vazhdueshëm dhe
realizohet kryesisht në Kroaci, Bullgari
dhe Greqi.
Vendi tani për tani disponon me rreth 1,1
- 1,2 milionë pula në prodhim intensiv, të
fermave, ku produksioni i vezëve nrenda
ditës arrin përafërsisht një milion, ndërsa
edhe një milion pula janë regjistruar tek
ekonomitë individuale bujqësore ku kul-
tivimi është ekstenziv, i lirë, dhe produk-
sioni i vezëve është diçka më i vogël. "Pro-
duksioni ditor në prodhimin intenziv
arrin rreth një milion vezë, ndërsa në atë
ekstenziv diçka më pak, që është tërësi-
sht mjaftueshëm për tregun vendor.
Mbeten sasi edhe për eksport. Maqedo-
nia është në listën e vendeve për eksport
të vezëve në BE. I përmbushë të gjitha
parametrat e sigurisë dhe cilësisë. Pesë
objekte gjithsej janë regjistruar për ek-
sport në EB dhe ato vazhdimisht ekspor-
tojnë", thotë për MIA-n, drejtori i fermës
për prodhimin e vezëve "Vezë Sharri", Ab-
dulezel Dogani. Sipas tij, deri në gusht,
çmimi mesatar i vezëve ishte i mirë, rreth
pesë denarë, ndërsa në shtator - tetor
diçka më i dobët, katër deri 4,5 denarë, që
është e zakonshme për shkak të blerjes
së drunjve për ngrohje, turshive, ajvarit,
fillimit të vitit shkollor...
"Me çmimin e vezëve jemi diku nga mesi
në tregun evropian. Nuk jemi as në me-
sin e më të lirëve, as të atyre më të sh-
trenjtëve. Në Greqi, Bullgari dhe Poloni
vezët tani për tani janë më të lira se tek
ne, arrijnë 3,5  - 4 denarë", thekson Do-
gani. "Vezë Sharri" sot do t'i bashkëngji-
tet shënimit të Ditës botërore të vezës,
12 tetorit, me dy ngjarje. Do të dhurojë
vezë në kopshtet e fëmijëve me nevoja
të posaçme në Tetovë dhe Gostivar, si
dhe në SOS Fshatin e Fëmijëve. Fëmijët,
siç informoi Dogani, i cili është edhe
mjek veterinar, do të kenë mundësi të
dëgjojnë diçka më tepër për përfitimet
nga ushqimi me vezë.

Kapet shkupjani 
me 10 emigrantë
nga Pakistani

Shkup, 11 tetor - Kundër shkupjanit 27
vjeçar D.D, Qendra rajonale për Punë ku-
fitare "Jugu" parashtroi padi penale për
shkak ekzistimit të bazave të dyshimit
për vepër të kryer penale "kontrabandim
me emigrantë". Siç kumtoi MPB-ja, dje në
mëngjes në orën 05:00 në afërsi të spita-
lit "Negorci" nëpunësit policorë kanë
dhënë shenjë për ndalimin e automjetit
për udhëtim "Audi A8", por automjeti nuk
është ndalur. "Shpejtë pas kësaj automje-
ti ka ndalur, ndërsa shoferi është shoqë-
ruar në polici. Gjatë kontrollit, në au-
tomjet janë gjetur 10 persona,
emigrantë, shtetas të Pakistanit", thek-
sojnë nga MPB-ja.

Qefsere ABDYLI

Shkup,11 tetor - Rajoni i Komunës së Likovës,
që njihet ndryshe edhe si Karadaku i Ku-
manovës, përveç resurseve pyjore, bujqë-
sore e blegtorale, ofron edhe një mundësi
ideale për zhvillimin e turizmit malor. I
ndodhur buzë bjeshkëve që kufizohen me
Kosovën dhe Luginën e Preshevës, ky rajon
ruan në vete bukuri përrallore që kanë ne-
vojë për një menaxhim dhe trajtim të orga-
nizuar institucional. 

Dikur ky rajon malor ishte i populluar
me njerëz, por me kalimin e viteve ndodhi
një migrim sistematik dhe për pasojë fsha-
trat u boshatisën, kurse kujdesi dhe intere-
simi për këtë zonë shkoi duke rënë. Viteve të
fundit, falë iniciativave private, zonat malo-
re mbi Likovë filluan të gjallërohen dhe vizi-
torë të shumtë nga Kumanova dhe vend-
banimet përreth kanë një adresë ku të
relaksohen, kurse jo rrallë edhe ahengjet
familjare organizohen në restorantet e kë-
tushme.

Por, në anën tjetër liqet akumulues në
Gllazhnje dhe Likovë, tash e sa vite janë
për mjerim, sepse janë të lëna pas dore.
Për gazetën KOHA, Kryetari i Likovës Erkan
Arifi, tha se me ndryshimin e ligjeve që
janë bërë u lejohet që si Komunë të bëjnë
plane urbanistike, ku dhe kanë filluar pro-
cedurat me të cilat gjenden në fazën për-
fundimtare. Arifi tha që vëmendje të
veçantë po u kushtohet Pendës së Gl-
lazhnjës dhe asaj të Likovës. 

“Deri sa kanë qenë ligjet ekzistuese, ka
qenë e ndaluar që diku prej 60 metër prej
vijës liqenit të punohet diçka, ndërsa me
plotësimin e ligjeve që janë bërë, na lejohet
neve si Komunë që të bëjmë plane urbani-
stike, dhe jemi në fazën përfundimtare të
përmbylljes së procedurave, kështu që një
hapësirë prej diku 15 hektarë, kryesisht afër

liqeneve akumulues të Gllazhnjës dhe
Likovës, janë në dispozicion të zhvillimit të
turizmit malor atje. Njëkohësisht, kemi për-
piluar Strategjinë për zhvillimin e turizmit
në Komunën tonë, por në fokus të veçantë
kemi hapësirën rreth liqeneve. Ndërkohë
kemi bërë përgatitjen e projektit kryesor
për lidhjen e Likovës me këta liqe akumu-
lues përmes një infrastrukture moderne rru-
gore, një ndihmesë kjo mjaft e madhe për
urbanizimin dhe turizmin malor në këtë
zonë. Në kuadër të këtij plani parashihet
edhe ndërtimi i hoteleve, restoranteve dito-
re, parqeve të ndryshme, trotuareve dhe sh-
tigjeve për rekreim”, thotë për gazetën
KOHA, kryetari i Komunës së Likovës, Erkan
Arifi.

Kryetari Arifi na njoftoi se të gjitha këto
plane nuk kanë mundur të bëhen pa një
përgatitje paraprake të procedurave ligjore
që janë të domosdoshme për zhvillimin e
turizmit malor, sidomos në zonat përreth
ujërave. Kjo gjithsesi i ka hapur udhë edhe
mundësisë së përpilimit të një plani urbani-
stik që do të ishte konform natyrës dhe
kërkesave të kësaj zone, e që ndërlidhen me
zhvillimin e turizmit dhe rekreimit. Ai saktë-

son së Komuna është në fazën përfundim-
tare të planit urbanistik, por shton se nga
ana e buxhetit shtetëror nuk kanë asnjë
ndihmë, përveç për planin urbanistik që
përfshinë një hapësirë prej 15 hektarëve. 

Një problem tjetër që është paraqitur, si-
pas kryetarit Arifi, është edhe kërkesa e Drej-
torisë së Pyjeve e cila kërkon dëmshpërblim
prej 80 mijë eurove, me pretekstin se po
bëhet shumimi i pyjeve, a në fakt kjo nuk
është në plan por vetëm zhvillimi i turizmit
malor, por që është e patjetërsueshme pa-
gesa e kësaj shume si kush që të përfun-
dohet procedura e urbanizmit.

I pari i Komunës së Likovës na njofton
edhe me detajet e projektit për rrugët loka-
le, që përfshin asfaltimin në një gjatësi prej
diku 10 km. Ai shpreson se do të fitojnë
grantin prej diku 1 milion euro të kërkuar
nga Banka Europaine Investuese dhe Banka
Botërore, ku edhe është kaluar faza e parë
pas aplikimit dhe tani pritet të kryhet faza e
dytë e procesit. Me këto mjete, turizmi ma-
lor në këtë zonë mund të ketë një dinamikë
zhvillimi, kurse investimet tjera do ta kenë
më lehtë për shkak të parakushteve që
mund të krijohen.

KOHA GJURMON BUKURITË SHQIPTARE NË MAQEDONI

Liqenet mbi Likovë,
cak i turizmit malor

Zona malore e Karadakut të Kumanovës, kryesisht përreth liqeneve akumulues mbi Likovë, ka nevojë për
një menaxhim të planifikuar, ku do të zhvillohej përveç turizmit malor edhe jeta rekreative e banorëve të
kësaj zonë dhe përtej saj. Autoritet vendore të Likovës presin që së shpejti të hiqen barrierat ligjore që do të
mundësonin investime në këtë zonë, ndërkohë që të interesuarit, sidomos mërgimtarët tanë në diasporë
kanë në shansë ideale që të investojnë në vendlindje, duke kontribuar edhe në fisnikërimin ambientit dhe
përparimin e ekonomive familjare 

Koha
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R
eferendumi i Maqedonisë
për ndryshimit të saj, që
mund t’i kishte hapur rrugën
kombit ballkanik drejt anë-

tarësimit në NATO dhe Bashkimin
Europian, ka dështuar për shkak të
pjesëmarrjes së ulët të qytetarëve.
Matematika pas këtij dështimi, tre-
gon pse është e vështirë të jesh opti-
mist rreth Ballkanit Perëndimor, ku-
firit aktual të Europës.

Referendumi i së dielës, pasoi një
marrëveshje të arritur nga kryemini-
stri maqedonas Zoran Zaev dhe ho-
mologu i tij grek Aleksis Cipras në
qershor të këtij viti. Cipras ra dakord
të heqë dorë nga kundërshtimi grek
për anëtarësimin e Maqedonisë në
NATO dhe BE, nëse ajo do të quhet
Maqedonia e Veriut, për t’u dalluar
nga rajoni verior i Greqisë, dhe i
hodhi poshtë pretendimet e Qeveri-
së së mëparshme nacionaliste në
lidhjen me mbretin e lashtësisë Alek-
sandri i Madh.

Mosmarrëveshja mbi identitetin,
ka zgjatur më shumë se një çerek
shekulli, duke bërë që Maqedonia,
pjesë e ish Jugosllavisë, të mos i jep-
te fund problemeve të saj ekonomike
dhe diplomatike. Një zgjidhje u vë-
rejt në horizont, kur BE-ja njoftoi më
herët gjatë këtij viti, se do të pranon-
te më shumë vende të Ballkanit
Perëndimor si anëtarë të unionit
gjatë dekadës së ardhshme. Përderi-
sa anëtarësimi do t’u kërkonte këtyre
kombeve, të zgjidhin më së pari
grindjet mes tyre, u duk sikur paqja
mund të ishte më në fund e mundur
për rajonin e munduar nga luftërat,

dhe ende të ndarë nga nacionaliz-
mat kokëfortë.

Rezultati i referendumit të Ma-
qedonisë, është një kujtesë kthjel-
luese se nuk ka zgjidhje të lehta.
Vetëm 661.393 njerëz ose 36.87 për
qind e votuesve të regjistruar, dolën
të dielën për t’iu përgjigjur pyetjes

“A jeni pro anëtarësimit në BE dhe
NATO, duke e pranuar Marrëveshjen
ndërmjet Republikës së Maqedoni-
së dhe Republikës së Greqisë?”. Edhe
pse 91.5 për qind e tyre (ose 33.7 për
qind e votuesve të regjistruar) votuan
“Po”, kushtetuta e Maqedonisë
kërkon një pjesëmarrje më të lartë

se 50 për qind, që një referendum të
jetë i vlefshëm. Rezultati i plebishitit,
nuk e bën më të lehtë që Zaev të
ndryshojë emrin përmes parlamen-
tit. Partia e tij nuk ka shumicën, dhe
duhen 2/3 e votave për të ndryshuar
kushtetutën.

Në pamje të parë, mund të duket
sikur fushata e pasur me dezinfor-
macione për të bojkotuar referendu-
min, të cilin nacionalistët maqedo-
nas e patën në ballë të fushatës së
tyre të “Jo”-së, pati sukses. Rusia, e
cila kërkon të vonojë anëtarësimin e
Maqedonisë në NATO, mbështeti na-
cionalistët – dhe padyshim do të
dëgjojmë shumë në javët e ardhsh-
me, rreth asaj se si Moska arriti të fre-
nojë Zaevin. Por në realitet, kryemini-
stri doli pak më mirë të dielën, sesa
në zgjedhjet e përgjithshme të dhje-
torit 2016. Asokohe, pjesëmarrja ish-
te 67 për qind e 1.8 milionë votuesve
të regjistruar në Maqedoni, me gjasë
maksimalja e mundshme, pasi deri
1/3 e votuesve të regjistruar jetojnë
dhe punojnë jashtë vendit, dhe ven-
di nuk ka luksin të organizojë voti-
me nga distanca në çfarëdolloj shkal-
le serioziteti.

Nga 67 për qind, 39.3 për qind vo-
tuan për VMRO-DPNE, partinë na-
cionaliste, autoritare që kishte mbaj-

Shpresat që
kanë lindur për
rajonin këtë vit
nuk kanë
vdekur, por do të
kërkojë më
shumë se sa
thjesht
perspektiva e
anëtarësimit në
BE dhe NATO,
për të prodhuar
zgjidhje
specifike për
problemet e
vjetra.
Manovrimi
politik i
durueshëm,
menaxhimi më i
mirë ekonomik i
përditshëm, dhe
një diplomaci e
kujdesshme,
janë ende
shansi më i mirë
i Ballkanit
Perëndimor

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Maqedonia ka nevojë për më shumë
durim në rrugën drejt Europës Nga

Leonid BERSHIDSKY



T
ë dielën u zhvilluan zgjedhjet
parlamentare në Bosnjë-Herce-
govinë, shtetin me një prej siste-
meve më të komplikuara politike

dhe zgjedhore. Të dielën e ardhshme në
Belgjikë zhvillohen zgjedhjet lokale, në
njërin prej sistemeve po ashtu më të
komplikuara zgjedhore që njeh Evropa.
Bosnjë- Hercegovina është e ndarë në en-
titete territoriale, që janë dy, por e
përbërë edhe nga tri kombe konstituive.
Në zgjedhje përsëri është votuar për tre
përfaqësues të Presidencës treshe të sh-
tetit që në teori do të duhej të përfaqëso-
nin secili kombin e tyre. Por në Federatën
e Bosnjë- Hercegovinës votuesit me
kombësi boshnjake mund të mos votojnë
për kandidatin nga radhët e tyre, por për
kandidatit kroatë. Kështu, kroatët
druajnë se, siç ka ndodhur edhe një herë
më parë, boshnjakët t’ua caktojnë pjesë-
tarin kroat të Presidencës treshe të Bo-
snjë-Hercegovinës. Kjo nuk është e
vetmja anomali. Ky sistem zgjedhor
është edhe i paligjshëm, sepse sipas ven-
dimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat
e Njeriut në rastin Sedjiq-Finski shkel të
drejtat e njeriut, ngase përjashton nga
gara personat që nuk janë as boshnjakë,
as serbë e as kroatë.

LOGJIKA E MIRË E BELGJIKËS
Belgjika në anën tjetër ka po ashtu

veçoritë e saj në sistemin tejet të kom-
plikuar zgjedhor. Është e ndarë në njësi
territoriale, por edhe në bashkësi gjuhë-
sore. Për shkak të sistemit zgjedhor, në
këtë shtet është gjithmonë e vështirë të
formohet qeveria. Sepse, shpesh duhet
më shumë se 5 parti të bëhen bashkë për
të formuar qeverinë. Tash në zgjedhjet
lokale, që kanë rëndësi të veçantë në këtë
shtet tejet të decentralizuar ku komunat
kanë kompetenca shumë të mëdha, kanë
të drejtë të votojnë edhe shtetasit e huaj
me qëndrim të përhershëm në Belgjikë.
Belgjika ka qenë ndër shtetet e para që
edhe të huajve ua ka dhënë këtë mundë-
si pa pasur nevojë të jenë shtetas. Dhe
ka logjikë, sepse ata jetojnë në këto ko-
muna, paguajnë taksa, hedhin mbeturi-
na, dërgojnë fëmijët në shkolla, dhe
është për ta me rëndësi jetike se kush
dhe si do ta menaxhojë komunën.

Për një qytetar të Bosnjë-Hercego-
vinës, i cili tash e 25 vjet jeton në një ko-
munë të Brukselit, do të jetë shumë më e
rëndësishme se kush do të jetë kryetar i
komunës së tij në vendin ku jeton, pra në
Belgjikë, sesa kush do të jetë përfaqësues
i boshnjakëve, serbëve aspo kroatëve të
Presidencën treanëtarëshe të Bosnjë-
Hercegovinës. Prandaj numri i qytetarë-
ve të Bosnjë-Hercegovinës që kanë mun-
dur të votojnë në përfaqësitë diplomatike
nëpër shtetet e Evropës është shumë i
vogël. Në anën tjetër, nëse jetojnë në
Belgjikë, ata do të jenë me ligj të detyruar
të dalin në votime, sepse në rast të bojko-
timit do të mundë të dënohen. Në

Belgjikë besojnë se sistemi i tyre politik
do të ishte në kolaps sikur të mos ishte vo-
timi detyrim ligjor për qytetarët e jo
vetëm detyrim qytetar, siç është në
shumë shtete të tjera. Ose do të kalonin
më mirë në to partitë me qëndrime ek-
stremiste, të cilat e kanë më të disipli-
nuar bazën.

Kështu në Belgjikë shpesh dalja në
votime është afro 100 për qind, sepse ka
të tillë që mund të kenë mungesa të ar-
syeshme në votime, qoftë leje nga mjeku
apo dëshmi se kanë qenë jashtë. Në anën
tjetër në vendet e Ballkanit, siç u pa edhe
këtë të diel në Bosnjë- Hercegovinë ku
votuan më pak se 55 për qind, e një javë
më herët edhe në Maqedoni, ku në refe-
rendumin historik votuan më pak se 40
për qind e atyre me të drejtë vote.

Në shumicën e vendeve të Ballkanit
dalja në zgjedhje sillet rreth 50 për qind,
përfshirë edhe Kosovën. Kjo do të thotë se
gjysma e qytetarëve me të drejtë vote
nuk janë të interesuar për zgjedhje. Ose
për shkak se nuk besojnë se ato do të
ndryshojnë diçka, dhe shpesh kanë të
drejtë, ose për shkak të parregullsive dhe
pasaktësive në regjistrin e votuesve. Ndo-
shta modeli I Belgjikës, sipas të cilit dalja
në votime është obligim jo vetëm qytetar,
por edhe ligjor, dhe mosdalja sanksio-
nohet me dënim financiar, do të ndih-
monte që votimet të nxjerrin një pushtet
më legjitim. Problemi serioz me vendet e
Ballkanit qëndron në mungesën e të dhë-
nave të besueshme se sa banorë ka cili
shtet dhe sa prej tyre janë me të drejtë
vote. Kështu, në Maqedoni dalja në refe-
rendum mund të ketë qenë mbi 50 për
qind nëse do të merrej numri real i votue-
sve, që do të thotë i atyre që jetojnë në
këtë shtet. Si mund të ndodhë që në Ma-
qedoni të ketë 2 milionë banorë e mbi 1.8
milionë votues. Kjo do të thotë se në këtë
shtet ka më pak sesa 200 mijë të rinj nën

moshën 18-vjeçare. Për Kosovën të mos
flasim, sepse kemi pasur raste kur në ko-
muna të caktuara ka pasur më shumë vo-
tues sesa që ka banorë.

