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Shkup, 6 tetor - Kërkesat e Lidhjes Nacionale të
Shurdhmemecëve për hapjen e çerdheve dhe
zgjerimin e shkollave ekszistuese, si fillore ash-
tu edhe të mesme në tërë territorin e Maqedo-
nisë, për aftësimin e nxënësve më të meta në të
folur dhe të dëgjuar, ka rënë në vesh të
shurdhër nga ana e institucioneve shtetërore.
Ligji për përdorimin e gjuhës së shenjave, e cila
u miratua në vitin 2009, nuk praktikohet në

jetën e përditshme. Pak televizione në ekranet
e tyre kanë “përkthyes” për shurdhmemecët. 
Nga Lidhja nacionale e personave të shurdhër
thonë se problemet janë të natyrave të ndrysh-
me të kësaj kategorie të njerëzve. “Personat e
shurdhër, si fillim, ndihmën sociale që e pra-
nojnë, është e pamjaftueshme dhe nuk është
ajo që duhet dhe që e parashikon rregullativa
ligjore. Ata janë të diskriminuar...

Të shurdhër ndaj shurdhmemecëve!

15 DEN

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

Melezët shqip-
belbëzues të
MPJ-së!

Në Ministrinë e Jashtme të Ma-
qedonisë ka diplomat shqiptarë
(jo shumë) që lakmueshëm e fla-
sin dhe e shkruajnë gjuhën shqi-
pe (madje edhe nja 5.6 gjuhë të
Lindjes e Perëndimit), mirëpo në
vend të tyre bëhen ambasador
ata që kanë probleme serioze me
njohjen e gjuhës shqipe. Se pse
ata nuk dalin të flasin haptazi për
nënçmimin që iu bëhet, ky është
problem i tyre, por ajo që dihet
tash më është fakti se duke  emë-
ruar diplomatë me...
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Prej fillimit të vitit 2020 do të paguajmë 15 për qind tatime për të ardhurat që i realizojmë nga
kamatat në kursime. Me shkallë të njëjtë nga viti 2019 do të tatimohen edhe të ardhurat e tjera
nga kapitali
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Edhe pse është tërhequr nga futbolli i luajtur,
Francesko Totti mbetet një idhull dhe simbol i
Romës, por jo vetëm. Instituti Trekani, që merret
me përditësimin e enciklopedisë së përgjithshme
italiane, ka vendosur që të formojë një fjalë të re
për ta prëfshirë në fjalor që është “Tottilatria”.
Shpjegimi i kësaj fjale lidhet me këngën që
këndojnë ndjekësit e Francesko Tottit, “Një kapiten,
që është vetëm kapiten”, një shprehje që

nënkupton siguri dhe mbajnë si një simbol të
shenjtë ,një lugë për nder të tij. Simboli i lugës
lidhet me mënyrën e ekzekutimit të penalltive nga
ish-ylli i Romës dhe i përfaqësueses italiane. Përveç
emrit Totti, fjala Latria është një fjalë e huazuar
nga greqishtja e lashtë, që përdoret në fjalët e
përbëra, për të vlerësuar apo adhuruar diçka. Në
këtë rast ky term është përdorur në formë
hiperbole.

Dy ngjarje si shembull, si mbrohen
interesat e shtetit 
“Dy ngjarje nga fqinjësia mund të mirren si
shembull, si mbrohen interesat e shtetit e
komunitetit. E para, autoritetet malazeze ia
ka ndaluar hyrjen Matija Beçkoviqit dhe
disa horrave të tjerë serbë, të njohur për
ideologji serbomadhe. E dyta, S.Uglanini,
pas fitores për Këshillin Nacional në
Sanxhak, e ka akuzuar Serbinë si shtet
gjenocidal. Ndërsa autoritetet tona “t’u
Kosovës”, çka po bëjnë?! E para po
mundohen t’i hyjnë në b..h Serbisë me
lajka, duke llomotitur si papagaj për
dialogun dhe pajtimin, i cili nuk është
kurrkund. Ndërsa, Matija Beqkoviqit i
reprizohet tash sa herë një recital me
vargje fashiste, në RTK 2. E dyta, këta tipat
tanë nuk po guxojnë ta përmendin
gjenocidin që Serbia vërtet e ka kryer në
Kosovë. Kurrë nuk kam besuar se mund të
biem në këtë derexhe, sa me u marrë lakmi
Malit të Zi e Sanxhakut!”, ka shkruar në
status në Facebook, Milazim Krasniqi.

Fatkeqësitë kolektive s’kanë të ndalur!
“Shumica e karaktereve njerëzore këtu
vuan nga anestezioni politik me një
mbamendja të shthurrur kolektive, që
është nën ndikimin e rrethanave shoqërore
politike dhe të ideve të partisë. 
Ky rreth vicioz ngërthen në vete
hipokrizinë, antivlerën, degjenerimin,
tradhëtinë…duke nxjerrë në sipërfaqe
modelin e një intelektuali të lëkundshëm. 
Dhe ky soj me letër diplomë veç po
shtohet...”, ka shkruar në status në
Facebook, gazetari Naser Pajazitii.

Këto do të jenë dobitë e
Kosovës në rast të
anëtarësimit në Interpol
Në nëntor të këtij viti, Asambleja e
Përgjithshme e Interpolit, përsëri do ta
aktualizojë çështjen e anëtarësimit të
Kosovës në këtë organizatë, shkruan
Gazeta Blic.Anëtarësimi i vendit në In-
terpol, për Serbinë është “rrezik” teksa,
për Kosovën, përpjekje në luftën
kundër krimit.Të paktën, kështu vlerë-
son njohësi i çështjeve të sigurisë, Avni
Islami i cili në një prononcim për Ga-
zetën Blic ka thënë se dobitë që anë-
tarësimi i vendit në këtë organizatë
sjell, janë shumë të mira. Lufta kundër
krimit të organizuar, ngritja e kallëzi-
meve penale ndaj personave që kanë
kryer krime gjatë luftës si dhe prishja e
“folesë” së atyre që janë fshehur në Ko-
sovë janë vetëm disa nda dobitë e anë-
tarësimit në këtë organizatë.
“Çështja e anëtarësimit të Policisë së
Kosovës në organizatën më të madhe
të Policisë në Interpol i ka dobitë e veta
dhe pozitivitetin e vet, jo vetëm nga
ana e Policisë së Kosovës pra, por edhe
nga vet Interpoli. Dobitë janë të dyan-
shme për shkak se Kosova si shtet i pa-
varur që ka institucionet e veta dhe po-
licinë e vet, me rastin e anëtarësimit në
këtë organizatë, krimi i organizuar,
korrupsioni, kriminelë të profileve të
ndryshme dhe shumë dukuri të tjera
të cilat janë në kundërshtim me ligjin
në Kosovës më nuk do të mund të
funksionojnë. Vendi më nuk do të
shërbej si vendstrehim për ta” tha Isla-
mi.Sipas tij me futjen e Kosovës në
këtë organizatë, që siç ai thotë, është
shkëputje e një hallke zingjirore, do e
bënte vendin më efikas në luftën
kundër krimit të organizuar.“Deri më
tani Kosova është një shkëputje e hal-
lkës zingjirore e kësaj organizate. Me
anëtarësimin e Kosovës në këtë organi-
zatë, Interpoli plotëson vendet e Bal-
lkanit Perëndimor dhe lufta e terroriz-
mit, krimit të organizuar, prostitucionit
e të tjera do të jenë më efikase. E mirë
për Kosovën do të ishte për shkak se
deri më tani asnjë kallëzim penal nuk
kemi mundur ta bëjmë ndaj krimi-
nelëve të luftës të cilët kanë kryer kri-
me në Kosovë dhe janë duke ndenjur
lirshëm në Serbi madje duke e ruajtur
edhe shtetin” përfundoi Islami.
Mirëpo, procesi i anëtarësimit të Ko-
sovës në këtë organizatë nga opozita
është cilësuar si i “rrezikshëm” kjo pasi,
deputetja e LDK-së Vjosa Osmani në
një intervistë për Rel ka thënë se është
vet Presidenti i vendit ai që po e pen-
gon këtë proces.Sido që të jetë, më 29
nëntor, në Dubai, çështja e pranimit të
Kosovës në INTERPOL, do të jetë pjesë
e agjendës së Asamblenë së Përgjith-
shme të kësaj organizate më të madhe
ndërkombëtare policore.

(Gazeta Blic, 6 nëntor)
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Në Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë ka diplomat shqiptarë (jo
shumë) që lakmueshëm e flasin dhe e shkruajnë gjuhën shqipe
(madje edhe nja 5.6 gjuhë të Lindjes e Perëndimit), mirëpo në vend
të tyre bëhen ambasador ata që kanë probleme serioze me njohjen
e gjuhës shqipe. Se pse ata nuk dalin të flasin haptazi për nënçmimin
që iu bëhet, ky është problem i tyre, por ajo që dihet tash më është
fakti se duke  emëruar diplomatë me atribut kinse shqiptar, MPJ
sikur synon t’ua mbyll  gojën partive politike shqiptare se gjoja po
plotësohet kriteri i përfaqësimit etnik,  por në anën tjetër kuadrot e
tilla shumë pak kanë lidhje me të  qenit shqiptar, në aspektin kultu-
rologjik  e identitar, sepse ata ose nuk  i dëgjon kush të komunikojnë
shqip,  ose nëse kryejnë ndonjë funksion  diplomatik jashtë shtetit,
nuk  mbahen mend të kenë përfaqësuar  ndonjë interes të vockël të
shqiptarëve  të Maqedonisë. Madje mërgimtarët tanë në diasporë
kanë  shprehur në disa raste pakënaqësi  ndaj kësaj kategorie të di-
plomatëve,  të cilët jo vetëm që nuk janë  dukur në mjediset ku zh-
villojnë aktivitete  mërgimtarët shqiptarë, por  ata në raste të caktua-
ra edhe janë  munduar të mohojnë, apo disi të  kamuflojnë,
prejardhjen e tyre shqiptare.  
Deri më tani Presidenti Ivanov  ka qenë njëfarë  pengesë  e mosdek-
retimit  të ambasadorëve nga radhët e shqiptarëve, si  pasojë e një
konflikti të heshtur që  ka ekzistuar në mes të tij dhe BDI-së,  qysh nga
koha e zgjedhjeve të  fundit presidenciale në vitin 2014.  Mirëpo ka
pasur dhe po ka edhe përjashtime  për disa diplomatë që janë pro-
pozuar  ambasadorë në emër të shqiptarëve,  por që pa kurrfarë
problemi janë dekretuar nga Ivanovi,  veprim ky që ka shkaktuar re-
voltë  në mesin e të punësuarve shqiptarë  në MPJ, duke pyetur
madje  se si tolerohet ky qëndrim me dy  standarde i Presidentit të
shtetit. Apo ndoshta, thonë ata, ende jemi  në kohën e një regjimi të
kaluar në  ish-Jugosllavi, kur disa kuadrot propozoheshin  dhe dër-
goheshin në  Beograd dhe ata flisnin në emër të  shqiptarëve, por nuk
mbronin kurrfarë interesi të shqiptarëve!  Kjo gjendje ka ndikuar duk-
shëm  që shqiptarët e paktë në këtë  ministri të lihen pas dore, të kenë
role dytësore, të mos dërgohen në  misione me relevantë, sepse në
vend të tyre, me pajtimin e heshtur  të BDI, edhe Presidenti i Maqe-
donisë  pa asnjë problem i dekreton  këtë për ambasadorë. 
Numri i të punësuarve në MPJ  aktualisht është 291 veta, prej të  cilë-
ve 64 janë shqiptarë. Ky është  edhe kapaciteti kadrovik i MPJ sa i
përket rekrutimit të ambasadorëve  të ardhshëm, që pritet të emë-
rohen  në disa qendra të rëndësishme të  botës. Ndërkaq, në tetë mi-
sione, që  ka Republika e Maqedonisë, për  momentin nuk ka asnjë
shqiptarë,  ndërsa në tetë konsullatat e  Republikës së Maqedonisë,
vetëm një është shqiptar, (në Çikago),  të cilit, pa plotësuar asnjë
kriter  apo rregullore, i është vazhduar  edhe mandati i tretë.
Pastaj,  a është koha që MPJ e Maqedonisë të dërgojë ambasadore
edhe ndonjë femër shqiptare? Fundja kjo ministri e ka Adelina
Markun,bie fjala,  e cila si për nga kapaciteti intelektual, por edhe për
nga integriteti personal, është me mijëra kilometra larg disa kuadro-
ve femra ( të stolisura me OVSKA në mbiemrat e tyre)  në këtë mini-
stri, që etiketën e shqiptarësisë e përdorin vetëm sa për t’u emëruar
në ndonjë shërbim diplomatik-konzullar, paçka se këtu përfundon
lidhja e tyre me interesat shqiptare. Adelina mund të mos ketë plotë-
suar kriteret që i kërkojnë partitë politike për të qenë partizianë të
tyre, por në anën tjetër shërbimi diplomatik vlon prej diplomatëve
kinse shqiptarë, të cilët, jo vetëm që nuk e dinë as adresën ku
ndodhen partitë politike, por ata e konsiderojnë ofendim ti quash sh-
qiptarë.
Koha e “buxhovanave” të dikurshëm shqiptarë që banonin nëpër
lagje e banesa  të përziera me maqedonasit, që i edukonin fëmijët e
tyre larg traditave shqiptare, që ishin bashkëauotorë të platformave
politike për diferencimin e kuadrove shqiptare, kemi menduar se ka
përfunduar, mirëpo as në ëndërr nuk e kemi paramenduar se mbetjet
e asaj kohe mund të reciklohen edhe në ditët e sotme. Nëse u ka
marrë malli se si funksiononte Jugosllavia e Titës, shkoni në MPJ e
Maqedonisë dhe atje do të takoni disa tipa që kur të zgjohen në
mëngjes mendojnë se janë shqiptarë, kurse pas ditë bëhen pish-
man dhe ia  fusin “zhikino kollos” për t’u dukur më interesant (lexo:
më karikatural) për shefat e tyre maqedonas, sepse këta të fundit janë
lobuesit më të fortë të melezëve shqipbelbëzues në MPJ. Megjithatë,
krejt kjo situatë tragjikomike në këtë ministri nuk do të qartësohej
nëse nuk na bëhet e qartë se a ka bir nane që na tregon se me çka e
kanë merituar këta shqipbelbëzues të jenë kaq fort të pëlqyer, e të da-
shuruar kaq zjarmishëm edhe nga partitë shqiptare në  pushtet? 