Kanë kaluar shumë vjet që kur BE-ja
ka tërhequr vërejtjen se duhet reformuar
proceset zgjedhore dhe duhet pastruar li-
stat e zgjedhjeve. Por kjo nuk ka ndodhur
dhe pasojat mund të jenë të rënda, siç
tregon rasti i Maqedonisë ku opozita, që
ka bërë thirrje për bojkot të referendumit,
konsideron se të gjithë ata që nuk dolën
në votime në fakt ishin në anën e tyre
dhe kundër marrëveshjes me Greqinë,
pra praktikisht edhe kundër hyrjes në
NATO dhe nisjes së negociatave me BE-në
për anëtarësim.

Sikur të bartej kjo logjikë në procesin
zgjedhor në Bosnjë-Hercegoinë, atëherë
do të mundë të thuhej se 45 për qind e
atyre që nuk kanë votuar kanë qenë
kundër të gjithë atyre që janë kandiduar
në këto zgjedhje. Duket se ato që quhen
“elitat politike” në vendet e Ballkanit nuk
duan qëllimisht të ketë një proces më të
pastër dhe më të besueshëm zgjedhor
me regjistër real të votuesve. Në këtë
mënyrë hapësira për manipulime në pro-
ceset zgjedhore është më e madhe dhe
me këtë edhe pazaret paszgjedhore. Se-
pse në Ballkan proceset paszgjedhore e jo
votimet janë ato që vendosin pushtetin.
Këtë e kemi parë më së miri në Kosovë, ku
votat për partitë nuk kanë qenë vendim-
tare se kush do të jetë në pushtet, por pa-
zaret që janë bërë pas zgjedhjeve.

LISTË E VEÇANTË PËR DIASPORËN
Do të duhej të bëhej dallimi i qartë i

atyre që jetojnë në vendet e tyre dhe i sh-
tetasve me qëndrim të përhershëm apo
përkohshëm jashtë shtetit. Atyre nga dia-
spora do të mundë t’u jepej e drejta të
votonin për një listë të veçantë, siç e ka
Kroacia, dhe t’u krijohej logjistika për të
marrë pjesë në votime. Por për t’i dhënë
më shumë besim procesit zgjedhor, që
shpesh quhet edhe “manifestimi më i
madh i demokracisë”, do të duhej të dihej
saktësisht se sa njerëz jetojnë në cilin sh-
tet dhe sa prej tyre vërtet kanë të drejtë
vote. Pas kësaj do të mundë të mendohej
edhe për modelin belg, pra për bërjen e
pjesëmarrjes në votime detyrim ligjor.
Atyre që përdorin argumentin se edhe
bojkoti është e drejtë demokratike mund
t’u shërbejë edhe mundësia që të dalin në
votime dhe të mos votojnë për askënd,
apo për të ashtuquajturën “listën e
bardhë”. Në këtë mënyre ata do të plotë-
sonin detyrimin e tyre ligjor, por edhe të
drejtën e tyre për të shprehur revoltën
kundër partive politike duke mos votuar
për askënd.

Në Ballkan nuk reformohen ligjet
zgjedhore, atëherë edhe ndryshimet që
shpesh dëgjohet se i do populli nuk do të
ndodhin. Sepse, votat e atyre që nuk mar-
rin pjesë në fakt nuk ekzistojnë dhe zëri i
tyre nuk vlen. (koha.net)

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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Në shumicën e vendeve të
Ballkanit dalja në zgjedhje
sillet rreth 50 për qind. Kjo do të
thotë se gjysma e qytetarëve me
të drejtë vote nuk janë të
interesuar për zgjedhje. Ose për
shkak se nuk besojnë se ato do
të ndryshojnë diçka, dhe shpesh
kanë të drejtë, ose për shkak të
parregullsive dhe pasaktësive
në regjistrin e votuesve

Votimet në Ballkan sipas
modelit belg Nga

Augustin PALOKAJ

tur pushtetin në 10 vitet e shkuara. (Ajo mori më
shumë vota se blloku i qendrës së majtë të Zae-
vit, por nuk mundi të formojë qeverinë, pasi
partia më e madhe shqiptare i dha fund
aleancës, duke kaluar me Zaevin). Shumica e
votuesve të VMRO-DPNE do t’i kishin thënë “Jo”
ndryshimit të emrit, dhe është e sigurt të supo-
zojmë se shumë prej tyre thjesht zgjodhën të
mos marrin pjesë në referendumin e së dielës.
Shifra 33.7 për qind e votuesve të regjistruar, që
kanë votuar në favor të rezultatit të preferuar të
Zaev, paraqet një përmirësim nga 27 për qind që
nuk e mbështetën VMRO-DPNE-në në
zgjedhjet e përgjithshme.

Në terma absolutë, kryeministri e ka rritur
mbështetjen për variantin e tij të rrugës euroa-
tlantike të Maqedonisë. Por kjo nuk është e
mjaftueshme. Oferta e Zaev për një zgjidhje të
shpejtë të mosmarrëveshjes me Greqinë ishte
oportuniste dhe e pastudiuar, dhe nuk është
habi që ajo dështoi, pavarësisht mbështetjes së
madhe të maqedonasve për anëtarësimin në
institucionet perëndimore. Shumë prej tyre,
janë larguar për shkak të vështirësive ekono-
mike dhe papunësisë së lartë; shumë nga ata që
mbeten në vend, nuk ndjejnë ndonjë urgjencë
për anëtarësimin në NATO – që ndryshe nga
pranimi në BE, mund të vijë thuajse menjëherë
pas ndryshimit të emrit – gjë që do të justifikon-
te një kompromis me Greqinë. Dhe në fakt,
duhet të thuhet diçka për tërheqjen:Greqia nisi
dikur një bllokadë të ashpër ekonomike ndaj
Maqedonisë së sapo-pavarësuar, dhe tashmë
është e gatshme të pranojë ndryshime relativi-
sht të vogla në kushtetutën e saj për të zgjidhur
konfliktin e gjatë.

Zaev u përpoq të vendoste gjithçka tek re-
zultati i referendumit, duke thënë se të gjitha
forcat politike duhej të respektonin vullnetin e
popullit, në vend se të priste për një marrëveshje
tjetër me Greqinë. Por në kushtet kur ai nuk ka
gjasa të marrë mbështetjen parlamentare që i
nevojitet, në plan janë zgjedhjet e parakohsh-
me. Zaev do të ishte favorit, por ai nuk mund t’i
afrohet shumicës prej 2/3 e votave. Euro-optimi-
stët, duhet të pranojnë tani se nuk ka një
zgjidhje të shpejtë të këtij problemi. Për të
marrë mbështetjen e nevojshme popullore për
një kompromis me Greqinë, ata duhet të tre-
gojnë se mund të qeverisin vendin më mirë se
nacionalistët gjatë dekadës së tyre në pushtet.

Vitin e kaluar, Maqedonia tregoi zero rritje
ekonomike, krahasuar me 2.4 për qind për Ballka-
nin Perëndimor në tërësi. Banka Botërore para-
shikon vetëm 2.3 për qind rritje për këtë vit, më
pak se çdo vend tjetër në rajon. Dhe kjo vështirë
se përbën një arsye se përse maqedonasit që pu-
nojnë jashtë vendit duhet të kthehen në shtëpi,
ku papunësia është mbi 20 për qind. Do të duhej
të kishte një bum ekonomik si në Poloni, dhe në
fakt ka një mungesë të krahut të punës. Natyrisht,
anëtarësimi në BE ka të ngjarë të stimulojë rritjen
ekonomike – por Maqedonia nuk është akoma
një kandidate zyrtare për pranimin në union, kë-
shtu që në çdo rast do të duhet kohë.

Kjo ishte në lojë në referendumin e Maqedo-
nisë. Ashtu si në rastin e Serbisë dhe Kosovës, ku
palët po kërkojnë në mënyrë aktive një kom-
promis por janë ende larg, asnjë shkop magjik
do të zhdukë pengesat e vjetra për një përparim
paqësor. Shpresat që kanë lindur për rajonin
këtë vit nuk kanë vdekur, por do të kërkojë më
shumë se sa thjesht perspektiva e anëtarësimit
në BE dhe NATO, për të prodhuar zgjidhje spe-
cifike për problemet e vjetra. Manovrimi politik
i durueshëm, menaxhimi më i mirë ekonomik i
përditshëm, dhe një diplomaci e kujdesshme,
janë ende shansi më i mirë i Ballkanit Perëndi-
mor. (Bloombergview)
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I hedh plehrat
nga makina,
kryetari i
Bashkisë ia
çon në shtëpi
Një italiane e ka pësuar në
mënyrën më të keqe të mund-
shme hedhjen e mbeturinave
në rrugë. Ajo hodhi qeset me
plehra nga makina në auto-
stradën Castellana në Padova-
no dhe u largua.
Mirëpo, falë raportimit të disa
të rinjve dhe kamerave të sigu-
risë u zbulua. Veç gjobës që
mori, ajo u turpërua edhe nga
kryebashkiaku i Padovës.
Kryetari Cesare Mason i ka
shkuar vetë në shtëpi duke i
kthyer qeset më mbeturina.
“I çova në shtëpi atë që kishte
humbur rrugës. Mjaft më me
këto zakone të këqija”, ka
thënë kryetari i Bashkisë.

Një Sheikh i njohur salafi ven-
dosi të denoncojë tre bashkëshor-
tet e tij me pretendimin se nuk i
kishin dhënë leje për t’u martuar
me një grua të katërt. Mohamed
Fizazi, 67 vjeç, ndonëse nuk don-
te të bënte deklarata, përmes
avokatit të tij konfirmoi se kishte
çuar në gjykatë një çështje fa-
miljare.

Sipas asaj që raporton LeSi-
teInfo.com, ligji në Marok lejon

burrat të martohen deri në katër
gra, si ndër të tjera të përmendu-
ra në Kuran, por vetëm me pëlqi-
min e grave të tjera. Në vitet e
fundit, rastet e divorcit janë
shumëfishuar për shkak të grave
që refuzuan të lejojnë burrat e
tyre të kenë gra të tjera. Moha-
med Fizazi, një Sheikh salafi, në të
kaluarën ka pasur disa probleme
me ligjin, i dënuar me 30 vjet burg
në vitin 2003 për aktivizimin e tij

në grupe të fundamentalistëve
islamikë  por që në vitin 2011 u li-
rua në sajë të faljes së  dhënë nga
Mbreti Mohamed VI.

Që nga ajo ditë, Fizazi është
një monarkist i patundur, i cili
gjithashtu kishte shkaktuar përle-
shje verbale me disa të burgosur
politikë dhe ka treguar angazhi-
me për të luftuar ateizmin, libera-
lizmin dhe të gjithë kundërsh-
tarët konservatore të regjimit.

Ajo që secili prej nesh ka men-
duar para konferencave në dukje
të pafundme tani konfirmohet nga
shkenca: njerëzit e mërzitshëm
flasin më shumë dhe zgjaten. Në
një letër zbavitëse për revistën
“Natyra”, Robert Ewers i Kolegjit
Perandorak të Londrës, tha se don-
te të hetonte temën për t’iu
përgjigjur pyetjes: “Fjalimet e mër-
zitshme në konferenca mund të
duken të pafundme.  Ose mund të
zgjasin vërtet shumë?” “Kam marrë
pjesë në 50 konferenca, - shpjegon
Ewers - dhe kam regjistruar kohën
e fillimit dhe kohën e përfundimit.
Kam parë që fjalimi bëhej i mërzit-
shëm pas katër minutash, shumë
kohë para se të bëhet e qartë nëse
folësi do të ishte zgjatur”.

“34 fjalimet interesante
zgjatën mesatarisht, në kohën 11

minuta dhe 42 sekonda”, vë në
dukje studiuesi. “16 të mërzitshëm
u zvarritën për 13 minuta dhe 12
sekonda (duke humbur kështu një
vlerë statistikisht të rëndësishme
prej 1.5 minutash”. Konkluzioni i
Ewers është se për çdo 70 sekonda
që një folës vazhdon të flasë, gja-
sat e fjalimit të mërzitshëm dyfi-
shohen. Nga studiuesi gjithashtu
vijnë disa këshilla për ata që duhet
të mbajnë fjalime.

“Për të shmangur banalitetin,
raportuesit duhet të paraqesin qël-
limet e tyre në fillim dhe të përqen-
drohen në informacionin përkatës”,
vëren Ewers. Ata duhet të shman-
gin sqarimet e parëndësishme, -
përfundon ai, - përsëritjet, të zhy-
ten në hollësi të parëndësishme si

dhe të transmetojnë njohuri të për-
bashkëta si njohuri të reja”.

Kush flet më shumë? Nëse me-
shkujve ju duket se femrat flasin
shumë më tepër, s’është thjesht
vetëm një përshtypje: tani
shkencëtarët e Maryland kanë
mundur të sjellin prova se një pro-
teinë e prodhuar nga një gjen
(FOXP2) luan një rol madhor në të
folurin dhe veçanërisht në dife-
rencën midis meshkujve dhe fem-
rave. Studime të mëparshme ki-
shin treguar se në përgjithësi
femrat mësojnë të flasin më herët
se meshkujt, flasin më shpejt se
meshkujt dhe sidomos, flasin rreth
3 herë më tepër se meshkujt. Një
femër flet rreth 20.000 fjalë në
ditë mesatarisht, kur meshkujt

thonë mesatarisht 7.000 fjalë në
ditë.

Dihej se ky gjen, që gjendet
edhe te kafshët, luante rol në tin-
gujt e prodhuar. Por nga fakti që
vetëm dy aminoacide ndryshonin
midis versionit të njeriut dhe atij të
shimpanzesë, fillimisht u nënv-
leftësua, duke menduar se kaq pak
ndryshim biokimik s’mund të
shpjegonte diferencën e madhe në
aftësinë për të folur midis njeriut
dhe majmunit. Studimi i fundit ar-
riti t’i jepte një rol shumë më të
qartë këtij gjeni. Kur shkencëtarët
ndanë minjtë bebe nga mamaja,
ata që klithnin dy herë më tepër
kishin edhe dy herë më tepër nga
proteina FOXP2 në analizat e trurit
të tyre.

Gjigandi i teknologjisë ame-
rikane Google sot bëri ankesë
ndaj gjobës prej 4.3 miliardë
euro për autoritetet e Bashkimit
Evropian për dyshimin se abu-
zonte dominimin e sistemit ope-
rativ Android, i cili e shtypë
konkurrencën. Zëdhënësja Guil-
laume Al Werni konfirmoi sot se
kompania paraqiti një ankesë
kundër aktgjykimit të korrikut.
Komisioni Evropian ka shqiptuar
një dënim në korrik pasi ka gjetur

se Google i detyroi prodhuesit e
telefonave të mençur që përdorin
Android për të instaluar aplika-
cionet e kësaj kompanie të kërki-
mit të internetit. Sipas atij
aktgjykimi, Google duhet të
ndërmarrë hapa për të zgjidhur
problemin deri në fund të tetorit
ose të ndëshkohet. Google
atëherë pohoi se sistemi i tij ope-
rativ i lirë çoi në uljen e çmimit të
telefonave dhe nxiti konkur-
rencën e Apple.

Sheiku denoncon 3 gratë: Nuk më lejuan të martohem me një tjetër

Google ankohet ndaj dënimit të BE-së prej 4.3 miliardë euro

Ata që flasin shumë,
bëhen të mërzitshëm

“34 fjalimet interesante
zgjatën mesatarisht, në
kohën 11 minuta dhe 42
sekonda”, vë në dukje
studiuesi. “16 të
mërzitshëm u zvarritën
për 13 minuta dhe 12
sekonda (duke humbur
kështu një vlerë
statistikisht të
rëndësishme prej 1.5
minutash”. Konkluzioni i
Ewers është se për çdo 70
sekonda që një folës
vazhdon të flasë, gjasat e
fjalimit të mërzitshëm
dyfishohen. Nga studiuesi
gjithashtu vijnë disa
këshilla për ata që duhet të
mbajnë fjalime
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Anëtari i Këshillit rajonal të To-
skanas në Itali, Roberto Salvini
thotë se qeni ‘Kangal‘ nga qyteti Si-
vas i Turqisë është masa më e mirë
parandaluese që mund të ballafa-
qohet kundër sulmeve në rritje të
ujqërve ndaj kopeve të bagëtive në
rajon. Salvini në një prononcim për
AA ka folur në lidhje me propozi-
min e tij që qeni ‘Kangal i Sivasit‘ të
përdoret kundër ujqërve që sul-
mojnë kopetë e bagëtive në rajon.

Sipas tij, tashmë pesha e ujqër-
ve në Itali është rreth 28-32 kg dhe
se nuk ka ujqër në përmasa të vo-
gla. Salvini shpjegon se lloji i qenve
për barinj në Itali pothuajse mun-
dej përherë përballë sulmeve të uj-
qërve me përmasa të mëdha në
Evropë. "Të gjithë atyre që merren
me bagëti u rekomandoj katego-
rikisht të marrin dhe të përdorin
qentë ‘Kangal’. Sepse punimet e
kryera tregojnë se qeni ‘Kangal’
është qen roje që mund të mbrojë
më së mirë kopenë", tha Salvini
duke theksuar interesin për këtë
racë të qenve të cilët mund të për-
ballojnë sulmet e ujqërve me për-
masa të mëdha në Evropë.

Salvini thotë se ‘Kangali’ është
qen shumë konkurrues në kraha-
sim me ujqërit, i cili ka një trup të
fortë, vrapon me një shpejtësi rreth
60 kilometra në orë gjë e cila bën
që ujku të rrëzohet. "Kangali’ po
ashtu ka një kafshim që mund të
ushtrojë më shumë presion se kaf-
shimi i ujkut dhe se ‘Kangali’
pothuajse nuk ka aspak frikë nga
ujku", shton më tej Salvini.