Melezët shqipbelbëzues 
të MPJ-së!

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

Emin AZEMI

ENCIKLOPEDISË  ITALIANE  I  SHTOHET 
NJË  FJALË E RE  "TOTTILATRIA"

Koncepti i banorëve të Bularatit për
"djemtë e mirë..."!
“Këto ditë më kanë bërë shumë përshtypje
ca intervista që gazetarët u merrnin
banorëve të Bularatit.
Gazetarët i pyesnin banorët nëse e njihnin
të vrarin, dhe banorët sikur ta kishin bërë të
gjithë me fjalë përgjigjeshin:
- Ishte djalë i mirë, nuk e kishte shokun!
Teksa të gjithë përgjigjeshin me këtë
formulë të hatashme, një gazetare guxoi
t'iu thotë banorëve: (them guxoi ngaqë ata
dukeshin ekstremisht armiqësorë me çdo
gjë që nuk ishte minoritare...)
Gazetarja: - Po ai mbante armë, qëllonte...
Banorët: - Po mirë, mbante armë po nuk
qëllonte ne... Nuk qëllonte fshatin... (!!!)
Gati sa s'thanë që qëllonte "për të argëtuar
fshatin..." Apo "për të vrarë mëllënja..."
Koncept shumë interesant kishin banorët e
Bularatit për "djemtë e mirë..."
Ballkanasit andej e këtej kanë probleme të
mëdha në parjen në sy të së vërtetës. Ata
shpesh i dalin asaj anash, mbrapa, por
asnjëherë përballë...”, ka shkruar një status
në Facebook, shkrimtarja nga Tirana
Arlinda Guma.
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KONFERENCË “LIRIA E
TË SHPREHURIT,
LIRITË MEDIATIKE DHE
VETËRREGULLIMI”

Shqetëson
standardi 
i ulët
profesional 
i mediave
Manastir, 6 nëntor - Këshilli për
Etikë në Media në bashkëpunim
me zyrën rajonale të Shoqatës së
Gazetarëve të Maqedonisë në
Manastir, mbajti konferencë ku-
shtuar lirisë së shprehjes, lirive
mediale dhe vetërregullimit.
Sipas Marina Tuneva, drejtoreshë
ekzekutive e Këshillit për Etikë në
Media, edhe krahas asaj që në ra-
portin e sivjetmë për progresin e
shtetit është konstatuar se është
duke u përmirësuar liria e media-
ve dhe liria e të shprehurit,
megjithatë mbetet obligimi  i
mediave për ta përmirësuar re-
spektimin e standardeve profe-
sionale të cilën gjë e thekson
edhe Këshilli për Etikë në Media.
“Rritja e kuantumit të informacio-
neve dhe kanaleve për përhapjen e
tyre hapën më shumë mundësi për
lirinë e të shprehurit në kushte kur
gazetaria e Maqedonisë mbytej në
listat ndërkombëtare të rejtingut
për lirinë e mediave. Ky shpërthim i
informacioneve dhe mediave solli
shumë sfida për gazetarinë profe-
sionale, nga degradimi brengosës
së standardeve etike deri në më
shumë dilema ligjore dhe në këtë
kuptim më shumë se e nevojshme
është gazetari profesionale si ele-
ment esencial për demokraci funk-
sionale”, tha midis tjerash Tuneva
në konferencën rajonale në Mana-
stir. Rikardo Guterez, sekretar i
përgjithshëm i Federatës Evropia-
ne të Gazetarëve, në konferencën
në Manastir theksoi se në
përgjithësi në Evropë po ndodh
ulje e gazetarisë si profesion dhe
porositi që në Maqedoni fokus i
veçantë t’i vihet procesit të vetërre-
gullimit.
“E di se në Maqedoni në proce-
durë janë ndryshime të Ligjit për
media dhe mendoj se ai ligj
duhet ta sigurojë pavarësinë e
mediave dhe profesionit të gaze-
tarisë. Liria e mediave dhe kush-
tet për punën e gazetarëve duhet
të përmirësohen dhe në funksion
të këtij qëllimi duhet të an-
gazhohen të gjithë, ndërsa për
këtë nevojiten organizata dhe
shoqata të fuqishme mediale”,
theksoi Guterez. Në konferencën
rajonale në Manastir fjalime
patën edhe Katerina Sinadinov-
ska, kryetare e KD të KEMM, pro-
fesori Sefer Tahiri anëtar i komi-
sionit për ankesa në kuadër të
KEMM dhe Dragan Sekullovski,
drejtori i SHGM-së.

Zejnulla VESELI

Shkup, 6 nëntor - Të martën në Parlamentin e
Maqedonisë u formua i ashtuquajturi Komi-
sion për pajtim dhe integrim. U përcaktua
formati i këtij Trupi dhe në të do të marrin
pjesë koordinatorët e grupeve parlamentare,
nënkryetarë të Parlamentit, deputetë pa grup
parlamentar, ndërsa sesa do të jetë numri i
deputetëve nga VMRO-DPMNE dhe nga
LSDM, do të dihet në mbledhjen e parë të
grupit. Formimi i Komisionit për pajtim u bë
me iniciativë të grupit të pavarur parlamen-
tar prej 8 deputetëve që u përjashtuan nga
VMRO-DPMNE për shkak se votuan për ne-
vojën e ndryshimeve kushtetuese. 

Në takimin koordinues me kryetarin e
Parlamentit, Talat Xhaferi, nuk mori pjesë
koordinatori i grupit parlamentar të VMRO-
DPMNE, Nikolla Micevski, ndërkaq përfaqë-
suesi i Aleancës për Shqiptarët, Syrija Rashi-
di e braktisi takimin. Pas largimit nga takimi,
deputeti i Aleancës për Shqiptarët u shpreh
se nuk do të merr pjesë në këtë takim, sepse
siç tha ai, është shumë e paqartë iniciativa
dhe ajo se kush me kë duhet të pajtohet. 

“U krijua përshtypja se bëhet fjalë për ne-
voja ditore-politike, ku përmes hapjes së ka-
limit në derë të vogël, të mundësohet ideja
për amnisti të ngjarjeve të 27 prillit në Parla-
ment”, tha Rashidi, sipas të cilit, Aleanca për
Shqiptarët ështëpër pajtim, por mbi bazën e
qëllimeve strategjike të vendit për integri-
min në NATO dhe në BE. “Tani jemi në proce-
durë të amendamenteve kushtetuese dhe
përmes kësaj procedure, e shohim domethë-
nien e vërtetë të Trupit koordinativ për pajtim
e që do të duhet të përfshijë procese inte-
gruese dhe mbylljen e çështjeve të brendsh-
me të hapura”, tha ai. Pas përfundimit të taki-
mit koordinues, kryearti i Parlamentit të
Maqedonisë, Talat Xhaferi informoi se koor-
dinatorët e grupeve paralamentare në përja-

shtim të koordinatorit të grupit parlamen-
tar të VMRO-së, u themelua Trupi interpar-
tiak parlamentar për pajtim dhe integrim
dhe se kryetar i këtij grupi nuk do të jetë ai. 

“Komfor iniciativës së grupit të deputetë-
ve të dalë nga koalicioni i VMRO-DPMNE, në
koordinimin e mbajtur, në bazë të kompe-
tencave të koordinimit të Parlamentit, u ven-
dos themelimi i Trupit interpartiak parla-
mentar për pajtim dhe integrim, si dhe u
vendos për përbërjen e këtij grupi parlamen-
tar që do të përbëhet nga nënkryetarët e Par-
lamentit, koordinatorët e grupeve parlamen-
tare, gjegjësisht zëvendësit e tyre ku ata nuk
do të jenë në mundësi të jenë prezent dhe
deputetët e Parlamentit që nuk janë të orga-
nizuar në grupe parlamentare. Gjithashtu u
vendos që grupi të udhëhiqet nga bashkë
dykryesues dhe ata do të jenë nënkryetarja
Frosina Remenski dhe deputetja e dalë nga
VMRO, Emilija Aleksandrova dhe numri i
konsiderueshëm i deputetëve nga grupet më
të mëdha parlamentare, gjë që mbetet në
kompetence të grupit që në mbledhjen e
ardhshme që do e kenë, të vendosin sa depu-
tetë do të jenë të përfaqësuar plus kësaj
përbërje nga grupet parlamentare të VMRO-
DPMNE-së dhe koalicionit të LSDM-së që
janë të organizuar në grupe parlamentare”,
tha Xhaferi, duke informuar se nuk pranon

iniciativën e e koordinatorëve të grupeve par-
lamentare që me këtë grupe të udhëheqë ai.
Ndryshe formimi i Komisionit për pajtim ish-
te dhe kushti i vetëm i deputeteve opozitar të
VMRO-DPMNE-së, gjegjësisht i tetë depu-
tetëve që votuan për nevojën e ndryshimeve
kushtetuese. 

Grupi i ri parlamentar që u formua nga
këta tetë deputetë pret që të gjitha partitë,
përfshirë edhe VMRO-në, të marrin pjesë në
punën e grupit interpartiak për pajtim dhe
integrim, e cila si fokus kryesor do të ketë
ngjarjet e 27 prillit dhe nuk përjashtohet
mundësia që ky grup të vazhdojë të funksio-
non edhe në të ardhmen për çështje tjera
politike. 

Nga VMRO-DPMNE edhe njëherë e për-
sëritën qëndrimin e tyre se nuk do të marrin
pjesë në grupin interpartiak për pajtim dhe
integrim me të vetmen arsye - me këtë grup
të mos udhëheqë kryetari jo legjitim i Par-
lamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi.
Koordinatori i ri i VMRO-së, Nikolla Misov-
ski nuk përjashton mundësinë se partia e tij
do t’i respektojë vendimet që do të mira-
tojë ky grup nëse janë në drejtim të pajtimit
jo selektiv, por se nuk do të heqin dorë në
kërkesa për miratimin e Ligjit për amnisti të
plotë për të gjithë personat të akuzuar për
rastin e 27 prillit. 

MUNGOI VMRO, RASHIDI BRAKTIS TAKIMIN

Formohet Komisioni për pajtim,
ASH dyshon për amnisti

Në takimin koordinues me kryetarin e Parlamentit, Talat Xhaferi, nuk mori pjesë
koordinatori i grupit parlamentar të VMRO-DPMNE, Nikolla Micevski, ndërkaq përfaqësuesi
i Aleancës për Shqiptarët, Syrija Rashidi akuzoi se ky Komisioni po hap një derë të vogël drejt
amnistisë për 27 prillin e përgjakshëm 

NËSE PLOTËSOHEN KRITERET, NË BE NË VITIN 2025 
Komisari evropian për zgjerim,
Johanes Han, në një intervistë
për Di Velt thotë se viti 2025
është datë realiste për
pranimin e anëtareve të reja,
por vetëm nëse plotësohen
kriteret. “Data 2025 është
indikativ, por nëse intensifikohet
implementimi i reformave ai është
mjaft realist. Mirëpo, të gjitha kriteret për
anëtarësim duhet të plotësohen

paraprakisht, nuk ka rrugë të
shkurtër. Motoja është “cilësi para

shpejtësisë”, thotë Han. Ai në
intervistë edhe një herë e
përshëndeti votimin për
ndryshimet kushtetuese në

Parlamentin e Maqedonisë. Ai
është i bindur se Marrëveshja e

Ohrit do të votohet në Greqi dhe thotë se
kjo marrëveshje do të dërgojë sinjal të
rëndësishëm në pajtimin e gjithë rajonit. 

Koha



4 AKTUALE
Koha, e mërkurë, 7 nëntor 2018 

Qefser ABDYLI

Shkup, 6 nëntor - Në përgjithësi,
zvogëlohet besimi i qytetarëve në
institucionet e vendit, por edhe në
media dhe në organizatat civile.

Vetëm policia dhe arsimi e gë-
zojnë besimin nga gjysma e qyte-
tarëve, ndërsa të gjitha institucio-
net tjera kanë besim në pak se 40
për qind nga të anketuarit. Besi-
mi më i ulët është në gjyqësi, pa-
staj në Komisionin për paranda-
lim të korrupsionit, shëndetësi,
inspektoratin e tregut dhe në
prokurori.

Këto janë pjesë e rezultateve
nga anketa e shtatorit për mendi-
min publik për policinë nga ana e
agjencisë IPSOS, me 1028 qyte-
tarë, ndërsa në kuadër të projek-
tit “Pulsi për integritetit ballka-
nik dhe besim të Ballkanit
Perëndimor”. Lidhur me percepti-
min për korrupsion, Magdalena
Lembovska, hulumtuese për çë-
shtje të sigurisë në “Analitika
tink-tenk” në Shkup, theksoi se
ekziston perceptim jashtëzako-
nisht i lartë se ka korrupsion me
shtrirje të gjerë në të gjitha insti-
tucionet.

Perceptimi për ekzistim të kor-

rupsionit në polici, Lembovska
informoi është rreth 65 për qind
nga të anketuarit, të cilët konside-
rojnë se është shpërndarë deri në
nivelin më të lartë. Nëse anali-
zohen rezultatet për pjesët e nda-
ra të policisë, policia rrugore kon-
siderohet më e korruptuara, pas
së cilës janë bashkëpunëtorët më
të afërt të ministrit dhe policia ku-
fitare. Problemi më i madh, sipas
perceptimit të qytetarëve, theksoi
është politizimi. Lembovska po-
tencoi se është e lartë përqindja e
qytetarëve, të cilët konsiderojnë
se politika luan rol të rëndësishëm
në funksionimin e policisë dhe kjo
nga praktikat për punësimin, por
edhe për ndikim direkt mbi punën
operative të policisë. Sipas saj, qy-
tetarët presin në pesë vitet e ardh-
shme që lufta kundër korrupsionit
në polici të jetë më mirë sesa tani.
Konform anketës, perceptimi për
nivel më të lartë të korrupsionit
është më i lartë për gjyqësinë me
68 për qind nga të anketuarit, pas

së cilës janë shëndetësia,dogana,
prokuroria….