Salvini tregon se ‘Kangali’ qën-
dron brenda kopesë dhe duke fje-
tur bashkë me të e bën më
mbrojtës kopenë. "Kangali’ sulmit

kundër kopesë i përgjigjet me forcë
dhe vendosmëri. Ai është gjithnjë i
gatshëm t'i kundërpërgjigjet sul-
mit sepse ai fle bashkë me kopenë.
Këshilli i rajonit është informuar
për këtë racë të qenve si rezultat i
një hulumtimi të kryer. Disa nga
ambientalistët kundërshtojnë me
arsyetimin se mund të jetë i rrezik-
shëm për turistët. Por, për mendi-
min tim kjo racë e kryen detyrën
me rezultate të mira dhe do të fil-
lojë të përdoret në Itali dhe në rajo-
net ku zhvillohet blegtoria në zona
me kafshë të egra dhe që kanë pro-

bleme me ujqërit", thekson ai.
Ai gjithashtu thotë se populla-

ta duhet të njoftohet për racë të
qenve e cila kryen detyrën. "Perso-
nave që merren me blegtori duhet
t'u tregohet se ka qen roje që mund
të vrasë ujqërit që sulmojnë tufat e
tyre. Qentë e barinjve të përdorur
deri më sot janë mundur gjith-
monë nga ujqërit edhe pse numri i
qenve ka qenë tre deri në katër. Ata
që merren me rritjen e kafshëve
kur të shohin një herë se qeni qën-
dron me qetësi në mëngjes dhe
ujku shtrihet në tokë do ta kup-
tojnë se qentë konkurrues janë të
nevojshëm për të mbajtur gjallë e
të qetë kafshët në zonat malore",
thekson Salvini.

Në vijim ai shton se në telefo-
nin e tij ka shkarkuar pamje ku qeni
‘Kangal’ përleshet dhe ndjek ujkun
dhe se këto pamje ua tregon shpe-
sh herë personave që merren me
blegtori.

"Ata që ushtrojnë profesionin si
barinj duhet të marrin qen ‘Kangal’
nëse dëshirojnë të vazhdojnë pro-
fesionin e tyre, të qëndrojnë të si-
gurt në livadhe, ku mund ta lënë
tufën vetëm nën mbrojtjen e qenit
i cili në rast rreziku nuk largohet
dhe që ka aftësinë të mundë ujkun
në një përleshje të mundshme", tha
Salvini. Anëtari i Këshillit rajonal
të Toskana-s, Salvini ka rekoman-
duar përdorimin e qenit ‘Kangal’
pas një sulmi të ujqërve në një
fermë pranë qytetit të Sienës në
Itali ku si pasojë e sulmit nga ujqit
ngordhën 70 dele. Pas propozimit
të Salvinit, dy familje italiane
kërkuan 8 këlyshë ‘Kangal’ nga një
fermë në rrethin Altınyayla të qyte-
tit Sivas në Turqi.

Zamira, gruaja
që shpenzoi 
18 milionë euro
në një dyqan 
të vetëm luksi
Pasi shpenzoi 18 milionë euro
në një dyqan të vetëm luksi
brenda 10 vitesh, (mesatari-
sht 5000 euro në ditë) autori-
tetet i kërkojnë asaj dhe ba-
shkëshortit që të vërtetojnë
pasurinë, përndryshe do të
humbasin edhe shtëpinë 20-
milionë-dollarëshe në Londër.
Zamira Haxhijeva është ba-
shkëshortja e Xhahangir
Haxhijevit, ish drejtor i
Bankës Ndërkombëtare të
Azerbaixhanit. Ai u arrestua
në vitin 2016 dhe u dënua me
15 vite burg për mashtrim dhe
përvetësim të paligjshëm të
fondeve. Gjykata i kërkoi të
kthejë 39 milion dollarë.
Shtatë vite më parë, një kom-
pani “offshore” bleu shtëpinë
20 milion dollarëshe pranë
dyqanit luksoz “Harrods”, në
emër të bashkëshortes së
Haxhijevit. Ajo ka shpenzuar
mesatarisht 5000 dollarë në
ditë te ai dyqan, ose rreth 18
milionë euro në total. Një
ditë, sipas hetimeve, kishte
shpenzuar rreth 200 mijë
euro në parfume, stoli e ora
dore. Të nesërmen ishte
kthyer për blerë 2000 euro
verë. Ajo kishte dy vende
parkimi të garantuara te Har-
rods. Zamira ka deklaruar në
gjykatë se është e pafajshme,
dhe se ajo e bashkëshorti po
kthehen në viktima të një pa-
drejtësie të madhe. Avokatët
thonë se bashkëshorti i saj
është dënuar vetëm sepse
nuk ka rënë dakord me poli-
tikanët e korruptuar në Azer-
bajxhan, ndaj i kanë kërkuar
Gjykatës Europiane të të Drej-
tave të Njeruit që ta marrin në
mbrojtje.

Kontakti jo-seksual është një
temë e rëndësishme e marrëdhë-
nieve shoqërore midis të rriturve,
thonë ekspertët. Një studim i
kryer në Universitetin Carnegie
Mellon në Pensilvani ka treguar se
përqafimi është mënyra më e mirë
për të pajtuar me dikë pas
grindjes.

Ekipi i studiuesve u drejtua nga
psikologu Michael Marphy, i cili

vëzhgoi për dy javë 400 persona
dhe reagimet e tyre pas një përqa-
fimi. Rezultatet treguan se njerëzit
që u përqafuan pas grindjes, u
qetësuan më shpejt dhe zgjidhën
ndjenjat e tyre negative. Marphy
thotë se prekja ka efekt qetësimi,
dhe se përqafimi dhe mbajtja e
duarve janë të shkëlqyera në luftën
kundër stresit. Një marrëdhënie
me një të dashur mund të na sh-

qetësojë në një nivel emocional
dhe fizik, dhe stresi i vazhdueshëm
për shkak të diskutimeve të tilla
mund të shkaktojë ankth, para-
nojë, ndjenjë të vetmisë dhe de-
presionit.

Marphy thotë se prekja lehtë-
son efektet e këtyre pasojave në
shëndetin fizik dhe mendor, pasi
rrit ndjenjën e sigurisë dhe afërsi-
së, si dhe kontribuon në një

mirëkuptim më të mirë. "Përveç
kësaj, përqafimi na bën më të gat-
shëm të kapërcejmë mosmarrë-

veshjen që shkaktoi debatin", tha
ai. Studimi u botua në revistën
shkencore ‘Plus One’.

Prekja lehtëson stresin dhe rrit ndjenjën e sigurisë

MOZAIK
Koha, e premte, 12 tetor 2018 

"Ata që ushtrojnë profesionin si barinj duhet të
marrin qen ‘Kangal’ nëse dëshirojnë të vazhdojnë

profesionin e tyre, të qëndrojnë të sigurt në
livadhe, ku mund ta lënë tufën vetëm nën

mbrojtjen e qenit i cili në rast rreziku nuk largohet
dhe që ka aftësinë të mundë ujkun në një

përleshje të mundshme", tha Roberto Salvini,
anëtari i Këshillit rajonal në Toskana të Italisë

Kangali, “bariu” më i sigurt
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Presidenti, Hashim Thaçi, ka
mbrojtur qëndrimin e tij ndaj
deklaratave të kryeministrit të
vendit, Ramush Haradinaj, duke
thënë se dialogu ndërmjet Ko-
sovës dhe Serbisë nuk ka vdekur
dhe se është në një fazë të rëndë-
sishme.Në anën tjetër, kryemini-
stri i Kosovës, Ramush Haradinaj,
të martën tha se qëndron prapa
deklaratave të tij duke thënë se
ai që ka vdekur nuk ngjallet më.

“Njëherë ka ndodh, është
ngjallur Krishti, po çështja e kor-
rigjimit të kufijve, e shkëmbime-

ve të territoreve ka vdekur”, tha
Haradinaj. Ndërsa, analistët ven-
dor në një prononcim për Tele-
grafin kanë thënë se mospajtimet
mes dy krerëve të lartë të shtetë-
rorë, vendin e drejtojnë në
zgjedhje të parakohshme parla-
mentare.

Njohësi i këtyre rrethanave,
Imer Mushkolaj vlerësoi se presi-
denti Thaçi, me zhgënjimin nga
mungesa e përkrahjes për idenë e
tij, mund t’i hakmerret Haradi-
najt duke ndikuar tek deputetët e
PDK-së, që të prishet koalicioni.

“Hashim Thaçi është i
zhgënjyer nga mungesa e përk-
rahjes për idenë e tij. Ai mund t’i
hakmerret Ramush Haradinaj

duke ndikuar tek deputetët e
PDK-së që të prishet koalicioni qe-
veritar. Nëse Thaçi vazhdon të
mos e gjejë mbështetjen e duhur,
atëherë mund të provokoj
zgjedhje të reja. Nga ana tjetër,
Haradinaj e di që kjo mund të
ndodh, andaj vazhdon diskursin
kundër idesë së Thaçit”, ka thënë
Mushkolaj. Ndërsa, profesori dhe
analisti Ramush Tahiri theksoi se
mospajtimet tashmë të bëra pu-
blike ndërmjet dy krerëve të lartë
shtetërorë, domosdo do ta çojnë
vendin në zgjedhje të reja parla-
mentare ose presidenciale.

Sipas tij, presidenti Thaçi ose
kryeministri Haradinaj duhet të
japin dorëheqje nga pozita e tyre.

“Mospajtimet tash të bëra pu-
blike ndërmjet kryeministrit dhe
presidentit të Kosovës për çështje
kaq madhore domosdo që e
qojnë vendin në zgjedhje të reja
parlamentare ose presidenciale
sepse njeri o tjetri detyrohet të
jap dorëheqje nga funksioni në
të cilin është zgjedhur nga Kuven-
di i Kosovës. Secila nga kjo
zgjidhje i ka pasojat e veta edhe
për AAK edhe për PDK”, potencoi
Tahiri. Ai po ashtu tha se tashmë
është e sigurt që Kosova këtë vit
do të mbajë zgjedhje të parakoh-
shme parlamentare. “Është ta-
shmë e sigurt se Kosova këtë vit
do të mbajë zgjedhjet e parakoh-
shme parlamentare. Të vogla janë
gjasat që rrëzimi j Qeverisë të
bëhet gjatë miratimit të buxhetit
që mund të zgjasë deri në muajin
mars të vitit të ardhshëm”, tha
ndër të tjera Tahiri. Ndryshe, dia-
logu Kosovë-Serbi është mbajtur
në fillim të muajit shtator, mirëpo
një takim bilateral ndërmjet pre-
sidentit të Kosovës, Hashim Thaçi
dhe atij të Serbisë, Aleksandar
Vuçiq me ndërmjetësimin e për-
faqësueses së Lartë për Politikë të
Jashtme të BE-së, Federica Mo-
gherini ka qenë i pamundur të zh-
villohet. /Telegrafi/

Të mërkurën u miratua Draft-
Rezoluta e Komitetit të Punëve të
Jashtme të Parlamentit Evropian
(AFET) për Raportin e Komisionit
për Kosovën 2018.

Draft-rezoluta shpreh shqetë-
sime të thella për elementet e sh-
tetit të kapur, korrupsionin e
përhapur në gjitha nivelet institu-
cionale, ndërhyrjet politike në
drejtësi dhe në rastet e ekstradi-
mit.

Sa i përket dialogut mes Ko-
sovës dhe Serbisë, në komunikatën
për shtyp të AFET-it, tekpjesa e
gjetjeve për Serbinë, deputetët të
Parlamentit Evropian kanë bërë
thirrje që çfarëdo marrëveshje në

mes dy palëve nuk duhet të shkoj
në drejtim të krijimit të shteteve
etnikisht homogjene, duhet të jetë
e bazuar në drejtën ndërkombë-
tare dhe të ofroj kontribut në stabi-
litetin e rajonit dhe asesi të desta-
bilizoj atë.

Deputet e Parlamentit Evro-
pian konsiderojnë se normalizimi
i plotë i marrëdhënieve në mes Ko-
sovës dhe Serbisë, përmes një
marrëveshje ligjërisht të obligue-
shme në mes te dyja vendeve do
jete i pamundur pa zbatimin e
plotë të marrëveshjeve të arritura
deri më tani.

Draft-rezoluta ri konfirmon
ngecjet në zbatimin e reformave

në kuadër të agjendës evropiane
dhe bënë thirrje institucioneve për
zbatim të plotë të Agjendës Evro-
piane të Reformave – proces i lan-
suar në nëntor 2016 dhe i cili është
dashur të përmbyllet në fund të vi-
tit 2017.

Raporti konfirmon se si pasoje
e mungesës se konsensusit dhe
polarizimit politik Qeveria dhe Ku-
vendi nuk janë ne gjendje te zba-
tojnë reformat e parapara ne
kuadër agjendës Evropiane.

Draft-rezoluta e bënë të qartë
që në procesin e liberalizmit të vi-
zave luftimi i krimit të organizuar
dhe korrupsionit, si dhe menaxhi-
mi efektiv i migrimit jo të rregullt

është krucial për këtë proces. Si-
stemi i drejtësisë duhet të jetë i pa-
varur nga politika, transparent,
efikas dhe me kuadro me integri-
tet te pa cenueshëm

Draft-rezoluta shpreh shqetë-
simin e thellë rreth përpjekjeve të
deputetëve të Kuvendit të Kosovës
për ta shfuqizuar Ligjin për Dho-
mat e Specializuara dhe Zyrës së

Prokurorit Special dhe fton insti-
tucionet e Kosovës që të garan-
tojnë lirinë e mediave, si shtyllë e
rëndësishme e shoqërisë demok-
ratike.

Instituti EPIK shpreh shqetësi-
min e thellë për gjetjet e draft-re-
zolutës dhe fton institucionet që
urgjentisht të adresojnë gjetjet e
draft-rezolutës.

Indeksi i kapitalit njerëzor është indika-
tori më i ri i Bankës Botërore për të matur
produktivitetin e gjeneratës së re të punë-
torëve, bazuar në vetëm dy kritere; shkallën
e shëndetit dhe atë të arsimit.

Të dhënat janë pjesë e raporti botëror të
zhvillimit 2019, që mban titullin; ndryshimi
i natyrës së punës. Indeksi për Shqipërinë
fiksohet në 0.62 pikë, duke e renditur në
vendin e 56-të në botë, ndër 157 ekonomi të

globit. Pikëzimi maksimal fiksohet në 1 dhe
tregon se shoqëria ka marrë maksimumin e
potencialit nga shkollimi dhe shëndetësia.
Në këtë drejtim, Shqipëria është vendi i
dytë me performancën më të mirë në rajon,
duke u renditur pas Serbisë, që renditet e
27-ta në botë.

Të dhënat e Bankës Botërore
përkthehen në një të ardhme me më
shumë ngjyra për shqiptarët dhe Shqipë-

rinë, pasi sinjalizojnë një potencial më të
madh për t`u shfrytëzuar, rrjedhojë e inve-
stimit të tanishëm, në dy drejtimet kyçe;
shëndetin dhe arsimin. Janë këto dy shtyl-
lat kryesore që sipas Bankës Botërore ndër-
tojnë kapitalin njerëzor. 

Ballkani jo në BE
Pak ditë para zgjedhjeve të rëndësi-
shme në Bavari, partia e djathtë
gjermane, Alternativë për Gjerma-
ninë i thotë jo anëtarësimit të ven-
deve të Ballkanit Perëndimor në BE.
Ata prezantuan në Berlin pozicionin
e tyre. Në një konferencë shtypi në
Berlin, zëdhënësi i kësaj partie për
çështje të BE-së, Harald Weyel, dhe
raportuesi i Ballkanit Perëndimor,
Siegbert Droese, dhanë si shkakun
kryesor për mospranimin e Ballkanit
Perëndimor në BE lidhjen e korru-
psionit në nivelet më të larta të qe-
verisë me krimin e organizuar. “Ky
model është shndërruar në modelin
e qeverisjes së tyre", tha Drose. “Nuk
jemi dakord me automatizmin që
qysh ne vitin 2025 të hyjnë në BE
vendet e para, si për shembull, Mali i
Zi ose Serbia. Kemi nevojë për më
shumë kohë dhe këto vende duhet
të ofrojnë diçka vetë, para se të
hyjmë në negociata konkrete me to,
shtoi ai më tej.
Një shqetësim tjetër i lidhur me këtë
refuzim ndaj Ballkanit Perëndimor
për partinë më të djathtë populiste
të Gjermanisë është rritja e peshës
së vendeve të Evropës Lindore dhe
Jugore me anëtarësimin e tyre në
BE. AfD për këtë arsye propozon që
këto vende të krijojnë një union të
tyre, sipas modelit të vendeve Be-
neluks: “Përtej opsionit të një BE-je
të madhe ekziston opsioni i një
Unioni të vendeve të Ballkanit
Perëndimor, që do të sillte harmo-
nizimin e ekonomisë, heqjen e do-
ganave, zbutjen e politikës së jasht-
me etj., sipas modelit të shteteve të
Beneluksit. Ky plan B ose C mund të
ishte fare mirë plani A", tha
zëdhënësi i fraksioit të për çështje
të BE-së, Harald Weyel./ DW

DRAFT-REZOLUTA E KOMITETIT TË PUNËVE TË JASHTME TË PE 

“Kosova ka elementet e shtetit të kapur”

PRETENDIME TË
DJATHTËS GJERMANE

RAPORT I  BANKËS BOTËRORE

Shqiptarët, bashkë me serbët kanë
potencialin më të lartë në rajon

Mospajtimet e thella mes Thaçit dhe Haradinajt,
çojnë vendin drejt zgjedhjeve të reja

Raportet ndërmjet
presidentit të Kosovës,
Hashim Thaçi dhe
kryeministrit, Ramush
Haradinaj, janë acaruar
kohëve të fundit si
pasojë e qëndrimeve të
kundërta rreth idesë
për ndryshimin e
kufijve Kosovë-Serbi, e
cila ka rrjedhur nga
dialogu në nivel
presidentësh, Kosovë-
Serbi në Bruksel.
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Princi i parë i kurorës në Ara-
binë Saudite, princ Mohammed
bin Salman, përballet me akuza
se ka planifikuar të sjell në Arabi
Saudite dhe pastaj të arrestojë ga-
zetarin e zhdukur disa ditë në
parë, Jamala Khashoggi. Gazetari
dhe kolumnisti i "The Washing-
ton Post", u zhduk më 2 tetor, pasi

hyri në kompleksin e Konsullatës
së Arabisë Saudite në Stamboll.
Ai ishte një kritik i njohur i poli-
tikave të pushtetit aktual në Ara-
bi Saudite, në veçanti të princit
Mohammed.

"The Washington Post" pu-
blikoi lajmin se shërbimet e inte-
ligjencës amerikane, kanë inter-
ceptuar biseda në të cilat zyrtarët
sauditë bisedojnë për planin për
të joshur Khashoggin të kthehet
në Arabinë Saudite, ku më pas do
të arrestohej. Shokët e afërt të ga-

zetarit të zhdukur thonë se ba-
shkëpunëtorë të ngushtë të prin-
cit Mohammed, në katër muajt e
fundit i kanë ofruar mbrojtje dhe
një punë të mirë pas kthimit në
vendlindje. Burimet e njëjta
thonë se Khashoggi ishte skeptik,
për çka njërit nga miqtë e tij të
afërm i kishte thënë se me gjasë
pushteti i Arabisë Saudite nuk do
ta mbronte. "Më tha se nuk i beson
fare Rijadit zyrtar", tha Khaled Saf-
furi, një aktivist politik amerikan-
arab. Khashoggi ka bashkëpunuar

edhe me media të shumta arabe,
përfshirë edhe gazetën reformi-
ste "Al-Watan". Teksti i fundit në
"The Washington Post" shkaktoi
komente të shumta, por ngriti
edhe çështjen nëse administrata
amerikane duhej të paralajmë-
ronte Khashoggi rreth informa-
cionit që ka dalë nga përgjimet e
zyrtarëve sauditë.