Ajo shtoi se konform rezultate-
ve të hulumtimit, qytetarët reko-
mandojnë masa më represive për
luftën kundër korrupsionit, siç
janë zbatimi i dënimeve të rrepta
dhe më shumë dënime për in-
spektorë të korruptuar në polici.
Në pyetjen sa ndjehen të sigurt,
rreth 37 për qind e qytetarëve janë
përgjigjur se ndjehen të sigurt,
ndërsa të tjerët janë të ndarë mes
atyre që nuk ndjehen të sigurt dhe
atyre që nuk ndjehen as të sigurt
as jo të sigurt.

“Njëri ndër rezultatet dëshpë-
ruese është ajo që qytetarët nuk
besojnë se mund të mbështeten
tek dikush kur bëhet fjalë për sigu-
rimin e tyre dhe të familjes së tyre.
Një e katërta kanë thënë se nuk i
besojnë askujt, ndërsa rreth 40
për qind janë deklaruar se fillimi-
sht mbështeten tek vetvetja. Tje-
tra është policia me rreth 16 për
qind, të cilët kanë thënë se së pari

i besojnë policisë për sigurinë e
tyre”, vlerësoi Lembovska.

Rezultatet nga sondazhi tre-
gojnë se qytetarët janë të ndarë
edhe në perceptimin për policinë
lidhur me punën e saj. Vetëm një e
katërta mendojnë se policia pu-
non në shërbim të qytetarëve,
ndërsa të tjerët policinë e shohin si
mjet për mbrojtjen e interesave të
grupeve të ndryshme si Qeverisë,
partive politike ose njerëzve në
rangun më të lartë të policisë. Për
Tërpe Stojanovskin, profesor i
Fakultetit për Siguri, pritjet janë
që institucionet shtetërore dhe
policia të kthehen drejt detyrave
që i kanë dhe në atë kuptim, tha
ai, e përshëndesim konceptin që e
kthen MPB-ja për rolin e policisë
në bashkësinë lokale-polici si mik
i qytetarëve. Mes tjera-
sh,Stojanovski theksoi se sektori
joqeveritar duhet të reagojë në
mënyrë më aktive në të gjitha mo-
sfunksionimet të cilat ekzistojnë
në sistem.

Urim HASIPI

Gostivar, 6 nëntor - Familja Mexhiti
nga fshati Zdunjë i Komunës së
Gostivarit është mbuluar në zi dhe
në pikëllim të thellë. Prej mbrëmë,
vajza e tyre Xhejhanja nuk do të
jetë në mesin e tyre. Të martën, ata
kishin hapur dyert për ngushëllim,
ndërsa familjarë dhe miq të fa-
miljes qëndronin bashkë me ata
për t’i zvogëluar dhimbjen. Babai i
Xhejhane Mexhitit, Fejsali edhe
përkundër dhimbjes së madhe që
ndjente për humbjen e vajzës, ape-
lon që urgjentisht institucionet, si
ato lokale poashtu edhe ato qen-
drore, të ndërmerrin masa rast i
kësaj familje të mos i ndodh
askujt. 

“Në këtë gjendje më keq nuk
ka ku shkon. Rasti nuk bisedohet.
Ajo ka dal nga shkolla dhe ka da-
shur të dalë nga ana e tjetër e Var-
darit nga ura e vogël. Edhe aty një
qen ka qenë, sa është e vërtet - nuk
e kam parë më sy. Por e ka parë një

njeri, dhe i cili ka thënë se prej qe-
nit vajza ka ikur. Edhe i rrëshqet
këmba, tek shkalla e parë, prej aty
deri në Vardar. Unë jam djeg, diku-
sh tjetër mos të digjet. Është
shumë keq. Duhet të rregullohet,
nuk është mirë kështu. Nuk është
herë e parë...”, ka thënë babai i
Xhejhane Mexhitit, e cila dje hum-
bi jetën në ujërat e lumit Vardar,
duke ikur nga qeni endacak.
Ngjarja tragjike ka ndodhur të
hënën mbrëma rreth orës 19.00,
kur Xhejahnia sapo kishte dalë nga
shkolla dhe kishte kaluar parkun
e qytetit, në afërsi të urës së lumit
Vardar është sulmuar nga një qen
endacak dhe në tentim për të sh-
mangur këtë sulm, ajo ka rënë në
lum ku uji i lumit e ka bartur deri

në fshatin Balindoll. Pas disa orëve
kërkim, fatkeqësisht 17 vjeçarja u
gjet e vdekur rreth orës 22 e 30 mi-
nuta në rrjedhën e lumit Vardar në
fshatin Balindoll. 

Sipas informacioneve jozyrta-
re, vajza ka pasur lëndime të rënda
trupore që në momentin kur ka
rënë në lum, megjithatë pritet që
obduksioni të tregojë detajet.
Nxënësit e shkollave të mesme të
Gostivarit që gjenden shumë
pranë parkut të qytetit që është në
afërsi të lumit Vardar, shprehen se
për çdo ditë ndjehen të rrezikuar
nga qentë endacak, të cilët qën-
drojnë dhe lëvizin lirshëm në këtë
park, sidomos në orët e hershme të
mëngjesit kur ata vijnë në shkollë
dhe se nuk janë të pakta rastet kur

edhe janë sulmuar nga qentë.
Në ndërkohë, kryetari i Ko-

munës së Gostivarit, Arben Tara-
vari, ka shprehur keqardhje për ra-
stin dhe ka kërkuar që të mos
polizitohet kjo vdekje. “Ndjej
përgjegjësi të plotë si kryetar i Ko-
munës së këtij qyteti që të sqaroj
se në mandatin tonë, ne trashë-
guam një kope prej 400 qen. Duke
shprehur ngushëllimet më të sin-
qerta ndaj familjes së vajzës, si një
vëlla që dje humbi motrën e tij për
së dyti, do ju lutesha mos të hyjnë
me drama politike ata që nuk e
vrasin mendjen fare për dhimbjen
e familjes apo atyre që kanë qenë
të goditur nga fatkeqësi të tilla.
Nëse dorëhiqemi, tregojmë zero
përgjegjësi, të vazhdojmë të
çojmë përpara betejën me qentë
do të thotë që kemi fuqi e dinji-
tet”, qëndron në deklaratën me
shkrim të kryetarit të Komunës së

Gostivarit, Arben Taravari. Ka rea-
guar edhe kryeministri i Maqedo-
nisë, Zoran Zaev, për këtë rast.
Zaevi shprehu keqardhje për ra-
stin tragjik në Gostivar, ndërsa
premtoi se kjo çështje do të
zgjidhet duke ndryshuar legjisla-
cionin komform ligjeve evropia-
ne. “Për fat të keq, në Maqedoni
ka pak Qendra për përkujdesjen e
qenve endacak. Shteti duhet të
kujdeset. Një mënyrë është për-
mes ndryshimit të legjislacionit,
kurse tjetra duke dëgjuar me kuj-
des këshillat e veterinerëve dhe
duke zbatuar indikacionet e tyre”,
ka thënë kryeministri.

Ngjarja tragjike natën e
mbrëmshme ka tronditur
pothuajse të gjithë banorët e Pol-
logut dhe më gjerë, ndërsa
dhimbjen me familjen Mexhiti e
kanë ndarë shumë qytetarë në
rrjetet sociale duke shprehur ngu-
shëllime për humbjen e vajzës së
tyre. Përndryshe Xhejhane Mexhi-
ti ishte vajza e dytë nga gjithsej
tre vajzat e Fejsal Mexhitit. E ndje-
ra kishte ndjekur mësimet në
gjimnazin e Gostivarit në vitin e
tretë - paralelja në gjuhën turke.
Pikërisht ditë më parë, kryetari i
komunës së Gostivarit kishte fil-
luar aksionin për grumbullimin e
qenve endacak në rrugët e qytetit
dhe vaksnimin e tyre, proces ky që
do të vijojë edhe më tej.

SONDAZH I AGJENCISË IPSOS

Më pak besim të institucionet, gjyqësia dhe policia të parat
Perceptimi për ekzistim
të korrupsionit në polici,
Lembovska informoi
është rreth 65 për qind
nga të anketuarit, të cilët
konsiderojnë se është
shpërndarë deri në
nivelin më të lartë. Nëse
analizohen rezultatet për
pjesët e ndara të policisë,
policia rrugore
konsiderohet më e
korruptuara, pas së cilës
janë bashkëpunëtorët
më të afërt të ministrit
dhe policia kufitare
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TRAGJEDI E RËNDË

Gostivari në zi, shuhet 
17-vjeçarja Xhejhane Mexhiti

Ngjarja tragjike ka
ndodhur të hënën
mbrëma rreth orës
19.00, kur Xhejahnia
sapo kishte dalë nga
shkolla dhe kishte
kaluar parkun e qytetit,
në afërsi të urës së
lumit Vardar është
sulmuar nga një qen
endacak dhe në tentim
për të shmangur këtë
sulm, ajo ka rënë në
lum ku uji i lumit e ka
bartur deri në fshatin
Balindoll

• Fejsal Mexhiti, babai
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Një i vdekur 
dhe pesë të lënduar
në Strugë
Një person humbi jetën, pesë të
tjerë janë lënduar  në aksident  që
në mëngjes në orën 5:45 ndodhi
në rrugën magjistrale Strugë-
Ohër në udhëkryqin e fshatit stru-
gan Misleshevë. Deri te fatkeqësia
ka ardhur gjatë ndeshjes së një
autobusi me  targa të Ohrit  me
një automjet  udhëtues “Sheri”
me shenja strugane,  me të cilën
ka drejtuar personi i cili ka marrë
lëndime fatale. Identiteti i tij ende
nuk është konfirmuar. Në vendin
e aksidentit  mbikëqyrje ka kryer
prokurori kompetent publik, si
dhe ekipet policore të Stacionit
policor-Strugë.

Gjendet pushkë në
një shtëpi në Pirok
Pjesëtarët e policisë nga Sektori
për Punë të Brendshme Tetovë, të
hënën në periudhën prej ora 13 e
30 minuta, deri ora 14 e 20 minu-
ta, kanë kryer bastisje në shtëpinë
e 37 vjeçarit F.Sh. nga fshati Pirok
i Tetovës. Gjatë bastisjes, të reali-
zuar me urdhër të gjykatësit, nga
babai i tij N.Sh. 59-vjeç, është kon-
fiskuar një pushkë për kalibër 16
milimetër, e çmontuar në tri pje-
së, e cila është gjetur në një va-
lixhe, që ka qenë në pronë të ba-
bait të ndjerë të personit N.Sh.
Pesëdhjetë e nëntë vjeçari N.Sh.
është privuar nga liria, për
zbardhjen e plotë të rastit.

Aksident në
Pallçisht, gjashtë 
të lënduar 
Të hënën rreth orës 17 e 50 minu-
ta, në rrugën lokale Pirok -Tetovë,
në fshatin Pallçisht i Poshtëm, ka
ndodhur aksident trafiku në të
cilën kanë marrë pjesë dy vetura,
vetura e tipit “Golf” me targa të
Tetovës, e drejtuar nga 39 vjeçarja
D.S. nga fshati Xhepçisht dhe ve-
tura e tipit “Ford Mondeo” me tar-
ga të republikës së Italisë, e drej-
tuar nga 37 vjeçari F.Xh. nga fshati
Novo Sellë.Në aksident, vozitësi i
veturës “Golf ” dhe bashkudhë-
tarët Sh.K. 35 vjeçar, nga fshati
Pallçisht i Poshtëm, Z.L. 54 vjeçar
dhe L.V. 31 vjeçar nga Tetova, si
dhe shtetasja e Polonisë, A.F. 38
vjeçare, me qëndrim të përkoh-
shëm në Tetovë, me lëndime të
mara, janë dërguar dhe mbajtur
në Spitalin Klinik të Tetovës, deri-
sa një fëmijë 2 vjeçar bashkudhë-
tarë nga e njëjta veturë është lë-
shuar në shtëpi. Janë kryer
hetimet në vendin e ngjarjes dhe
punohet në përcaktimin e
shkakut të aksidentit, rrethanat
në të cilat ka ndodhur dhe detaje
tjera në veçanti. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 6 nëntor - Indikacionet e para për ke-
qpërdorimin e sistemit të ndjekjes së komu-
nikimeve, në kuadër të Drejtorisë së Pestë
janë regjistruar mes periudhës 2006-2008.
Ish inxhinieri teknik i Drejtorisë për Siguri dhe
Kundërzbulim, informatori Gjorgji Llazarev-
ski, i cili është më meritori për zbulimin e
aferës së përgjimet të 20 mijë qytetarëve të
Maqedonisë, të martën për herë të parë u pa-
raqit në seancë gjyqësor me çka dëshmoi
kundër ish shefit të tij, Sasho Mijallkovit dhe
të akuzuarve tjerë në rastin “Fortesa-Target”.
Duke folur për udhëheqësin e re të DSK, në
krye me Mijallkovin, e cila e kishte marrë për-
sipër udhëheqjen e këtij institucioni nga viti
2006, dëshmitari Llazarevski tha se gjatë asaj
periudhe nuk ka ekzistuar Ligji për ndekjen e
komunikimeve. Ndalesa kushtetuese për
ndjekjen e komunikimeve, siç tha ai, është
shfuqizuar po në vitin 2006, me çka është për-
gatitur korniza ligjore.

“Ndjekja e komunikimeve para se të mira-
tohet ligji, kryesisht funksiononte në bazë të

vendimeve të brendshme të drejtorit Sasho
Mijallkov, në konsultim me ministrin e Punë-
ve të Brendshme. Ndërkaq informacionet e
marra trajtoheshin si të dhëna informative
që operativa i ka siguruar nga terreni. Perso-
na përmes linjës telefonike pranonin ndonjë
dokument jo formal nga drejtori dhe, opera-
tiva në bazë të këtij dokumenti - përgjonte
numrat fiks dhe celularë. Përveç këtyre kish-
te edhe persona për përgatitjen e transkripta-
ve të njohur si ‘repreducent”, tha Llazarevski.