Në Turqi tashmë ka nisur një
hetim mbi zhdukjen e tij, ndërkohë
që gazetari i agjencisë së lajmeve
Reuters, njoftoi më parë se Kha-
shoggi është vrarë në konsullatë,
pasi kaloi disa ditë si i paraburgo-
sur. Të njëjtin pohim e ka bërë edhe
shoqata e mediave turke dhe ara-
be, të cilat pretendojnë të kenë dë-
shmi për këtë. 

Konsullata e Arabisë Saudite
më herët në Twitter mohoi akuzat
e tilla. Ministria e Punëve të Jasht-
me e Republikës së Turqisë, njof-
toi sot se do të ekzaminohet
brendësia e kompleksit të konsul-
latës saudite, për çka dhe kishin
marrë një ftesë zyrtare nga autori-
tetet saudite.

Arrestohet edhe
djali i Morsit të
burgosur
Forcat egjiptiane të sigurisë në
shtëpinë e tij në Kajro kanë arre-
stuar Abdullah Morsi, djalin e
ish-presidentit të burgosur
Mohamed Morsi, i cili u përmbys
në një grusht shteti ushtarak në
vitin 2013. Duke folur për Anado-
lu Agency, Ahmed Morsi, djali
më i madh i ish-presidentit, kon-
firmoi se vëllai i tij Abdullah
është arrestuar nga personeli i si-
gurisë. “Ne ishim të befasuar
këtë mëngjes kur persona të pai-
dentifikuar hynë në shtëpinë
tonë në qarkun Sheikh Zayed
dhe arrestuan vëllain tim”, tha
Ahmed. Familja, shtoi ai, ende
nuk është në njohuri për vendn-
dodhjen e Abdullahut. Autorite-
tet egjiptiane, nga ana e tyre,
ende nuk kanë komentuar mbi
arrestimin e raportuar ose pre-
tendimet e familjes Morsi.

Princi i kurorës planifikoi
arrestimin e gazetarit Khashoggi

"The Washington
Post" publikoi lajmin
se shërbimet e
inteligjencës
amerikane, kanë
interceptuar biseda
në të cilat zyrtarët
sauditë bisedojnë për
planin për të joshur
Khashoggin të
kthehet në Arabinë
Saudite, ku më pas do
të arrestohej
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         Në bazë të nenit 156,157,158, 159 dhe 160 nga Ligji për mbrojtje shëndetësore  (Gazeta zyrtare e RM nr. 43/2012, 145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16), Pëlqimi për punësim nga 
Ministria e financave nr. 18-11492/2 nga data 28.09.2018 v, Drejtori i IPSH Spitalit Klinik Tetovë  publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE 
PËR PUNËSIM 

 
1. Publikohet Shpallje publike për punësim të punonjësve dhe 
bashkëpunonjësve shëndetësor me shkollim sipëror dhe të mesëm, në 
marrëdhënie pune në kohë të pa caktuar dhe atë: 
1 MJEK TË 

MEDICINËS 
ALP  30 ushtrues, 

2 BIOKIMIST ALP  2 ushtrues,
3 RADIOLOG 

TEKNOLOG 
ALP  4 ushtrues, 

4 MOTRA 
MEDICINALE 

AMP  55 ushtrues, 

5 TEKNIK LABORANT AMP  8 ushtrues,
6 MAMI AMP  10 ushtrues,
7 TEKNIK 

FIZIOTERAPEUT 
AMP  8 ushtrues, 

8 TEKNIK 
FARMACEUT 

AMP  2 ushtrues, 

2. Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet e parapara tek Ligji për 
mbrojtje shëndetsore dhe ate: 
 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë. 
 Të jetë madhor. 
 Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore. 
 Mos të jetë shqiptuar vendim për ndalesë të ushtrimit të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës, lëshuar nga Regjistri 
qendror i R.M. 
Në bashkëngjitje të fletëparaqitjes kandidatët janë të obliguar ti 
dorëzojnë dokumentet si në vijim: 

Lutje dhe biografi të shkurtë me adresë të vendbanimit, si dhe 
numër telefoni. 
-     Certifikatë nënshtetësie e R.M. (origjinal ose kopje e 
noterizuar) 
-     Certifikatë të datëlindjes (origjinal ose kopje e noterizuar) 
-     Certifikatë shëndetësore - jo më të vjetër se 6 muaj, 
-     Vërtetim nga Regjistri qendror se nuk ka të shqiptuar nga 
gjykata vendim për ndalesë të ushtrimit të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës, jo më të vjetër se 6 muaj. 
3. Krahas kushteve të përgjithshme me Ligj, kandidatët duhet t’i 
plotësojnë edhe këto kushte të veçanta dhe atë si vijon: 
Për vendin e punës nën numër  rendor  1 – Mjek i medicinës, 
kandidatët e paraqitur duhet të kenë:  
 Të kenë të kryer shkollim sipëror VII/1 ose 240 kredi sipas EKTS – 

Fakultetin e Mjekësisë. 
 Diplomë të Fakultetit (origjinal ose kopje e noterizuar). 
 Certifikatë me mesatare suksesi, (origjinal ose kopje e notarizuar). 
 Certifikatë për dhënien e provimit profesional, (origjinal ose kopje 

e noterizuar). 
 Licencë pune (origjinal ose kopje e noterizuar). 
 Vërtetim të njohjes së një gjuhe të huaj (Angleze, Gjermane dhe 

Franceze) origjinal ose kopje e noterizuar. 
Orari javor i punës është gjithsej 40 orë si kohë e rregullt pune në 
ndërrimin e 1 ose më shumë ndërrime, e sipas nevojës puna mund të 

jetë edhe në kujdestari, praktik dhe tjetër e paraparë me Ligj. Rroga 
bazë Neto është gjithsej 27.356,00 denarë. 
Kandidatët të cilët kanë të kryer shkollim jashtë vendit duhet të 
posedojnë: 
 Diplomë të nostrifikuar për shkollimin adekuat nga Ministria për 

arsim dhe shkencë, 
 Dokument për ekuivalencën e notave lëshuar nga Ministria për 

arsim dhe shkencë. 
Për vendin e punën nen numër rendor  2 -  Biokimist  - Kandidatët e 
paraqitur duhet të kenë: 
 Të kenë të kryer Fakultetin e Biokimisë me minimum 240 kredi 

sipas EKTS – ose shkollim sipëror VII/1 -(origjinal ose kopje e 
noterizuar) 
 Vërtetim të njohjes së një gjuhe të huaj (Angleze, Gjermane dhe 

Franceze) origjinal ose kopje e noterizuar. 
Orari javor i punës është gjithsej 40 orë si kohë e rregullt pune në 1 
(një) ose më shumë ndërrime. Rroga bazë Neto është gjithsej 24.200,00 
denarë. 
Për vendin e punës nën nr. rendor 3 – Radiolog Teknolog - Kandidatët 
e paraqitur duhet të kenë: 
 Diplomë për shkollimin e kryer shkollim sipëror – Radiolog 

teknolog (origjinal ose kopje e noterizuar) 
 Certifikatë me mesatare të notave (origjinal ose kopje e noterizuar) 
 Certifikatë për dhënien e provimit profesional (origjinal ose kopje e 

noterizuar) 
 Licencë pune (origjinal ose kopje e noterizuar) 
 Vërtetim të njohjes së një gjuhe të huaj (Angleze, Gjermane dhe 

Franceze) origjinal ose kopje e noterizuar. 
Orari javor i punës është gjithsej 40 orë si kohë e rregullt pune në 1 
(një) ose më shumë ndërrime, në bazë të nevojës puna mund të jetë 
edhe në kujdestari, praktik ose tjetër të parapara me Ligj.  Rroga bazë 
Neto është gjithsej 23.600,00 denarë. 
Për vendin e punës nën nr. rendor 4 – Motra medicinale – Kandidatët 
e paraqitur duhet të kenë: 
 Diplomë dhe dëftesat për 4 (katër) vite ku është shënuar suksesi i 

arritur për çdo vit në veçanti (origjinal ose kopje e noterizuar) 
 Certifikatë për provimin e dhënë profesional (origjinal ose kopje e 

noterizuar). 
Orari javor i punës është gjithsej 40 orë si kohë e rregullt pune në 1 
(një) ose më shumë ndërrime. Rroga bazë Neto është gjithsej 17.020,00 
denarë. 
Për vendin e punës nën nr. rendor 5 –  Teknik Laborant  - Kandidatët 
e paraqitur duhet të kenë: 
 Diplomë dhe dëftesat për 4 (katër) vite ku është shënuar suksesi i 

arritur për çdo vit në veçanti (origjinal ose kopje e noterizuar) 
 Certifikatë për provimin e dhënë profesional (origjinal ose kopje e 

noterizuar). 
Orari javor i punës është gjithsej 40 orë si kohë e rregullt pune në 1 
(një) ose më shumë ndërrime. Rroga bazë Neto është gjithsej 17.020,00 
denarë. 

Për vendin e punës nën nr. rendor 6 – Mami – Kandidatët e paraqitur 
duhet të kenë: 
 Diplomë dhe dëftesat për 4 (katër) vite ku është shënuar suksesi i 

arritur për çdo vit në veçanti (origjinal ose kopje e noterizuar) 
 Certifikatë për provimin e dhënë profesional (origjinal ose kopje e 

noterizuar). 
Orari javor i punës është gjithësej 40 orë si kohë e rregullt pune në 1 
(një) ose më shumë ndërrime. Rroga bazë Neto është gjithsej 17.020,00 
denarë. 
Për vendin e punës nën nr. rendor 7 – Teknik fizioterapeut – 
Kandidatët e paraqitur duhet të kenë: 
 Diplomë dhe dëftesat për 4 (katër) vite ku është shënuar suksesi i 

arritur për çdo vit në veçanti (origjinal ose kopje e noterizuar) 
 Certifikatë për provimin e dhënë profesional (origjinal ose kopje e 

noterizuar). 
Orari javor i punës është gjithsej 40 orë si kohë e rregullt pune në 1 
(një) ose më shumë ndërrime. Rroga bazë Neto është gjithsej 17.020,00 
denarë. 
Për vendin e punës nën nr. rendor 8 – Teknik farmaceut – Kandidatët 
e paraqitur duhet të kenë: 
 Diplomë dhe dëftesat për 4 (katër) vite ku është shënuar suksesi i 

arritur për çdo vit në veçanti (origjinal ose kopje e noterizuar) 
 Certifikatë për provimin e dhënë profesional (origjinal ose kopje e 

noterizuar). 
Orari javor i punës është gjithsej 40 orë si kohë e rregullt pune në 1 
(një) ose më shumë ndërrime. Rroga bazë Neto është gjithsej 17.020,00 
denarë. 
Gjatë punësimit të punonjësve të cilët punësohen nëpërmjet 
Shpalljes publike, IPSH Spitali Klinik Tetovë njofton se: 
Punësimi bëhet në kohë të pacaktuar pune, afati i zgjedhjes është 45 
ditë.  
Për Vendin e shpallur të punës nën nr. rendor 1 Kandidatët e 
paraqitur në Shpalljen publike do ti nënshtrohen dhënies së 
provimit kualifikues i cili përbëhet nga dy pjesë: 
 Pjesa profesionale (Testim). 
 Njohje të një gjuhe të huaj (Angleze, Gjermane dhe Franceze). 

Për Vendet e Shpallura të punës nën nr. rendor 4, 5, 6, 7 dhe 8 
kandidatët e paraqitur në shpallje do t’i nënshtrohen: 
 Pjesa profesionale (Testim). 

Lutja me dokumentet e nevojshme të gjitha origjinale ose të 
notarizuara dhe numër telefoni, do të dorëzohen në Arkivin e 
IPSH Spitalit Klinik Tetovë, rruga” Mehmed  Pashë Deralla  pn. 
Tetovë. 
Dokumentet e pakompletuara dhe jo të dorëzuara në kohë nuk do të 
shqyrtohen. 
Afati i publikimit të Shpalljes është 5 (pesë) ditë  pune llogaritur nga 
dita e publikimit të Shpalljes në Agjencinë për punësim dhe në Gazetën 
ditore (“Slloboden peçat” dhe “ Koha”). 
Për pranimin e kryer kandidatët do të njoftohen me shkrim. 

 IPSH SPITALI KLINIK TETOVË

Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159 dhe 160 të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 43/12, 145/12, 87/13, 39/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 dhe 93/17), Lajmërimit nga Ministria e financave për 
mjetet e siguruara financiare nr. 18-6691/2 dhe 18-6690/2 të datës 09.07.2018 dhe nr. 18-12150/2 të datës 09.10.2018 dhe Vendimit për punësim të punëtorëve shëndetësornr. 02-745/1 të datës 03.10.2018, IPSH Spitali i 
përgjithshëm “Borka Taleski” Prilep, publikon  
                                                                

SHPALLJE PUBLIKE 
për punësimin e punëtorëve shëndetësor 

për kohë të pacaktuar 
 

IPSH Spitali i përgjithshëm “Borka Taleski” Prilep, publikon shpallje për punësim të punëtorëve shëndetësor për 
kohë të pacaktuar për vendet e punës në vijim:  
 

1. Doktor të medicinës............................10 (dhjetë) realizues me shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit, 
fakulteti i medicinës dhe licencë për punë.  

2. Farmaceut i diplomuar.........................1 (një) realizues me shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit, 
fakulteti i farmacisë dhe provim të dhënë profesional. 

3. Teknolog i diplomuar i radiologjisë.......1 (një) realizues me shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit, 
arsim i lartë teknolog i diplomuar i radiologjisë ose specialistë teknologë të radiologjisë me provim të 
dhënë profesional për titullin. 

4. Motra medicinale....................................20 (njëzet) realizues me shkallë të IV të mbaruar të arsimit, 
shkollë e mesme e medicinës dhe provim të dhënë profesional për titullin.  

5. Teknik i fizioterapisë................................5 (pesë) reali5zues me shkallë të IV të mbaruar të arsimit, 
shkolla e mesme për teknik të fizioterapisë dhe provim të dhënë profesional për titullin  

 
KUSHTET: 
 
Kandidatët nga pika 1, 2 dhe 3 duhet të përmbushin kushtet në vijim:  
Kushtet e përgjithshme të parapara me nenin 158 paragrafi 2 i Ligjit për mbrojtje shëndetësore: 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë 
- Të jetë i moshës së rritur; 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore 
- Të mos i jetë shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për realizim të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës. 
 
Kushtet e posaçme të parapara me nenin 158 paragrafi 5 i Ligjit për mbrojtje shëndetësore:  
- Kandidatët nga pika 1 të kenë shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit, fakulteti i medicinës  
- të kenë licencë për punë  
- njohje të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura botërore (angleze, gjermane ose frënge), të theksuar në 
fletëparaqitje, cilën gjuhë e zotërojnë. 
 
- Kandidatët nga pika 2 të kenë shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit, farmaceut i diplomuar me provim të 
dhënë profesional 
- njohje të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura botërore (angleze, gjermane ose frënge), të theksuar në 
fletëparaqitje, cilën gjuhë e zotërojnë. 
 
- Kandidatët nga pika 3 të kenë shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit, teknolog i diplomuar i radiologjisë ose 
specialist teknolog i radiologjisë me provim të dhënë profesional në titull. 
- njohje të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura botërore (angleze, gjermane ose frënge), të theksuar në 
fletëparaqitje, cilën gjuhë e zotërojnë. 
 
- Kandidatët nga pika 4 të kenë shkallë të IV të mbaruar të arsimit - shkollë e mesme, motra medicinale me 
provim të dhënë profesional për titullin. 
- Kandidatët nga pika 5 të kenë shkallë të IV të mbaruar të arsimit - shkollë e mesme për teknik të fizioterapisë, 
me provim të dhënë profesional për titullin. 
 

Kandidatët nën pikën 1, 2, 3, 4 dhe 5 krahas fletëparaqitjes duhet të parashtrojnë edhe dokumentet në 
vijim:  
 
- Biografi të shkurtë (CV);  
- Certifikatë të shtetësisë jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- Certifikatë nga mjeku jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
nga Gjykata kompetente ose nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë në origjinal ose kopje të vërtetuar 
në noter, jo më të vjetër se 6 muaj.  
- Certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
Kandidatët nën pikën 1, 2 dhe 3 të parashtrojnë dhe dokumentet në vijim:  
- Dokument për njohje të gjuhës së huaj (angleze, gjermane ose frënge), 
- Dokument për fakultet të mbaruar të medicinës, fakultet të farmacisë ose arsim sipëror teknolog i diplomuar i 
radiologjisë (me notat), për kandidatët që kanë mbaruar jashtë vendit edhe ekuivalencë të notave, të dhënë nga 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë, në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter.  
 
- Për kandidatët nga pika 1 dhe 2 edhe licencë për punë në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter dhe 
Kandidatët nga pika 4 dhe 5 të parashtrojnë dokumentet në vijim:  
- Dëshmi për arsim të mbaruar (dëftesat me notat nga të gjitha 4 vitet dhe diplomë përfundimtare me nota) në 
origjinal ose kopje të vërtetuar në noter.  
 
Orari i punës do të jetë me ndërrime me 8 orë në orar ditor të punës, 40 orë në javë orar të punës mesatarisht në 
vit. Shuma në të holla e pagesës fillestare do të paguhet në pajtim me Marrëveshjen kolektive për veprimtari 
shëndetësore në Republikën e Maqedonisë edhe atë:  

1. Për vendin e punës nga pika 1 doktor të medicinës neto pagesa do të jetë 27.403,00 denarë. 
2. Për vendin e punës nga pika 2 farmaceut i diplomuar neto pagesa do të jetë 27.403,00 denarë. 
3. Për vendin e punës nga pika 3 teknolog i diplomuar i radiologjisë neto pagesa do të jetë 23.645,00 

denarë. 
4. Për vendin e punës nga pika 4 motër medicinale neto pagesa do të jetë 17.052,00 denarë 
5. Për vendin e punës nga pika 5 teknik i fizioterapisë neto pagesa do të jetë 17.510,00 denarë.  

 
Pas selektimit të realizuar të kandidatëve të paraqitur, për kandidatët të cilët përmbushin kushtet sipas shpalljes nga pika 
1, 2, 3, 4 dhe 5, do të realizohet provim kualifikues në pajtim me nenin 160 nga Ligji për sigurim shëndetësore, për çka 
kandidatët do të informohen enkas.  
Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes në gazetat Slloboden 
Peçat dhe Koha.  
Si ditë e parë e publikimit konsiderohet dita e shpalljes së fundit në shtypin ditor. 
Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshme të dorëzohen në arkivin e IPSH Spitali i përgjithshëm “Borka Taleski” 
Prilep çdo ditë pune prej ora 7.00 deri në ora 15.00, ose përmes postës në IPSH Spitali i përgjithshëm “Borka Taleski” 
Prilep rr.”Trajko Tarcan” pn  Prilep, me shenjë për Shpallje publike. 
Në fletëparaqitje është e obliguar të shënohet numri i telefonit për kontakt.  
Fletëparaqitjet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh.  

   
             IPSH Spitali i përgjithshëm “Borka Taleski” Prilep 

U. D Drejtori 
D-r. Dragi Bogojeski
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Nga Jorg HIMMELREICH

Asambleja Parlamentare e Kë-
shillit të Evropës refuzoi të martën
të bëjë një ndryshim të rregullo-
res së saj, me të cilën sanksionet
ndaj shteteve anëtare të veçanta
do të qenë bërë thuajse të pa-
mundura. Me këtë do të qe re-
spektuar një dëshirë e Kremlinit.
Sepse Asambleja u hoqi të drejtën
e votës përfaqësuesve rusë në Kë-
shillin e Evropës, pas aneksimit të
Krimesë në vitin 2014. Që atëherë,
rusët nuk marrin pjesë në asnjë
seancë plenare dhe që prej vitit
të kaluar Rusia i ka ndërprerë pa-
gesat e saj për Këshillin e Evropës
- gjithsesi rreth dhjetë për qind të
buxhetit të përgjithshëm. Moska
e bëri plotësimin e kërkesave të
saj kusht për kthimin e delegacio-
nit të saj.

Është mirë, që Asambleja Par-
lamentare nuk pranoi që t'i bëjë
presion Rusia në këtë mënyrë. Por
rezistencë bënë para së gjithash
deputetët e Polonisë, Ukrainës
dhe ish-republikave të tjera sovje-
tike. Përfaqësuesit gjermanë nga

ana tjetër qenë në shumicën e
tyre të gatshëm që të afrohen me
Rusinë. A do të pranojnë ata që të
bëjnë gjithçka me ta?

VETËM SHËRBYES I
PROPAGANDËS SË PUTINIT

E njëjta pyetje shtrohet për
"Dialogun e Petersburgut", i cili u
mblodh të dielën dhe të hënën në
Moskë dhe për të cilin ju refuzua
hyrja në Rusi një përfaqësueseje
gjermane. A mund të lejojë pala
gjermane në forumin qendror të
dialogut gjermano-rus për sho-
qërinë civile që t'i diktojë Moska
se kush duhet të jetë pjesë e dele-
gacionit gjerman dhe kush jo? Me
siguri që jo.

Kjo fyerje më e fundit përbal-
lë delegacionit gjerman bën të
qartë edhe njëherë tjetër se në ç'-
farsë është katandisur ndërkohë
"Dialogu i Petersburgut". Ai qe dë-
shtim që në krye - i zënë në vitin
2001 nga miku i Putinit dhe kan-
celari i atëhershëm gjerman,
Gerhard Schröder si dhe Vladimir
Putini vetë. Përfaqësues të qeveri-
së, medieve, shkencës, kulturës
dhe shoqërisë të të dyja vendeve
do të flasin për zhvillimin e sho-
qërisë civile. Por ajo thuajse nuk
ekziston në Rusi dhe Putini bën
gjithçka për ta mbytur atë që në
embrion. Meqenëse pala gjerma-
ne vazhdon ta luajë këtë farsë, ajo
vetëm se e ka kthyer veten në

shërbyese për propagandën e Pu-
tinit.

Në Këshillin e Evropës, njësoj
si në "Dialogun e Petersburgut",
diplomacia gjermane e Rusisë
bëhet pre e dobësisë së saj të
vjetër: të bisedojë me Rusinë
vetëm për të mbetur në bisedë, bi-
seda vetëm për hir të bisedave. Por
njëkohësisht, Putini shkallëzon në
mënyrë gjithnjë e më agresive me
të gjitha mjetet luftën e tij kundër
demokracive evropiane dhe
kundër rendit evropian të paqes.
Shërbimet e fshehta ruse kanë
zbuluar tani me interes për vete
luftën kibernetike dhe depërtojnë
gjithnjë e më pa skrupuj dhe thel-
lë në shoqëritë dhe qeveritë evro-

piane. Ato helmojnë dhe vrasin
kundërshtarët e Putinit në botën e
jashtme. Pala gjermane duhet të
kuptojë më në fund se pranimi
dhe heshtja përballë të gjitha ak-
teve jomiqësore, vetëm e përfor-
con Rusinë e Putinit. E përforcon
në supozimin se Evropa është
shumë e dobët për t'u mbrojtur.

RUSIA KA KOHË QË I KA DHËNË
LAMTUMIRËN EVROPËS

Prandaj pala gjermane duhet
ta kishte ndërprerë menjëherë
Dialogun e Petersburgut 2018,
pas refuzimit të vizës për një anë-
tar të delegacionit gjerman. Dhe
në Asamblenë e Këshillit të
Evropës delegacioni gjerman do
të kishte bërë figurë të mirë po të
kishte kundërshtuar i bashkuar
për dëshirën ruse për ndryshimin
e rregullores.

Këshilli i Evropës përfaqëson si
institucion gjithçka, çfarë do të
thonë sundimi i ligjit dhe demok-
racia e lirë për Evropën. Ai që nuk
do ta pranojë këtë, nuk bën pjesë
në Evropë. Kjo do t'i përgjigjej
gjendjes faktike politike të Rusi-
së së sotme shumë më tepër, se-
pse ka kohë që ajo është larguar
nga Evropa e lirisë, e demokraci-
së dhe e shtetit juridik. Demok-
racia gjermane dhe demokracitë
e tjera duhet të mbrojnë më në
fund veten - jo vetëm së brendsh-
mi, por edhe përballë botës së ja-
shtme. (DW) 

Nga Michael KNIGGE

Rasti Nikki Haley nuk është
shkas për të kritikuar rëndë vajtje-
ardhjet inflacionere, që mbizotë-
rojnë prej kohësh në Shtëpinë e
Bardhë. Vazhdon të mbetet e pa-
qartë, nëse largimi në dukje miqë-
sor i Ambasadores së SHBA në
OKB qe planifikuar prej një kohe të
gjatë dhe për të qe rënë dakord me
Donald Trumpin, apo nëse përkun-
drazi nëse ajo planifikon që në
zgjedhjet e ardhshme më 2020 të
kandidojë kundër Presidentit ak-
tual. Në fund të fundit, këto speku-
lime kontribuojnë pak për të
gjykuar se si i janë imponuar SHBA

botës. Në vend të kësaj le të për-
qendrohemi në atë që dimë, se cili
është bilanci i Haleyt si Ambasado-
re në OKB.

E thënë e hapur: ky bilanc
është më tepër i errët. Sigurisht:
në periudhën e saj dyvjeçare në
post ajo është angazhuar edhe për
të drejtat e njeriut, aq më tepër që
ajo ka qenë një ndër të paktat që
edhe ka kritikuar njëherë Rusinë.

PËRFAQËSUESE E ASHPËR E
INTERESAVE TË SHBA

Por për këtë ajo nuk do të
mbahet mend. Nikki Haley nuk
është vetëm njëra nga gratë më të
profilizuara në kabinetin e Trum-
pit, por edhe një person, që thuaj-
se si askush tjetër ka mbrojtur po-
litikën e largimeve: me
mbështetjen e saj SHBA u tërho-
qën jo vetëm nga Marrëveshja e
Klimës e Parisit, e mbështetur nga
OKB-ja, por edhe nga Marrëveshja
atomike me Iranin, nga UNESCO
dhe nga Këshilli i të Drejtave të
Njeriut të OKB-së.

Ajo do të mbahet mend që i
kërcënoi përmes twitterit shtetet e

tjera anëtare të OKB-së, të cilat
mbështetën rezolutën thjesht sim-
bolike kundër shpërnguljes së Am-
basadës së SHBA në Izrael për në
Jerusalem. Ajo do të mbahet
mend, që imponoi një parim të ri
dhe të rrezikshëm, në bazë të të ci-
lit SHBA u ndihmojnë vetëm atyre
kombeve, të cilat mbështesin
plotësisht dhe në të gjithë linjën
politikën e Trumpit dhe që në OKB
votojnë gjithmonë njësoj si SHBA.

Dhe duhet të kujtojmë që Ua-
shingtoni, gjatë mandatit të saj
ndërpreu financimin për Fondin
për Popullsinë të OKB-së dhe futi
në vend të tij të ashtuquajturin
Global Gag Rule: ai e ndalon qeve-
rinë e SHBA që të mbështesë fi-
nanciarisht organizata
ndërkombëtare të shëndetësisë,
që angazhohen për aborte.

KRAHU I ZGJATUR I TRUMPIT 
NË OKB

Në tërësi, Haley ishte një mbë-
shtetëse pasionante e politikës së
Trumpit "America First", e cila an-
gazhohet hapur për një mënyrë
unilaterale të vepruari, e cila është

në kundërshtim themelor me pari-
met bazë të OKB-së. Stili i saj per-
sonal vërtet që ndonjëherë e zbu-
ti qëndrimin armiqësor të Trumpit
përballë multilateralizmit në OKB.
Por megjithatë, ky qëndrim ka
qenë gjithmonë i pranishëm.

Në mbrojtje të saj mund të tho-
she se ajo ka bërë maksimalen për
ta penguar Trumpin që të bëjë edhe
më shumë dëm. Mund të thuash
edhe se pasardhësi i saj mund t'i
bëjë gjërat edhe më keq - por ky

tren ka kohë që ka ikur. Po të kesh
parasysh dëmet që ka bërë qeveria
Trump në shumë fronte, nuk mund
të flasësh më për atë se "mund të
bëhet edhe më keq”. Sipas të gjitha
standardeve tradicionale të parti-
së, Nikki Haley nuk mund të karak-
terizohet si republikane e mode-
ruar. Ajo ishte përfaqësuese e
politikës së Trumpit në skenën glo-
bale. Nuk ka asnjë shkak, që të
derdhësh edhe një lot të vetëm për
dorëheqjen e saj. (DW)

Largimi i një personi të pakompromisDorëheqja e
ambasadores së SHBA
në OKB paraqitet në
shumë vende sikur
qeveria Trump të kish
humbur njërin nga
zërat e paktë të
moderuar të
arsyeshëm. Kjo në një
kohë që nuk është
kështu

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

Çfarë të bëjmë me Rusinë?
“Çto delat?” - Çfarë të
bëjmë? Me këtë
pyetje të shkrimit
më të rëndësishëm
luftarak të Leninit,
politika gjermane
ndaj Rusisë shihet e
sfiduar njëherësh në
dy fronte
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Ndahet nga jeta në moshën
88-vjecare, poeti dhe përkthyesi
Fatos Arapi.  Prej thuajse 7 vitesh
artisti ishte në gjendje të rënduar
shëndetësore, e nuk dilte në pu-
blik, madje edhe për botimin e ve-
prës së tij të fundit, është kujde-
sur i biri.

Arapi lindi në vitin 1929 në
Vlorë, ku e kreu shkollën e mesme.
Studimet e larta i ndoqi në Bullga-
ri (Sofje) në fakultetin e Matema-
tikës dhe të Ekonomisë. Ka punuar
shumë vjet si gazetar dhe si peda-
gog në Fakultetin Historisë e Filo-
logjisë të Universitetit të Tiranës.

Disa herë ka fituar çmime
kombëtare e ndërkombëtare për
poezi. Në vitin 2008, ai ishte fitues
i “Kurorës së artë” të manifestimit
poetik “Mbrëmjet e poezisë” në
Strugë.

Fatos Arapi la prapa një opus
të gjerë letrar. Përveç disa vëllime-
ve me poezi, ai i ka botuar novelat:
“Patat e egra”, 1969; “Cipa e borës”,
1985; “Gjeniu pa kokë”, 1999 etj; ro-
manet: “Dhjetori i shqetësuar”,
1970; “Shokët”, 1977; “Deti në mes”,
1986; dramat: “Partizani pa emër”,
1962; “Qezari dhe ushtari i mirë Sh-
vejk”, “Në front diku”, 1995;

Arapi ka bërë përkthimin e disa
veprave letrare, si:” Këngë për nje-
riun” të Nikolla Vapcarov, 1981;
“Poezi” të Pablo Neruda, 1989;
“Safo”, 1990; “Antologji e poezisë
turke” etj. Ka shkruar edhe një
numër të madh artikujsh publici-
stikë e studime të ndryshme.

Arapi solli në shqip vargjet e
Safos dhe ato të Pablo Nerudës. i
konsideruar si një poet romantik,
Fatos Arapi nuk rreshti asnjëherë
së krijuari për lirinë dhe dashurinë,
edhe pse në Shqipërinë komuni-
ste iu ndaluan shumë vargje. Një
nga veprat e tij poetike “më jepni
një emër”, u ndalua nga Enver
Hoxha, menjëherë pas botimit të
kopjeve të para.

Fatos Arapi është jo pak i
njohur edhe në festivalet e fundvi-
tit, si tekstshkrues, e është i pari

poet që u nderua me një çmim le-
trar jashtë Shqipërisë.

Arapi solli një mendim e figura-
cion të ri, duke e emancipuar poe-
zinë e kohës nga rutina poetike dhe
notat retorike. U mbështet tek fry-
ma e poezisë popullore dhe forca e
saj përgjithësuese, duke iu larguar
stilit narrativ, përshkrues. Tingël-
lim të veçantë në poezinë e tij kanë
motivet kundër mendësisë burok-
ratike dhe meskinitetit. Në disa nga
krijimet, më të goditurat, ai evokon
me nota himnike heroizmin e vite-
ve të luftës antifashiste.

Poezinë e Fatos Arapit e dallon
mendimi përgjithësues dhe forca e
depërtimit në botën e individit dhe
përsiatjet e tij subjektive. Me kali-
min e viteve ajo është bërë më me-
taforike; përmes vargjeve eliptike
dhe përmes simbolit e alegorisë,

ajo synon të hyjë në nënshtresat e
ndërgjegjes dhe në të fshehtat e
shpirtit njerëzor.

Disa motive të poezisë së tij pa-
sqyrojnë tragjizmin e jetës njerë-
zore, bëjnë fjalë për një horizont të
mjegullt, brenda të cilit ndihen
ankthe dhe pasiguri. Metonimia,
simboli, detajet e goditura i japin
forcë shprehëse kësaj poezie. 

Vargu i Fatos Arapit është një
gërshetim i vargut klasik me var-
gun me një ritëm të lirë, që fiton
një tingëllim origjinal. Një vend të
dukshëm në krijimtarinë e tij,
krahas lirikave të shkurtra, zënë
poemat “Alarme të përgjakura”
(1966), “Drashovica” (1961) dhe “An-
tiburokratike” (1968). Ai ka lëvruar
edhe novelën, si: “Patat e egra”
(1970), “Dikush më buzëqeshte”
(1972), si dhe romanet “Dhjetor i

shqetësuar” (1970), “Shokët” (1977),
“Deti në mes” (1977). Në prozën e tij
ndihet një fillesë poetike dhe
origjinalitet në kapjen e motiveve,
ndonëse jo kurdoherë subjektet
shtjellohen me shtrirje të gjerë.

Poezi të Fatos Arapit janë bo-
tuar edhe në gjuhë të huaja. Ai ka
botuar gjithashtu studime dhe ese
për probleme të folklorit (“Këngë
të moçme shqiptare”, 1986), vësh-
trime historike për Ballkanin, (“Çë-
shtja shqiptare dhe kriza ballka-
nike”, 2001), për poezinë, si për
Lasgush Poradecin etj. Është marrë
edhe me përkthime nga Pablo Ne-
ruda, nga poezia bullgare, maqe-
donase, turke etj.

Fatos Arapi ishte gjithashtu ve-
primtar qytetar. Në vitet 1990 u an-
gazhua si nismëtar i Komitetit të
Pajtimit Kombëtar, që funksionoi
pranë Akademisë së Shkencave,
dhe kontribuoi për hartimin e
“Strategjisë së çështjes shqiptare”,
në procesin e diskutimit. 

Akademia e Shkencave u sh-
preh ngushëllimet e veta familjes
dhe të afërmve, bashkësisë së shk-
rimtarëve dhe studiuesve, lexue-
sve të shumtë të veprës së Fatos
Arapit.

Rolet e kësaj pjese i luajtën :
Ajshe Useini, Taulant Destani, Sa-
bina Memishi, Faton Ibrahimi, Arta
Zejneli, Abdulla Osmani dhe Sh-
presa Hashimit. Kjo shfaqje është
edhe temë diplome e këtyre stu-
dentëve, kurse mentor i tyre është
regjisori Qëndrim Rijani. Pjesa
është bazuar në motive te dramës
së Uilliam Shekspir “Ëndrra e një

nate vere”. Pas shfaqjes, siç është
bërë traditë, u organizua edhe de-
bat, me pjesëmarrje të njohësve të
teatrit dhe punonjësve të ndry-
shëm të skenës. Kryetari i Ansam-
blit të Këngëve dhe Valleve të Ko-
sovës “Shota”, Shefqet Gjocaj
vlerësoi se qëllimi i debatit ndaj
shfaqjes është që të zgjerohet
këndvështrimi për perspektivën

teatrore shqiptare. Ai tha se ak-
torët përcollën porosi me përm-
bajtje pesimiste, dhe shprehu dë-
shirën që të njëjtit të ishin
paraqitur të lumtur, po aq sa
energjia që e shpalosën në skenë.

“Në porositë e juaja ka defe-
tizëm dhe pesimizëm, të cilat rea-
lisht neve na vrasin, jo se nuk janë
të vërteta, por na vrasin edhe mba-

se ju në këtë moshë nuk do të
duhej të merreshit shumë me to.
Do të doja që ju të jeni optimist,
ashtu siç i keni premtuar vetes, që
do ta ndiqni ëndrrën tuaj. bashkë-
risht me kolegët tuaj më të vjetër,
qoftë përmes institucioneve, orga-
nizimeve të ndryshme, apo edhe
festivaleve, që sikur Ylber Nuredi-
ni i bën të mundshme në Tetovë,
dikush tjetër do t’i bëj të mundsh-
me edhe në Tetovë, Gostivar. 

Do të doja të ju shoh me fytyra
shumë më të lumtura, më të qe-
shura sot këtu, njëjtë sikur energjia
pozitive që ju e transmetuat në
skenë”, nënvizoi  Gjocaj 

Kurse aktori i Dritëro Ame për-
mes një retrospektive për të
përkujtuar se si ishin kushtet kur
studiohej më pare për tetarin,  sh-
prehu përgëzimet për mënyrën se
si këta student u paraqitën në
skenë dhe për atë se e realizuan
ëndrrën e tyre, edhe pse kishin pe-
riudha që nuk kishin as pedagog

në studime.
“Do të doja t’i përgëzoj këta të

rinj dhe këto vajza, të cilët na
rikthyen në kohë, edhe pse në një
kohë të çuditshme. Edhe atëherë
kur ne ishim studentë, ne ishim
gjeneratë eksperimentale, dhe
nuk dihej fati jonë. Këta janë stu-
dentë që i kam ndjek gjatë studi-
meve, dhe në vitin e tretë kanë
mbetur pa pedagog, por me lutje
që i bënë, arritën të sigurojnë pe-
dagog në vitin e katër, dhe këta e
arritën qëllimin dhe ëndrrën e
tyre, të cilën na e thanë. Unë paj-
tohem me fundin që e thanë. Por
kjo është jeta, dhe duhet të për-
ballemi me të, dhe se janë barrie-
ra që duhet të tejkalohen”, tha
Ame.