Qasja e çuditshme e joprofesionale e
udhëheqësisë së re të Drejtorisë së Pestë, në
krye të të cilës nga viti 2006 ka qëndruar i
akuzuari Goran Grujoski (në arrati), e ka shtyrë
dëshmitarin (atëkohë pjesëtarin e DSK), Lla-
zarevskin të mundohet të zbulojë se çka në
realitet po ndodhë me sistemin e ndjekjes së
komunikimeve.

“Në fund të vitit 2008 para së të ndërrohet
sistemi i pajisjeve për përgjimet, e shfrytëzo-
va rastin dhe përmes një kablloje nga vendi ku
punoja unë u lidha me sistemin e ndjekjes së
komunikimeve. Përmes fjalëkalimit që e kisha
nga më herët u futa në këtë sistem. Kësisoj
menjëherë shkova te dosja kur ruhen aktivite-
tet dhe në formë të shkruar fitova të dhëna që
duhej të përpunohen. Po, ashtu aty kishte të

dhëna se cili reproducent, cilin target (numër
telefoni) po e kontrollon. Ato të dhëna i nxo-
ra nga aty. Në këto informacione qëndronte
ora kur reproducentët kanë filluar me dëgji-
min e tragetit”, theksoi Llazarevski.

Rrëfimin e tij dëshmitari Llazarevski, e
vazhdoi me përshkrimin e rrugëtimit se si ka
arritur deri në maje të funksioneve në siguri-
min shtetëror. Angazhimi i tij fillestar në Sigu-
rimin shtetëror të Maqedonisë, Llazarevski e
kishte nisur para pavarësimit të Maqedoni-
së, respektivisht avancimi në karrierë kishte
ardhur në kohën kur në krye të policisë kish-
te qenë Jordan Mijallkov. Me kalimin e kohës
siç tha Llazarevksi, ai kishte qenë mentor i
shumë pjesëtarëve të DSK, për mënyrën si të
punojnë me pajisjet teknike. Në periudhën
2002-2006 ai caktohet në krye të Drejtorisë
për teknikë operative (pjesë e Drejtorisë Pe-
stë).

“Por, më 15 shtator të vitit 2006 nga shefi
i ri i DSK, Sasho Mijallkov u degradova në ba-
shkëpunëtor më të ulët në Drejtori, ndonëse
unë isha një prej personave më meritor që
Maqedonia e mori liberalizimin e vizave, pasi
para degradimit isha i angazhuar në Sektorin
për kontroll kufitar, sektori ky i cili pas kontrol-
leve nga BE-ja mori pëlqime të mëdha. Kësh-
tu që në pozitën e re unë isha i etur të dësh-
mojë përsëri. Tash edhe pse për përgjegjës e
kisha Nebojsha Stankoviqin, urdhrat dhe mo-
bingun më të madh i kam pranuar nga Goran
Grujoski. Më kujtohet se njëherë tentova të
shkoj për takim te drejtori Mijallkov, por ai
nuk deshi të takohet me mua me pretekstin se
nuk donte të bashkëpunonte me persona që
i kanë shërbyer qeverisë jo patriotike, dhe se
unë jam përgjegjësi për vjedhjen e milionave
në Postat e Maqedonisë. Presioni i tij ndaj
meje ka qenë i vazhdueshëm”, theksoi dësh-
mitari Llazarevski.

Ndryshe, prokurori special Trajçe Peliva-
nov tha se prezantimi i dëshmitari Gjorgji Lla-
zarevski, në fillim të procedurës dëshmuese
kundër të akuzuarve në rastin “Fortesa-Tar-
get”, nuk është i rastësishëm pasi ish-pjesëta-
ri i DSK-së, për 20 orë me radhë, në 36 faqe dë-
shmi, në kuadër të PSP-së, ka rrëfyer për
skandalin me përgjimeve që e ka drejtuar Sa-
sho Mijallkovi dhe bashkëpunëtorët e tij. 

DËSHMON ISH-AGJENTI I DSK-së, GJORGJI LLAZAREVSKI

Ilegalisht është 
përgjuar që nga 2006
Qasja e çuditshme dhe
joprofesionale e
udhëheqësisë së re të
Drejtorisë së Pestë në krye
të të cilës nga viti 2006 ka
qëndruar i akuzuari Goran
Grujoski (në arrati), e ka
shtyrë dëshmitarin
Llazarevski të zbulojë se çka
në realitet po ndodhë me
sistemin e ndjekjes së
komunikimeve

KOLEGËT TALLESHIN ME BISEDAT MES MINISTRAVE 

Kur kuptoi se bëhen përgjime të
paligjshme, Gjorgji Llazarevski
është lidhur me sistemin e
përgjimeve me kabllo të rrjetit
dhe për 5 minuta ka kopjuar
logot. Siç ka qartësuar ai, ka
vërejtur se emrat e operatorëve që
kanë përgjuar janë përshtatur me
inicialet e funksionarëve të lartë në DSK si
G.G, N.B dhe drejtori i operatorit. “Këto
operatorë kanë qenë të koncentruar tek
shënjestrat për të cilët unë kam
konsideruar se po përgjohen në mënyrë të
paligjshme, ndërsa operatorët tjerë kanë
dëgjuar ato që kanë qenë legale. Kishte
numra të personave publik, politikanë nga
opozita dhe mbaja mend se kishte numër
të ministrit, për të cilin më vonë e kuptova
se ishte numri i Mile Janakievskit. Me këto

informata mendoja se çka të bëj. Me
këtë stres kam jetuar dy vjet, pa

ndërmarrë diçka, sepse e dija se
edhe nëse do të dilja publikisht,
nuk do të kisha mundur të

dëshmoj”, tha Llazarevski. Ai
njëkohësisht thotë sesi në formë

anekdote një kolegë i tij ka shpjeguar
bisedën mes Jankulloskës dhe Stavreskit,
të cilët bisedonin për një objekt në
Manastir dhe se si Stavreski ishte i
nervozuar me ish kryeministrin Nikolla
Gruevski. Biseda mes Llazarevskit dhe
kolegëve të tij që i kanë treguar se po bëhen
përgjime masive në mënyrë ilegale është
zhvilluar diku nga fillimi i vitit 2010. Përveç
Llazarevskit, si dëshmitar tjetër nga radhët
e DSK-së, në seancat që vijojnë pritet të
dëshmojë edhe Sasho Trajkovski. 

Koha
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 6 nëntor - Qytetarët në Maqe-
doni, prej fillimit të vitit 2020 do të
paguajnë 15 për qind tatime për të
ardhurat që i realizojnë nga kama-
tat në kursime. Me shkallë të njëjtë
prej fillimit të vitit 2019, do të tati-
mohen edhe të ardhurat e tjera nga
kapitali. Kjo ndër të tjerash para-
shikohet me Ligjin e ri për Tatim në
të ardhurat personale. 