Në natën e gjashtë të Festivalit
“Teatri Shqiptar në Maqedoni” u
paraqi Teatri i Gjilanit me pjesën “I
vetëm në banesë” e autorit, Avni
Shkodra, me regji të Natyra Kal-
labës.

NATA E PESËT E FESTIVALIT “TEATRI SHQIPTAR NË MAQEDONI” 

Studentët e Tetovës u paraqitën me shfaqjen e diplomës
Në kuadër të festivalit
“Teatri Shqiptar në
Maqedoni” që po
mbahet në Dibër, të
martën u paraqit trupa
teatrore e studentëve të
Artit Dramtik të
Universitetit të Tetovës
me shfaqjen  “Ëndrra e
shtatë studentëve”

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

NDAHET NGA JETA POETI FATOS ARAPI

Emancipues i poezisë së
kohës nga rutina poetike

Arapi solli një mendim e figuracion të ri, duke e emancipuar poezinë e kohës nga rutina poetike dhe notat retorike. U mbështet tek fryma e
poezisë popullore dhe forca e saj përgjithësuese, duke iu larguar stilit narrativ, përshkrues

Momenti kur Xhevahir Spahiu mëson vdekjen e mikut të tij, poetit Fatos Arapi 

Fotografia e mësipërme flet vetë për
gjithçka: Ky është momenti kur poeti
Xhevahir Spahiu ka mësuar vdekjen e
mikut të tij, poetit Fatos Arapi. Fotoja
është publikuar nga gazetari Zyltarf
Hoxha. Poeti, prozatori dhe eseisti
Fatos Arapi u nda nga jeta sot në moshën

89 vjeçare. Ai është një prej zërave më të
rëndësishëm të letërsisë shqipe në
gjysmën e dytë të shek. XX,
përfaqësues parësor i Brezit të viteve
1960, që modernizoi vjershërimin dhe

mjetet e shprehjes letrare në
përgjithësi.  
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Shkup, 11 tetor - Nikolla Ilievski i
njohur si Xhixhi, është prezantuar
si trajner i ri i skuadrës së Renovës.
Lajmin për mediat e ka konfir-
muar drejtori sportiv i Renovës Li-
rim Saiti, duke theksuar se kanë
arritur marrëveshje me Ilievskin i
cili me skuadrën nga Xhepçishti
ka firmosur kontratë deri në fund
të sezonin me mundësin për ta
vazhduar atë. Ilievski te Renova
vjen si zëvendësues i Jeton Beqirit,
i cili dha dorëheqje pas disfatës së
pësuar nga Bellasica në Tetovë në
kuadër të xhiros së 6. Ilievski është
i kënaqur që ka arritur të ulet në
stolin e Renovës, dhe se do të jep

maksimumin për të ngritur nivelin
e klubit. “Para se gjithash, patjetër
të them se kam nderin të jem traj-
ner në Renovë. Kjo skuadër ka një
të kaluar të ndritshme dhe
skuadër që me shumë gjëra e ka
shënuar garimin në Ligën e Fut-
bollit të Maqedonisë. Sigurisht se
detyrat dhe obligimet e mija janë
që të punojë maksimalisht me
profesionalizëm që të ngrij kuali-
tetin, gjegjësisht nivelin e Re-

novës”, ka deklaruar Xhixhi. Pas
prezantimit të tij nga ana e drejto-
rit sportiv, Lirim Saiti, Nikolla Iliev-
ski ishte prezantuar edhe para fut-
bollistëve, duke zhvilluar kështu
edhe seancën e parë. Debutimin e
tij në bankinën e “gjipspunuesve”
Ilievski do ta ketë me 21 tetor në
ndeshjen në Tetovë kundër Rabot-
niçkit. Ilievski është njohës i mirë
i futbollit vendor, pasi në të ka-
luarën ka drejtuar disa skuadra në

mesin e të cilave edhe Rabot-
niçkin, Vardarin, Metallurgun e
Pobedën, ndërsa ka udhëhequr
edhe me përfaqësuesen e Maqe-
donisë. Renova pas 9 xhirove të zh-
villuara në kampionat, renditet në
vendin e katërt me 3 fitore të regji-
struara, 2 barazime dhe 4 disfata
të pësuara. Ndeshjen e parë traj-
neri i ri i Renovës, Nikolla Ilievski
do ta zhvillon me 21 tetor përbal-
lë Rabotniçkit. 

Shkup, 11 tetor - UEFA u përgjigj po-
zitivisht iniciativës së Federatës së
Futbollit të Maqedonisë që SOS
Fshati I Fëmijëve, të merr shpërbli-
min në vlerë prej 50 mijë euro nga
Fondacioni i UEFA-s, të cilat janë
të dedikuara për aktivitete sporti-
ve të fëmijëve. FFM i dha përkrahje
SOS Fshatit të Fëmijës, i cili plot 15
vite i është dedikuar punës dhe luf-
ton për të drejtat e fëmijëve në
vendin tonë. “Federata e Futbollit

të Maqedonisë gjithmonë mun-
dohet të ketë rol aktiv në shoqëri
duke dhënë kontribut në projekte
dhe aktivitete që nxjerrin në pah
përgjegjësinë tonë sociale. FFM ka
njohur dhe ka mbështetur punë e
SOS Fshatit për Fëmijë,që 15 vite
punon me përkushtim  dhe lufton
për të drejtat e fëmijëve në vendin
tonë,” tha mes tjerash ushtruesi i
detyrës president i FFM-së, Muha-
med Sejdini.

Shkup, 11 tetor - Dhjetëra bastisje
policore u zhvilluan në Belgjikë
dhe gjashtë vende të tjera evro-
piane në një hetim të madh mbi
mashtrimin dhe kurdisjen e nde-
shjeve. Prokuroria Publike Fede-
rale në Bruksel raportoi se 44 ba-
stisje ndodhën në Belgjikë dhe 13
të tjera në Francë, Luksemburg,
Qipro, Mal të Zi, Serbi dhe në me-
sin e tyre edhe dy shtetas të Maqe-
donisë të cilët dyshohet se janë
pjesëmarrës në  trukimin e nde-
shjeve. Sipas informacione të dy-
shuar nga Maqedonia janë me-
naxherë të futbollit, ndërsa njëri

edhe ish futbollistë. Deri më tani
nuk ka informacione zyrtare se sh-
tetasit nga Maqedonia a janë pje-
sëmarrës në trukimin e ndeshjeve
apo vetëm kanë falsifikuar doku-
mentet në lidhje me financat për
klientët e tyre.  Në kurdisjen e nde-
shjeve janë të dyshuara jo pak por
pikërisht klubet e renditura në
kreun e klasifikimit si Genk, An-
derlekt, Klub Brizh dhe Standart
Liezh. Me pak fjalë indiciet për
trukimin e ndeshjeve janë reale,
me prokurorinë që ka nisur
menjëherë hetimet për trukime,
korrupsion dhe riciklim parash.

Zëdhënësi tha se hetimi vjetor
gjeti prova të “veprimeve të dy-
shimta financiare” nga agjentët, si
dhe indikacionet e “ndikimit të
mundshëm mbi ndeshjet” gjatë
sezonit të kaluar. Hetimi foku-
sohet në “aktivitetet që lidhen me
organizimin kriminal, pastrimin e
parave dhe korrupsionin privat”.
Sipas burimeve belge është arre-
stuar një prej figurave të rëndësi-
shme të futbollit vendas siç
përkon të jetë trajneri kroat i Brizh
Ivan Leko, i cili është arrestuar në
ambientet e shtëpisë së tij. Duke
konfirmuar kështu aludimet pa-

raprake të mediave. Mbi këtë rast
është prononcuar edhe presiden-
ti i klubit Bart Verhaeghe, i cili dek-
laron se nuk kanë asgjë për të
fshehur dhe se e vërteta do të dalë
duke ndarë të pafajshmit nga të
fajshmit.  Duar të pastra sheh ta-
shmë të arrestuar edhe agjentët
Dejan Veljkoviç dhe Moxhi Bajat.

Federata Belge e Futbollit ka dalë
më një komunikatë për shtyp ku
ndër të tjera thuhet se çështja
është mjaft shqetësuese dhe dëm-
tuese për imazhin ndërkombëtar
të futbollit belg. Jemi në pritje të
përfundimeve me të cilat do të da-
lin organet kompeten-
te,përfundon komunikata

Habit Panucci: 
I kënaqur nga
djemtë, mëkat
që nuk fituam
Trajneri i Shqipërisë, Chri-
stian Panucci, në përfundim
të ndeshjes së barazuar me
Jordaninë, komentoi nde-
shjen për RTSH Sport, duke u
ndalur sidomos te paraqitja
e të tijëve: “Djemve nuk
mund të kërkoj asgjë, sepse
dhanë gjithçka. Më duket një
mëkat që nuk fituam, sepse
realisht meritonim. Jordania
mendoi vetëm të qëndronte
mbrapa dhe të mos pësonte.
Në të tilla ndeshje bëhet e
vështirë që të gjesh golin”.
Më pas, në lidhje me forma-
cionin dhe gjendjen e të tijë-
ve, u shpreh i shqetësuar:
“Kemi disa lojtarë që nuk
kanë luajtur shumë, të tjera
që vinin nga një periudhë ku
i mungojnë 90 minutat,
ndërsa edhe në këtë takim
Mihaj u dëmtua, Grezda
mori goditje, ndërsa Gjim-
shiti nuk duhet të luante ti-
tullar, por doja që të luaja me
3 mbrapa, pasi nuk doja të
lodheshin. Basha, Hysaj dhe
Memushaj i ruajta për Izrae-
lin, që është edhe ndeshja
më e rëndësishme”. Në lidhje
me skemën që ndryshoi në
pjesën e dytë, Panuçi tha: “Jo,
nuk ndryshova gjë. Thjesht
luajtëm më përpara në sulm.
Sigurisht, skema ishte 3-5-2.
Uzuni më pëlqeu, por duhet
t’i japim kohë. Edhe Manaj
luajti mirë. Si do të luajmë në
Izrael? Të shohim…”.

Dy menaxherë futbolli nga Maqedonia hetohen
për trukime ndeshje në kampionatin belg

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

SOS Fshati i Fëmijëve, donacion 50 mijë euro nga UEFA
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“GJIPSPUNUESIT” BËHEN ME TRAJNER TË RI

Ilievski prezantohet 
te Renova

“Para se gjithash,
patjetër të them se kam
nderin të jem trajner në
Renovë. Kjo skuadër ka
një të kaluar të
ndritshme dhe skuadër
që me shumë gjëra e ka
shënuar garimin në
Ligën e Futbollit të
Maqedonisë. Sigurisht
se detyrat dhe
obligimet e mija janë
që të punojë
maksimalisht me
profesionalizëm që të
ngrij kualitetin,
gjegjësisht nivelin e
Renovës”, ka deklaruar
Xhixhi



20 MARKETING
Koha, e premte, 12 tetor 2018 

Në bazë të nenit 21 dhe 22 të Ligjit për punësuarve në sektorin publik dhe nenit 22 dhe 23 prej Ligjit të marrëdhënieve të
punës, Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë, boton

Shpallje
për punësim me kohë të caktuar deri me 31.12.2018

I. Për nevojat e themelimit të marrëdhënies së punës për kohë të caktuar në Agjencinë e punësimit të Republikës së Maqedonisë
për vendin e punës siç vijon:

1. Bashkëpunëtor për shërbime për mbështetjen e punësimit – (5) pesë ekzekutues, prej të cilëve (1) një ekzekutues në
Qendrën e punësimit në Gevgjeli, (1) një ekzekutues në Qendrën e punësimit në Makedonski Brod, (1) një ekzekutues në
Qendrën e punësimit në Ohër dhe (1) një ekzekutues në Qendrën e punësimit në Kratovë, në Qendrën e punësimit në Kumanovë
dhe (1) një ekzekutues.
Kandidati duhet t'i plotësojë edhe kushtet e veçanta siç vijojnë:
Arsimin e lartë, përkatësisht të ketë së paku 180 kredit të arritura sipas EKTS së ose të ketë mbaruar shkallën VII/1;
Të ketë së paku dy vjet përvojë pune në profesion;
Të ketë njohje aktive të programeve kompjuterike për punë zyre;
Të ketë njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve që më së shpeshti përdoren në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
Rroga themelore neto për vendin e punës do të jetë 23.230,00 denarë.
2. Bashkëpunëtor për punë administrative edhe juridik në Agjencinë e Punësimit e Republikës së Maqedonisë Qendër e

punësimit Berovë (1) një ekzekutues.
Kandidati duhet t’i plotësojë edhe kushtet e veçanta siç vijojnë:
Arsimin e lartë, përkatësisht të ketë së paku 180 kredit të arritura sipas EKTS së ose të ketë mbaruar shkallën VII/1 Shkenca

juridik;
Të ketë së paku dy vjet përvojë pune në profesion;
Të ketë njohje aktive të programeve kompjuterike për punë zyre;
Të ketë njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve që më së shpeshti përdoren në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
Rroga themelore neto për vendin e punës do të jetë 23.230,00 denarë.
3. Bashkëpunëtor për shërbime dhe orientim profesional në Agjencinë e Punësimit e Republikës së Maqedonisë në Qendrën e

punësimit në Strugë (1) një ekzekutues.
Kandidati duhet t’i plotësojë edhe kushtet e veçanta siç vijojnë:
 Arsim të lartë Psikologji;
 Të ketë së paku dy vjet përvojë pune në profesion;
 Të ketë njohje aktive të programeve kompjuterike për punë zyre;
 Të ketë njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve që më së shpeshti përdoren në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht,

gjermanisht);
 Rroga themelore neto për vendin e punës do të jetë 23.230,00 denarë.
4. Bashkëpunëtor për çështjet financiare në Agjencinë e Punësimit e Republikës së Maqedonisë në Qendrën për Punësim në

Strugë (1) një ekzekutues.
Kandidati duhet t’i plotësojë edhe kushtet e veçanta siç vijojnë:
 Arsim të lartë – Shkencat ekonomike;
 Të ketë së paku dy vjet përvojë pune në profesion;
 Të ketë njohje aktive të programeve kompjuterike për punë zyre;
 Të ketë njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve që më së shpeshti përdoren në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht,

gjermanisht);
 Rroga themelore neto për vendin e punës do të jetë 23.230,00 denarë.
II. Bashkë me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe:
Dëftesën/diplomën për mbarimin e nivelit arsimor;
Vërtetimin/dëshminë për përvojë të punës;
Vërtetimin/dëshminë për njohje të programeve kompjuterike për punë zyre;
Vërtetimin/dëshminë për njohje aktive të gjuhëve;
Dëshminë se nuk është shqiptuar ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
Vërtetimin e shtetësisë.

III. Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë pune 40 orë në javë, nga e hëna deri të premten, ndërsa orari i punës ditore
është prej 07:30 deri 15:30.
IV. Bashkë me fletëparaqitjen, kandidatët duhet të dorëzojnë dëshmi me të cilat vërtetohet plotësimi i kushteve të parapara.
V. Shpallja do të jetë e hapur 3 (tre) ditë pune, duke filluar nga data e botimit në shtypin ditor.
VI. Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohen në arkiv nëpërmjet postës në adresën siç vijon: Agjencia

e Punësimit e Republikës së Maqedonisë shërbimi qendror, rruga "Vasil Gjorgov" nr. 43, Shkup.

Në bazë të nenit 20 g pika 1 dhe nenit 21 pika 2 e Ligjit për të punësuarit në sektorin publik( “ Gazeta zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” nr. 27/141,199/14 dhe 27/16) dhe nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune(Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05,106/08,161/8,114/09,130/09, 50/10,52/10, 124/10, 47/11,11/12, 39/12,13/13,25/13,
170/13,187/13,113/14,20/15,33/15,72/15,129/15,27/16,120/18 dhe LMP të 2017 tekst i konsoliduar), IP Qendra
ndërkomunale për punë sociale Dibër, publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
për punësimin të 4(katër) realizuesve për kohë të pacaktuar në

IP Qendra ndërkomunale për punë sociale Dibër
IP Qendra ndërkomunale për punë sociale Dibër publikon shpallje për punësimin të 4(katër) realizuesve për kohë të pacaktuar
për pozitat në vijim:

1. Punëtor i diplomuar social në Qendrën ditore për persona me
pengesa mentale ose fizike 1 (një) realizues;

2. Psikolog në Qendrën ditore për persona me pengesa
mentale ose fizike 1 (një) realizues;

3. Pedagog 1 (një) realizues në Qendrën ditore për persona me pengesa
mentale ose fizike;

4. Motër medicinale 1 (një) realizues në Qendrën ditore për persona me pengesa mentale ose fizike;
Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme në vijim të përcaktuara me rregulloren për sistematizimin e vendeve
të punës në IP Qendra ndërkomunale për punë sociale Dibër(për të gjithë kandidatët);

 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;
 Në mënyrë aktive të njeh gjuhën Maqedonase;
 Të jetë i moshës madhore;
 Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësorë për vendin e punës dhe
 Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë

ose detyrës.
Kushtet e posaçme:

 Kandidati për vendin e punës me numër 1, punëtor i diplomuar social duhet të ketë mbaruar shkallën e VI të arsimit
dhe së paku 2 vjet përvojë pune në institucione për mbrojtjen sociale,

 Kandidati për vendin e punës me numër 2, psikolog duhet të ketë mbaruar shkallën e VI të arsimit dhe së paku 2
vjet përvojë pune në institucione për mbrojtjen sociale,

 Kandidati për vendin e punës me numër 3, pedagog duhet të ketë mbaruar shkallën e VI të arsimit dhe së paku 2
vjet përvojë pune në institucione për mbrojtjen sociale dhe

 Kandidati për vendin e punës me numër 4, motër medicinale duhet të ketë mbaruar shkallën e IV të arsimit pa
përvoje pune.
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i përmbushin kushtet për konkurrim.
Kandidati së bashku me fletëparaqitjen duhet të parashtrojë dëshmitë për përtmbushje të kushteve, në origjinal ose kopje

të vërtetuara në noter.
Kandidati për të gjitha pozitat e punës, duhet të parashtrojë dokumentet në vijim:

 Dëshmi të shtetësisë,
 Dëshmi se nuk i është shqiptuar ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.
 Certifikatë për shkallën e mbaruar të arsimit,
 Biografi të shkurtër,
 Letër motivimi.

Orari i kohës së punës: orë të të punës në javë: 40,
Koha e punës prej ditës së hënë deri ditën e premte prej orës 08:30 deri në ora 16:30,
Shuma në të holla e neto pagesës bazë është:
1. Për vendet e punës me numër 1,2 dhe 3 – 23.176,00 denarë,
2. Për vendin e punës me numër 4 – 13.616,00 denarë.

Kandidatët e zgjedhur do të lidhin marrëveshje për punësim për kohë të pacaktuar.
Afati në të cilin do të bëhet përzgjedhja është 45 ditë.
Afati për parashtrim e fletëparaqitjeve me dokumentet e nevojshme është 5 ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit
të fundit të shpalljes.
Kushtet e theksuara në shpallje kandidatët duhet t`ì përmbushin në momentin e paraqitjes.
Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin e nevojshëm duhet të parashtrohet në arkivin e IP Qendra ndërkomunale për
punë sociale Dibër, ose përmes postës në adresën në vijim: IP Qendra ndërkomunale për punë socijale Dibër, rr. “Atanas Iliq
“nr. 45 – 1250 Dibër. Shërbimi për resurse njerëzore me shenjë “për shpallje”).
Personi për kontakt:
Kontakt telefoni 046 841 400.

Fletëparaqitjet e parashtruara pas afatit, jot ë plota dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit.
IP Qendra ndërkomunale për punë sociale Dibër

Nr. 0202 92
10.10.2018

Në bazë të nenit 20 g paragrafi 1 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
27/2014, 199/2014 dhe 27/2016), nenit 22 paragrafi 1 dhe nenit 23 paragrafi 1 dhe 4 të Ligjit për 
marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 62/2005......27/2016), nenit 143 të Ligjit për mbrojtje të 
fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/82013......21/18), Lajmërimit nga Ministria e financave për mjetet e 
siguruara financiare numër 18-8665/2 të datës 16.08.2018 dhe Vendimit për punësim numër 04-131/1 të 
datës 12.09.2018, u. d Drejtori i IPKÇF “Gonça Tufa” – Krushevë, publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE nr. 3/2018 
Për punësim të një realizuesi për kohë të pacaktuar të punës në Institucionin publik komunal për fëmijë – 

Çerdhja për fëmijë “Gonça Tufa” – Krushevë  
 

 1. Emri i vendit të punës: Edukator – (1) realizues  
 -Numri rendor i vendit të punës në aktin për sistematizim të vendeve të punës:  11 
 -Shifra e vendit të punës: DE  03 03 V01 003  
1.1. Kushtet e përgjithshme: 
-Dëshmi për shtetësi (jo më të vjetër se 6 muaj); 
-Vërtetim mjekësor se personi është i shëndosh psiko-fizikisht; 
-Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik; 
-Vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të 
vjetër se 6 muaj) 
-Vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me çka është dënuar për 
vepër penale për dhunë familjare, marrje të personit të mitur, moskujdes ose keqtrajtim të personit të 
mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht 
sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese (jo më të 
vjetër se 6 muaj); 
1.2. Kushtet e posaçme: 
-Lloji i arsimit: personi duhet të përmbushë kushtet për edukator nga paragrafi (3) pika 1 e nenit 136 të 
Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (profesor i diplomuar për edukim parashkollor, edukator i diplomuar të 
fëmijëve të moshës parashkollore dhe pedagog i diplomuar për edukim parashkollor – me 240 kredi të 
arritura sipas SETK ose arsim të mbaruar sipëror të shkallës VII/1 ose arsim të lartë të mbaruar përkatës 
për edukatorë), ndërsa mund të jetë edhe personi me studime të mbaruara për mësim klasor shkalla 
VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK; 
- Përvoja e punës: Me ose pa përvojë pune  
- Licencë valide për edukator. 
1.3 Orari i punës  
-Orari javor i punës: 40 orë (prej ditës së hënë deri ditën e premte); 
-Orari ditor i punës: 8 orë, prej ora 7.00 deri në ora 15.00; 
1.4 Neto pagesa fillestare: 20.524,00 denarë 
  

Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme për përmbushje të kushteve të kërkuara 
në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter, të parashtrohen përmes postës ose personalisht në arkivin e 
IPKÇF “Gonça Tufa” – Krushevë në rrugën “8 Septemvri” pn – Krushevë. Telefoni për kontakt: 048/477-
805. 

 
Procedura për përzgjedhje të kandidatëve do të realizohet nga ana e komisionit tre anëtarësh për 

përzgjedhje në dy faza edhe atë: 
-faza e parë: kontrollim të fletëparaqitjeve dhe dëshmive; 
-faza e dytë: intervistë.  

 Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve për punësim me dokumentet e nevojshme: 3 ditë nga 
dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor; 

Zgjedhja do të realizohet në afat prej 8 ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes; 
IPKÇF “Gonça Tufa” – Krushevë  
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Në bazë të nenit 2, 3 dhe  nenit 19 paragrafi 1 dhe 2  të  Rregullores për mënyrën e realizimit të 
ekskursioneve për nxënësit nga shkollat e Mesme ndërsa me pajtimin me nenin 24 të Ligjit për 
shkolla të mesme, Komisionit për grumbullimin e ofertave publikon 
 

SHPALLJE 
Për grumbullimin e ofertave për realizimin e ekskursioneve njëditor  

 
SHMKM”Nikolla Shtejn”-Tetovë në pajtimin me Programin për realizimin e ekskursionit njëditor  

për gjithë nxënësit prej vitit parë deri vitin e katërt  në vitin shkollor 2018/2019 organizon 
 EKSKURZIONI  NJËDITOR  do të realizohet me datë 16.10.2018  vitet e para dhe treta 

dhe 17.10.2018 vitet e dyta dhe katërta, relacionin Tetovë-Ohër-Strugë-Tetovë  
Në kërkesën e ofertave mund të paraqiten subjektet juridike të cilat I plotësojnë kriteret në vijim : 
- çmim më i ulët , 
- të jetë I regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive të  RM  për realizimin e aktivitetit turistik, 
- të kenë të realizuar në mënyrë të suksesshme së paku 3 ekskursione për nxënës gjatë tre viteve të 
fundit ose aktivitete tjera te lira me nxënës, 
- të plotësojë kushtet për transport të fëmijëve, në Pajtim për Ligjin për siguri në rrugë dhe 
Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike, 
- në çmim do të përfshihet shpenzimet për rrugë për ekskursionin njëditor, 
 -pagesa do të bëhet tre ditë para realizimit të ekskursionit në xhiro llogari të agjencisë, 
           Shpallja zgjat 5 ditë .Ofertat  të dorëzohen në adresën SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë rruga " 
Ilindenska" bb.në zarf  të mbyllur me Shenjë Komisioni për grumbullimin e ofertave për ekskursion 
njëditor .  
      Tetovë,09.10.2018                                             Nga komisioni                                     

 Komisioni për mbledhjen e ofertave për realizimin e ekskursionit të nxënësve të SHMK Gjimnazi ,,Dr. Ibrahim 
Temo,, -Strugë publikon këtë : 

 
SH P A LL J E 

Për mbledhjen e ofertave për realizimin e ekskursionit të nxënësve të viteve të treta  
në pajtim me programin e shkollës destinacioni Turqi për nxënësit me mësim në gjuhën shqipe relacioni Strugë-

Stamboll 
 

 Kriteret minimale që duhet t’i plotësojë ofertuesi janë këto: 
- Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në RM për ushtrimin e veprimtarisë përkatëse 
-  Të ketë realizuar me sukses së paku 3 ekskursione në botën e jashtme; 
- T’i plotësojë kushtet për transport të grupeve me fëmijë në pajtim me Ligjin për sigurim në komunikacion dhe 

rrugë dhe me Rregulloren për kërkesa të veçanta teknike për automjetet me të cilat bëhet transporti i  grupeve të 
fëmijëve  

Oferta duhet të përmbajë të dhëna për : 
- çmimi për shërbim (për vendosje,transport dhe ushqim,sigurim gjatë udhëtimit dhe sigurim shëndetësor, 

udhëheqës-ciceron, shpenzimet për vizita në muzeje dhe në monumente të tjera) 
- Kushtet për vendosje 
- Mënyra e pagesës(mundësia e pagesës në tri këste me kartela kreditore) 
- Udhëheqës, numri i arsimtarëve dhe mjek (1 arsimtar në 20 fëmijë) 
- Kushte të volitshme për nxënësit të cilët vijnë nga familje me kushte të vështira sociale (në çdo 25 nxënës 1 

gratis). 
Kriteret për zgjedhjen e ofertës më të volitshme-çmimi më i ulët 
- Oferta është e ndarë 
- Ekskursioni do të realizohet me aq nxënës sa do të paraqiten 
- Oferta të mos përmbajë ofertë alternative,gjegjësisht e njëjta të jetë saktë e përcaktuar pa mundësi ndryshimi. 
- Ofertuesi i zgjedhur duhet të dorëzoje garanci bankare për realizim me sukses të  kontratës me lartësi 5 % nga

vlera e kontratës. 
Programet në bazë të të cilës janë përpiluar ofertat mund të merren në shkollë çdo ditë pune prej orës 09-14:00. 
Ofertat duhet të jenë në zarf të mbyllur ndërsa në këndin e sipërm majta të shkruhet ,,Mos e hap,, 
Ofertat me dokumentacionin e nevojshëm i dorëzohen Komisionit, në arkivin e shkollës ose me postë. }do ofertues 

është i obligueshëm të dorëzojë ofertë, ta marrë prej  Komisionit të shkollës programin për ekskursionin shkencoro-
arsimor. 

 Shpallja është e hapur 5 (pesë) ditë me ditën e publikimit. 
Hapja e ofertave do të bëhet pa prezencën e ofertuesve. 
 

SHMK Gjimnazi ,,Dr. Ibrahim Temo,, - Strugë 
Rr.  ,,Brigadat proletare,, nr. 49, Strugë 

 
 

Kumtesë 
 
Konkurset publike për pranim të punëtorëve në kohë të pacaktuar me nr. 
04/2018 dhe 05/2018 të cilat u shpallën më datën 05.10.2018, anulohen. 
 

Me respekt,  
NP “Parqe dhe gjelbërime” - Shkup 

Publicitet

Jemi në epokën e internetit, ku
shpesh sondazhet bëhen online
dhe mendimi i lexuesve ka shumë
rëndësi. Sondazhet dhe votimet
janë në qendër të vëmendjes dhe
japin një ide të asaj që njerëzit
duan, edhe pse shpesh rezultatet
nuk janë ato që parashikohen. Pak
javë më parë Puskas Award ishte
një shembull i qartë i asaj që nuk
shkon me sondazhet dhe votimet
online, sepse fitoi Salah, falë vota-
ve pa fund nga Egjipti në faqen zyr-
tare të FIFA-s, ndërkohë që të
shumtë ishin ata që mendonin se
kishte gola më të bukur se ai i Sa-
lah. Tani edhe France Football ka

organizuar një sondazh për Topin
e Artë, por me sa duket ka qenë një
dështim total. Revista e njohur
franceze, që ka krijuar çmimin pre-
stigjioz, u ka kërkuar tifozëve të ja-
pin mendimin e vet në lidhje me
Topin e Artë, që në fakt tashmë je-
pet në bazë të votimeve të gaze-
tarëve. Sapo kanë dalë 30 kandi-
datët për Topin e Artë, France
Football ka hapur sondazhin dhe
kanë vërshuar votat, por rezulta-
tet kanë qenë jo fort të kënaqshme
për France Football, sepse gjithë
kohën në garë për kreun ishin Sa-
lah e Messi, ndjekur nga Ronaldo.
Kjo bëri që France Football ta

fshinte fare sondazhin, që nuk
gjendet më në uebsit. Ky veprim
lidhet ndoshta me faktin se në
dhjetor pritet një tjetër fitues (Mo-
dric, Mbappe, Griezmann?), por
këta të fundit në sondazh kishin
marrë shumë pak vota dhe është e
qartë që do të krijohej një debat i
madh kur të jepej Topi i Artë. Fran-
ce Football ka dalë me një njoftim,
ku shkruan se sondazhi u fshi për
shkak të votave pa fund nga lloga-
ri false, të krijuara në mënyrë auto-
matike online. Mos ndoshta një ju-
stifikim, apo ndodh vërtet dhe
gjithë çmimet e dhëna bazuar te
votimi online janë falsifikuar?

Barcelona me
ofertë të lartë
për dyshen De
Ligt e De Jong
Dyshja e Ajaxit, Matthijs De Ligt
dhe Frenkie De Jong vazhdojnë
të mbeten objektiva të gjigantit
katalunas, Barcelonës. Barcelona
është e interesuar të përforcojë
edhe më shumë skuadrën e tyre
për sezonin e ri. Përforcimet e
etiketuara nga drejtuesit e klubit
Blagurana vijnë pikërisht nga
klubi holandez, Ajaxi. Sipas të
përditshmes Sport, mbrojtësi De
Ligt dhe mesfushori De Jong janë
të kërkuarit e Barcelonës. Kjo ga-
zetë gjithashtu raporton se klubi
nga Camp Nou tashmë ka bërë
gati edhe ofertën për verën e
ardhshme. Barcelona është gati
të shpenzojë plot 130 milionë
euro për dyshen e talentuar ho-
landeze. Megjithatë, transferimi i
tyre nuk do të jetë i lehtë pasi si
De Ligt ashtu edhe De Jong kanë
shumë skuadra të interesuara
pas tyre. Për De Jong interesim
ka shprehur edhe Manchester
Unitedi, Interi, Juventusi dhe
Roma, ndërsa De Ligt pëlqehet
nga Zonja e Vjetër.

Demokracia e Topit të Artë,
fshihet sondazhi për tifozët

Sapo kanë dalë 30
kandidatët për Topin
e Artë, France Football
ka hapur sondazhin
dhe kanë vërshuar
votat, por rezultatet
kanë qenë jo fort të
kënaqshme për
France Football, sepse
gjithë kohën në garë
për kreun ishin Salah
e Messi, ndjekur nga
Ronaldo. Kjo bëri që
France Football ta
fshinte fare
sondazhin, që nuk
gjendet më në uebit
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Kur kanë kaluar vetëm dy muaj
nga nisja e sezonit të ri futbollistik,
shumë lojtarë të Manchester Uni-
ted kanë filluar të mendojnë për
“portin” e radhës, ku do të “anko-
rohen”. Siç është cekur nga “Daily
Mail” të mërzitur me trajnerin Jose
Mourinho, me pozita të diskutue-
shme në “Old Trafford”, por një pje-
së e vogël edhe jashtë kontratave
në fund të këtij sezoni, kjo situatë
mund të shkaktojë një eksod të vër-
tetë verën e ardhshme nga Man-
chester United. Deri në dhjetë loj-
tarë pritet ta lënë skuadrën e
“Djajve të Kuq”. Një nga largimet
më të rëndësishme mund të jetë
De Gea, gjendjes së të cilit, gjitha-
shtu, i bën jehonë “Daily Tele-

graph”. Portieri spanjoll është një
nga njëmbëdhjetë lojtarët, që kanë
kontratë edhe këtë sezon. Ai ka
mundësi për ta zgjatur qëndrimin
në “Old Trafford” edhe për një vit
tjetër, por mbas 12 muajsh ekziston
rreziku i largimit si lojtar i lirë. Taki-
mi i fundit i përfaqësuesit të portie-
rit, Jorge Mendes, me drejtuesit e
klubit u zhvillua të premten e ka-
luar, në Londër. De Gea kërkon ga-
ranci për projektin sportiv, pas sh-
tatë sezonesh te Manchester
United, ku e ka fituar vetëm një
herë titullin në Premier League
(2012-2013). Dy spanjollët e tjerë,
gjithashtu, i përfundojnë kontra-
tata e tyre në qershor 2019. Përtej
kësaj date, e ardhmja e Mata dhe
Ander Herrera në “Old Trafford”
është e pasigurtë. Në rastin e këtij

të fundit, vullneti i tij është për të ri-
novuar, por, siç vë në dukje “Daily
Mail”, oferta ekonomike e klubit
nuk i ka plotësuar pritshmëritë e
lojtarit. Nga Anglia flasin edhe mbi
mundësinë e kthimit të tij tek Ath-
letic në janar. Megjithatë, shqetësi-
mi më i madh për klubin anglez
është Paul Pogba, lojtari që vetëm
dy vite më parë u ble nga Juventu-
si si transferimi më i shtrenjtë në
botë (më pas u parakalua nga Ney-
mar, kur kaloi te PSG). Edhe pse me
një kontratë deri në vitin 2021, kon-
frontimi i mesfushorit francez me
José Mourinhon është i njohur.
Madje, lojtari këmbëngul se klubi
duhet t’i sigurojë një rrugëdalje në
janar (për të flitet se ka interes
Barça). Më lehtë për t’u vendosur
do të ishte për emra të tjerë, si Luke

Shaw, Antonio Valencia, ose
Anthony Martial. Dy të parëve iu
përfundon kontrata në fund të se-
zonit dhe vendimi për të rinovuar
do të varet nga e ardhmja e José
Mourinhos. Në rastin e Martial,
Manchester United ka, si me De
Gea-n, një mundësi për të rinovuar
automatikisht edhe një vit tjetër.
Eric Bailly, për të cilin Manchester
United ka paguar 38 milionë euro,
kur e mori nga Villarreal, e sheh ve-
ten jashtë kontrate në vitin 2020.
Lista e lojtarëve me shenjat e largi-
mit nga “Old Trafford”, që i për-
mend “Daily Mail”, përfundon me
Ashley Young dhe Phil Jones. Për-
veç tyre, Matteo Darmian, Chris
Smalling dhe Andreas Pereira, i
përfundojnë kontratat e tyre në
fund të sezonit.

Allegri: Është
koha për të
fituar në Europë
Trajneri Juventusit, Massimi-
liano Allegri ka konfirmuar se
ka ardhur momenti që “zonja
e vjetër” të fitojë në Europe,
pasi edhe pse i kanë shkuar
shumë pranë titullit të “Cham-
pions League” vitet e kaluara,
nuk kanë arritur të marrin atë.
“Pasi kemi fituar shtatë Scu-
detti dhe katër kupa të Italisë,
është koha të fitojmë në Eu-
ropë”, ka thënë trajneri në një
event të Samsung.“Cristiano
Ronaldo? Mendoj se ai po e
menaxhon mirë çështjen, si
gjithmonë, ndërkohë ne i
kemi treguar se jemi pranë tij.
Përsa i përket lojës, ai është i
jashtëzakonshëm. Pas pushi-
mit të kombëtareve ne do të
përballemi me Genovan, që
sapo kanë ndryshuar trajnerin
e tyre, por nuk do të jetë e
lehtë. Po të flasim për munge-
sat dhe dëmtimet, Douglas
Costa është mirë dhe do të jetë
në ndeshjen e radhës por nuk
e di për Sami Khediran”, ka
theksuar Allegri.

Lajmi ishte në ajër prej ditësh
dhe të enjten Monaco e ka bërë
zyrtare, duke pushuar nga puna
trajnerin Leonardo Jardim, pas 4
vitesh në drejtim. Trajneri 44-
vjeçar e udhëhoqi ekipin nga
principata drejt një titulli befa-
sues në vitin 2017, por sezoni ak-
tual ka nisur në mënyrë tragjike,
me vetëm një fitore në kampio-
nat dhe vendi i 18-të në renditje.
Portugezi, i cili ka qenë në drejtim
prej viit 2014, kishte rinovuar deri
në 2020 pas ecurisë impresionue-
se në vitin 2017, kur Monaco
mbërriti deri në gjysmëfinalet e

Champions League. Jardim tha:
“Jam krenar dhe mirënjohës që
kam pasur mundësi të drejton
Monaco-n për më shumë se 4 vite.

Kam dhënë gjithnjë maksimumin
tim dhe kam punuar me pasion.
Kemi arritur fitore të mëdha dhe
do t’i mbaj gjithnjë brenda meje

ato kujtime”. Zëvendëspresidenti
Vadim Vasilyev shtoi: “Përshëndet
me respekt të thellë Leonardon
për punën e kryer. Jardim është
bërë një pikë referimi në Europë
me punën e kryer te ne dhe lar-
gohet me një bilanc shumë pozi-
tiv. Periudha e drejtimit të tij do të
mbetet një ndër faqet më të
bukura në historinë e klubit dhe
Leonardo do të jetë gjithnjë pjesë
e familjes Monaco”. Tashmë
kërkohet pasuesi dhe në Francë
janë të bindur se ai do të jetë
Thierry Henry, i cili ka refuzuar
ofertën e Aston Villas.

Sipas “Mirror”, Real Madridi ka
fiksuar Raheem Sterling, si lojta-
rin që do të blejë, në rast se nën-
shkrimi me Eden Hazard
(zgjedhje e parë) dështon. Ylli i
Belgjikës, i cili rrëfeu javën e ka-
luar se ka qenë ëndërr e tij e fë-
mijërisë për të luajtur me ekipin e
bardhë, mbetet në krye të listës
së Florentino Perez. Sulmuesit të
kombëtares angleze i përfundon
kontrata me Manchester City në
qershor të vitit 2020 dhe, për mo-
mentin, nuk është ulur për të ne-

gociuar rinovimin e tij me “qyte-
tarët”. Këtë sezon, ai ka shënuar
katër gola dhe ka dhënë dy asiste
në shtatë ndeshje të luajtura në
Premier League. Sterling, 23 vjeç,
ka përmirësuar të dhënat e tij që
nga ardhja e Pep Guardiolës në
drejtimin e Manchester City. Sezo-
nin e kaluar, ai fitoi titullin e Pre-
mier League dhe arriti në gjysmë-
finalet e Kupës së Botës në Rusi
me Anglinë, duke qenë mjaft i
rëndësishëm në të dyja sukseset.
Situata e tij kontraktuale dhe pa-

raqitja e mirë me “qytetarët” në
vitet e fundit mund të kenë tërhe-
qur vëmendjen e Real Madridit

për të forcuar sulmin e vet, sido-
mos pas largimit të Cristiano Ro-
naldos drejt Juventusit.

Rodriguez, i
lumtur te Milani
Menaxheri i Ricardo Rodrigue-
sit, Gianluca Di Domenico thotë
se klienti i tij është shumë i lum-
tur te Milanit dhe se ai së shpej-
ti do të tregojë se është njëri
prej mbrojtësve të krahut më të
mirë në Serie A. “Ai është duke
bërë paraqitje të nivelit të lartë.
Ai ka qenë në gjendje të adap-
tohet mirë me futbollin italian
sepse pothuajse të gjithë ata që
vijnë nga jashtë këtu vuajë filli-
misht, thjesht shikoni Andre Sil-
van. Ricardos i mori kohë që të
mësohet me ritmin e ekipit dhe
tani Milani e di sesi ta shfrytë-
zojë më mirë atë”, ka deklaruar
Di Domenico. “Ai dëshiron që të
qëndrojë te Milani, ai është I
lumtur këtu”, shtoi ai.

Dhjetë lojtarë që mund 
të largohen nga United

Shumë lojtarë të
Manchester United
kanë filluar të
mendojnë për “portin” e
radhës, ku do të
“ankorohen”. Siç është
cekur nga “Daily Mail”
të mërzitur me
trajnerin Jose
Mourinho, me pozita të
diskutueshme në “Old
Trafford”, por një pjesë
e vogël edhe jashtë
kontratave në fund të
këtij sezoni, kjo situatë
mund të shkaktojë një
eksod të vërtetë verën e
ardhshme nga
Manchester United

Monaco mbetet pa trajner, Jardim pushohet nga puna

Reali “fut në rreth” yllin e Guardiolës, nëse dështon me Hazard
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Mensur
Mamuti

LEGJENDA 
E FUTBOLLIT 

ANGLEZ 
NË FOTO

VESHJE
ESKIMEZE

POZICIONI 
NË FUSHË

I FUTBOLLISTIT 
NË FOTO

JODI
PËRKULEN,
LAKOHEN

(PËR SENDET)

BIMË BARISHTORE 
ME BISHTAJA

-----------------------------
TRUP GJEOMETRIK

(SH.)

K
FOSFORI

-----------------------------
KREHJE 

E QIMEVE TË 
KALIT ME KASHAI

TRAJNERI 
SPANJOLL, 

VINSENTE DEL

ATDHETARI YNË, 
BEJ OHRI

NËNOFICER 
N\ USHTRINË

OSMANE
MARIE

LOGORECI

MBRËMJE
(VJET.)

RUMANIA

VAJ
(ANG.)

----------------------------
FUTBOLLISTI 

KOSOVAR, ABAZI

FUTBOLLISTI 
GJERMAN, 
BENDER

PËRPARËSE 
GRASH, 

E PUNUAR 
NË VEGJË

(SH.)

TIRANA

JIM BELUSHI
-----------------------------

LESA PËR 
THARJEN E MISHIT 

MBI OXHAK

PERSONAZH
I “HAMLETIT”

TË SHEKSPIRIT

E BËJ TË GJATË
----------------------------

HUMORISTI 
SHQIPTAR, 

BYLYKU
Z N

AMIDON
(SH.)

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

SHKENCA
MBI ESHTRAT

NEGROS 
ISLAND 
REGION

LËVIZJE DHE 
PARTI POLITIKE 
PALESTINEZE

-----------------------------
NUHI VINCA

KARIKATURISTI 
AMERIKAN, 

ROBERT
(“BESONI APO JO”)

KOHA
KLUBI I FUTBOLLIS-

TIT NË FOTO
----------------------------

FIJE QË 
LIDH TRURIN 
ME ORGANIN

AZOTI

PJESA E PRAPME 
E QAFËS

-----------------------------
SIPËR, 
PËRMBI

NJË E RESHUR
-----------------------------

PËREMËR
VETOR

KËNGËTARJA 
JONË, QAZIMI

TEFTA TASHKO
-----------------------------

NDAJFOLJE 
SASIE

ASOCIACIONI 
I TENISTËVE 

PROFESIONISTË
-----------------------------

NDRE
MJEDA

RUBIDIUMI
SEKONDA

------------------------------
GRAMI

MARKË AMERIKANE 
E MIKROPROCE-

SORËVE
-----------------------------

NORVEGJIA

TITAN,
KOLOS

NJË NGA 36-TË 
RRETHET E 
SHQIPËRISË

(QARKU I DIBRËS)

ZGJIDHJET: BAMJE, KONE, P, BOSKE, IRFAN, ÇAUSH, AKSHAM, R, OIL, LARS, TR, JB, Z, N, OSTEO-

LOGJIA, NIR, HAMAS, MANÇESTER, N, ZVERK, SHI, EMA, TT, ATP, RB, S, INTEL, VIGAN, MATI.

Shumë i lehtë:852376149, 914258673, 736149825, 289514736, 163792584, 475863291, 

347681952, 591427368, 628935417. Mesatar: 671834529, 395271846, 824569137, 

258617394, 169453278, 437982651, 746125983, 912348765, 583796412.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Parashikohen mundësi shumë të mira për të mbyllur çë-

shtje të rëndësishme profesionale. Megjithatë duhet të jeni të gat-
shëm, që të merrni përsipër disa përgjegjësi më shumë. Nga pikë-
pamja sentimentale, kjo është një periudhë mjaft e favorshme për
takimet.

DEMI 21. prill - 21. maj
Ka disa dyshime të cilat nuk ju lejojnë që të jetoni qetë-

sisht një lidhje të re, apo një eksperiencë pune. Këshillohet që të
zgjidhni çdo problem me qetësinë e duhur.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Sugjerohet që në vendin e punës të mos keni shumë pre-

tendime, pasi disa prej pritshmërive tuaja mund të mos kuptohen
nga bashkëpunëtorët. Përcaktojini mirë ambiciet tuaja, në bazë të
mundësive që keni në dispozicion.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Një takim i papritur do ju bëjë mjaft euforik. Nga ana

tjetër ky është një moment shumë i favorshëm për dashurinë
dhe rindezjen e pasionit. Nga pikëpamja profesionale, favori-
zohet një marrëveshje e re mjaft e rëndësishme.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Kjo e enjte do të jetë mjaft interesante për të marrë më

shumë, si nga pikëpamja profesionale edhe ajo sentimentale. Jeni
në kërkim të një partneri/e në lartësinë tuaj dhe duke qenë shumë
krenar, nuk kënaqeni lehtësisht. Megjithatë nuk duhet të nënvlerë-
soni personat që keni pranë.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Do të jeni të përhumbur në një sërë angazhimesh, të cilat

duhet t’iu lejojnë që të kujdeseni për emocionet dhe shëndetin tuaj.
E keni lënë veten shumë pas dore dhe tashmë do të ndiheni mjaft të
lodhur. Këshillohet që të riorganizoni rutinën tuaj dhe të shpenzoni
më shumë kohë cilësore me familjen.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do të keni nevojë që të shkëputeni dhe të largoheni

nga të gjitha shqetësimet që ju tensionojnë dhe ju bëjnë nervoz.
Këshillohet që të planifikoni një arratisje të vogël romantike dhe
të përfitoni për të rigjetur stabilitetin dhe harmoninë në të gjithë
raportet ndërpersonale.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Kur jeni të nervozuar shpesh prireni që të izoloheni, por

kjo nuk është strategjia më e mirë që duhet të ndiqni momentali-
sht, sidomos në dashuri. Jini kurajoz dhe mundohuni të mbështe-
teni te partneri/ja. Në vendin e punës parashikohen konfirmime të
rëndësishme.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Kjo ditë mesjave është mjaft e rëndësishme, për të çuar

deri në fund të gjitha projektet e lëna pezull prej kohësh. E enjtja
sjell një sërë zgjidhjes, të cilat do ju lejojnë që të zgjidhni çdo ke-
qkuptim në punë.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do të jetë një ditë gjatë së cilës duhet të rishikoni me vë-

mendje disa prej projekteve tuaja si dhe të mbyllni negociata të
rëndësishme, të cilat i keni zvarritur prej kohësh. Parashikohen
mundësi të mira, për të ndryshuar rutinën tuaj.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Mundësitë nuk do të mungojnë dhe intuita juaj do ju

lejojë që të merrni konfirmime të rëndësishme dhe të realizoni një
projekt të cilin e keni menduar prej kohësh. Këshillohet që të jeni
të matur me shpenzimet dhe të bëni kujdes në dashuri.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Këshillohet që të mos përfshiheni në çështje me shumë

ngarkesë, të cilat mund të kompromentojnë gjendjen tuaj fizike,
sidomos nëse keni kaluar ditë me stres. Pasditja dhe mbrëmja pa-
rashikohen të jenë më të qeta dhe romantike.
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539 BC - Armata e Sirusit të Madh
nga Persia merr Babilonin.

1285 - 180 hebrenj refuzojnë të
pagëzohen në Munih të Gjermanisë
ku pastaj ndizen në zjarr.

1366 - Mbreti Frederick III i Sicilisë
ndalon dekorimin e sinagogave.

1492 - Kolombo arrin në Bahame.
1509 - Perandori Maximilian lar-

gohet nga Italia.
1815 - Ish-Mbreti Joachim Murat

van Naples dënohet me vdekje.
1860 - Trupat britanike dhe france-

ze okupojnë Pekinin.
1879 - Trupat britanike okupojnë

Kabulin në Afganistan.
1891 - Inaugurohet Shoqata e

Astronomëve të Francës.
1925 - Nënshkruhet marrëveshja

tregtare mes Gjermanisë dhe Rusisë. 
1933 - Alkatrazi shpallet burg fe-

deral.
1944 - Ushtria gjermani tërhiqet

nga Athina. 
1973 - Huan Peron zgjidhet presi-

dent i Argjentinës.
1978 - Përfaqësuesit e Izraelit dhe

Egjiptit fillojnë bisedimet në Ua-
shington.

PIJANECI
- U ktheva në shtëpi dhe të thashë:
Ti je gruaja e jetës time. Dhe ti mu
përgjigje… shko fli gjumë, pijanec.
Po unë të dua moj, pse më thua
pijanec?
- Sepse unë jam babai yt.

Njerëzit harrojnë çka keni thënë,
harrojnë edhe atë që keni bërë,

por kurrë nuk harrojnë se si janë
ndjerë për shkakun tuaj. 

(Maya Angelou)

“MATCHA”, BIMA ME VETI
TË JASHTËZAKONSHME
Së fundmi, kemi dëgjuar të flitet për
çajin matcha, me ujë apo qumësht,
për ëmbëlsirat me shije matcha, ma-
skat me matcha dhe elementë të
tjerë që na e bëjnë të na tingëllojë si
një përbërje ekzotike dhe mjaft ak-
tuale. Por, në të vërtetë tradita e
pluhurit Matcha daton shekuj e
shekuj më parë, qysh nga kur Kina
drejtohej nga dina-
stitë, e Japonia
qeverisej nga
Klanet Shogun.
Matcha është
një pluhur i imët
që përftohet nga
majat e gjetheve të
një lloji të caktuar çaji jeshil. Së pari,
kjo teknikë u përdor në Kinë nga
shekulli i VII deri në shekullin e X;
çaji jeshil piqej për t`u tharë në
mënyrë që të mund të kompresohej
në “tulla” që do ta lehtësonin tran-
sportimin dhe tregtimin e tij.
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...Jack Ma,

njeriu më 
i pasur 
në Kinë
Themeluesi i gjigantit kinez
të tregtisë online "Alibaba",
Jack Ma, me pasurinë perso-
nale prej 270 miliardë yuan
(39 miliardë dollarë) u bë
njeriu më i pasur në Kinë.
Në listën e më të pasurve të
kompanisë hulumtuese Hu-
run me seli në Shangai, Ma
zuri vendin e parë me pasu-
rinë personale prej 270 mi-
liardë yuan. Ndërsa më i pa-
suri për vitin e kaluar,
drejtori ekzekutiv i kompa-
nisë të pasurive të patundsh-
me Guangcou Evergrande,
Xu Jiayin me pasurinë prej
250 miliardë yuan (36 mi-
liardë dollarë) këtë vit zuri
vendin e dytë në listë. I treti
në këtë list është CEO i kom-
panisë së teknologjisë, We-
chat Tencent, Pony Ma me
pasuri prej 240 miliardë
yuan (35 miliardë dollarë).
Pasuria totale e 10 të parëve
në listë është 255 miliardë
dollarë, ku 28.7 për qind
është e përbërë nga gratë,
ndërsa më e pasura e vitit të
kaluar edhe këtë vit mbeti
në vend të parë me pasuri
prej 22 miliardë dollarë.

Në Paris, në kryeqytetin që bashkon
gjithë fuqinë politike, ekonomike dhe kul-
turore të vendit, me gati 20% të popullsi-
së franceze të përqendruar atje, nuk po
bëhet problem vetëm strehimi me kosto
të tepruara, por edhe mungesa e vendeve
në varreza, thekson gazeta më e njohur
franceze ‘’Le Monde’’.

”Në 2017 kanë qenë  000 kërkesa të re-
fuzuara”, thotë Dhoma Rajonale e Llogari-
ve ”Ile-de-France”, që jep alarmin. Në vitet
e ardhshme, pritet një rritje e vdekshmë-
risë për shkak të një popullsie të plakur
dhe organet kompetente janë të shqetë-
suara për mungesën e parashikimit dhe
rritjen e kërkesës. ”Parisianët janë qyte-
tarët e vetëm që nuk mund të imagjinojnë
të varrosen në qytetin e tyre, pasi ndarja e
vendeve bëhet në mënyrë të errët’’, thek-
soi Eric Asieren, president i grupimit ”Mo-
Dem”.

Vitin e kaluar, 4948 parisianë përfun-
duan në gjashtë varreza të periferive, ndër-
sa autoritetet po kërkojnë si zgjidhje kufi-

zimin e koncesioneve të përjetshme të var-
rezave, që kanë arritur çmime të tepruara
dhe bllokojnë qasjen te vdekjet e reja.

Zyrtarëve policorë në Aeroportin e Indisë
u është kërkuar të qeshin më pak. Ky vendim
është marrë duke u arsyetuar se atmosfera
festive mund të krijojë idenë e mungesës së si-
gurisë dhe është kërcënim për sulme terrori-
ste. Forca Industriale e Sigurisë së këtij shteti,
e cila është përgjegjëse për sigurinë e fluturi-
meve, ka kërkuar nga stafi që të jenë “më vigji-
lentë sesa të shoqërueshëm”.

Ata do të kalojnë nga një “një sistem i
buzëqeshjeve të shpeshta” në “sistem të buzë-
qeshjeve të mjaftueshme”, ka njoftuar Indian
Express. Zyrtarët kanë thënë se shoqëria e

tepërt e vendos aeroportin në rrezik të sul-
meve terroriste. Drejtori i Përgjithshëm i orga-
nizatës, Rajesh Ranjan madje ka thënë se sul-
mi i 11 shtatorit më 2001 në Shtetet e
Bashkuara ka ndodhur “për shkak të karakte-
ristikave shumë miqësore”. Mirëpo kjo nuk
është hera e parë që zyrtarëve policorë u janë
nisur kërkesa të tilla. Atyre më parë u është
kërkuar të dobësohen apo të rrisin mjekrën se-
pse duken më të besueshëm. Për dallim nga
ky vend, policia e Nepalit ka punësuar 600
trajnerë më 2014 për t’iu ndihmuar zyrtarëve
policorë të kenë sjellje më miqësore.

Shumë njerëz kanë probleme që të
zgjohen në mëngjes, ose edhe pas zgjimit
ndjehen të lodhur dhe nuk janë të gatshëm të
fillojnë ditë produktive.

Kujdesi për këtë pjesë të ditës është shumë
i rëndësishëm, më poshtë disa këshilla si
mund të “manipuloni” ambientin tuaj në
mënyrë që të zgjoheni më lehtë.

- Vendosni alarmin në një kënd të dhomës,
që të keni nevojë të zgjoheni nga shtrati për ta
ndaluar atë,

- Leni përbërësit e kafesë gati, kështu që
kur të zgjoheni do të jetë thuajse gati,

- Para se të shtriheni në shtrat, vishni
ndonjë rrobë të ngrohtë, që kur të zgjoheni ta
hiqni lehtësisht nga trupi.

Parisit i mbarojnë vendet në varreza!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Policëve u ndalohet buzëqeshja e tepërt

Si të zgjoheni më lehtë në mëngjes