“Për kamatat e depozitave, ku
hyjnë depozitat e transaksioneve,
depozitat e kursimeve dhe depozi-
tat e tjera, si dhe kamatat në letrat
në vlerë, qytetarët do të paguajnë
tatim në të ardhura prej 15 për qind,
nëse shuma e kamatës së përlloga-
ritur në nivel vjetor e tejkalon
shumën prej 15 mijë denarë në
kundërvlerë të valutës së depo-
zitës”, thonë nga Ministria e Finan-
cave. 

Njëherazi, tatim prej 15 për
qind, qytetarët do të paguajnë edhe
për të ardhurat të realizuara në
bazë të nga qirasë, dividendave, ka-
matat e huave ndaj personave fizik
dhe juridik, të letrave me vlerë,
pronësisë industriale, fitim-kapita-
let, fitimet nga lojërat e fatit, të
ardhurat nga sigurimet dhe të
ardhurat e tjera.

Rritja e tatimeve për fitimet që
realizohen në bazë të kapitalit
është pjesë e një reforme të re tati-
more në shtet ku parashikohet që
nga viti 2019, të vendoset tatimi
progresiv në vend të atij të sheshtë
prej 10 për qind në të ardhurat më

të larta, përkundër paralajmërime-
ve se do të shtyhet vendosja e tij
për më vonë. Ekzekutivi vendosi që
prej vitit të ardhshëm të paguhet
tatim prej 18 për qind në të ardhu-
rat më të larta se 90 mijë denarë,
rritje të kontributeve për 0.5 për
qind për të mbushur sadopak
gropën e pensioneve, si dhe disa
masa të tjera . 

Në periudhën e kaluar, pagesa e
të ardhurave nga kamatat është
anuluar disa herë në Maqedoni deri
në anëtarësimin e shtetit në BE. Në
vitin 2012, kur u anulua një vendim
i tillë, vlerësohej se në arkën e shte-
tit do të derdhen afër 20 milionë
euro në bazë të këtij lloj tatimi.

Në ndërkohë, të dhënat tre-
gojnë se qytetarët në bankat e Ma-
qedonisë deri më 30 shtator ruajnë
depozita në vlerë prej 4 miliardë e
82 milionë euro. Sipas të dhënave të
Fondit për sigurimin e depozitave,
qytetarët më së shumti kanë kursi-
me në vlerë deri në 30 mijë euro.

Përvoja kroate, e cila si shtet
vendosi tatim në fitimin e kamata-
ve të kursimeve prej vitit 2015 me
një shkallë prej 12 për qind, të cilin
e paguajnë bankat dhe përfituesit e
tjerë të kamatave, tregojnë se shë-
nohet një trend i butë i kalimit të të
hollave nga depozitat apo kursimet
tek llogaritë e ndryshme bankare
përfshi edhe ato rrjedhëse. Vetëm

përgjatë vitit 2017, depozitat në
Kroaci kanë shënuar ulje në nivel
vjetor prej 2.5 për qind të totalit të
kursimeve. Vlerësohet se në Kroaci,
në bazë të kamatës së kursimeve,
në arkën e shtetit hyjnë 500 milionë
kuna apo afër 70 milionë euro. 

Në Serbi, tatimi në kamata si të
ardhura nga kapitali nuk paguhet
në depozita në valutën vendore të
dinarëve, ndërsa në kamatat e kur-
simeve në deviza përllogaritet ta-
tim prej 15 për qind. Në shtetet e
Evropës, kamatat në kursime tati-
mohen prej 15 deri 25 për qind. Në
Slloveni, për shembull, ku paguhet
tatim në kursimet më të larta se
1000 euro, tatimi është 25 për qind. 

Shkup, 6 nëntor - Rrjeti shpërndarës
gazsjellës në Shkup mund të
kryhet shpejtë dhe gazi natyror të
arrijë deri në amvisëri. Tubacioni i
gazit ose sistemi përçues në të cilin
duhet të lidhet rrjeti shpërndarës
GAMA në Shkup po përfundon
dhe ekziston mundësia të fillojë të
ndërtohet rrjeti i shpërndarjes dhe
në sezonin e ardhshëm të ngrohjes
të kyçet një pjesë e konsumatorë-
ve. Këtë e thekson kryetari i Komi-
sionit rregullator për energjetikë,
Marko Bislimovski, duke theksuar
në shembullin e ndërtimit të rrje-
tit të shpërndarjes në Strumicë.

“Tubacionin që e ndërton
GAMA në Shkup është në përfun-
dim dhe ka mundësi të ndërtohet
edhe rrjeti i shpërndarjes. Në
Shkup ekziston rrjeti i shpërn-

darjes që është në pronësi të SHA
GAMA, por që të vijë direkt deri tek
konsumatorët është e nevojshme
të ndërtohet rrjeti shpërndarës për
gazin natyror. Besoj se ndërtimi i
rrjetit shpërndarës mund të shkojë
shpejtë, veçanërisht në pjesët ku
ka dokumentacion adekuat planor
dhe besoj se shpejtë do të fillojë.
Do të mund të kyçen një pjesë e
konsumatorëve, dimrin e ardh-
shëm”, deklaroi Bislimovski. Ai
theksoi se Qyteti i Shkupit ka for-
muar ndërmarrje, e cila mes tjera-
sh, do të merret edhe me gazifiki-
min e qytetit, që nënkupton
ndërtimin e rrjetit të shpërndarjes
që duhet të vijë deri tek konsuma-
torët përfundimtarë, gjegjësisht
amvisëritë të cilat duhet t’i shfrytë-
zojnë përfitimet jo vetëm për

ngrohje, por edhe për aparatet tje-
ra si bojlerë dhe soba.

Bislimovski theksoi se për çmi-
min e ngrohjes tani nuk mund të
flitet, por se do të jetë konkurrues,
sepse praktika tregon se ngrohja

qendrore, të paktën atje ku është
BEG, për amvisëri indivifduale
është me çmim më të lartë. “Në
pjesën më të madhe të Shkupit
mënyra e ngrohjes është zgjidhur
përmes sistemit për energji të

ngrohjes, ndërsa përvojat tona me
çmimin për energji të ngrohjes në
shtëpi tregon se, të paktën atje ku
ngroh BEG janë më të larta dhe
tregohet se nuk ia vlen për amvisë-
ritë. Për këto arsye, gazifikimi,
gjegjësisht zhvillimi i rrjetit
shpërndarës duhet të paraqesë
prioritet në periudhën e ardhsh-
me me qëllim që t’u mundësohet
amvisërive ta shfrytëzojnë gazin
natyror, para së gjithash për
ngrohje”, tha Bislimovski. Me këtë
rast porosit se duhet t’i kushtohet
vëmendje shpenzimeve për kyçje
drejt këtij rrejti shpërndarës,
gjegjësisht propozojnë ato të jenë
sa më të ulëta në krahasim me
çmimin real për kyçe, ndërsa dalli-
min ta paguajë komuna përkatëse
ose Qyteti i Shkupit.

Rebalanci,
Qeveria
pranon 8
amendamente
Shkup, 6 nëntor - Qeveria e
Maqedonisë i miratoi
amendamentet e rebalan-
cit të Buxhetit për vitin 2018
të propozuara në Komisio-
nin amë në Parlament.
“Tetë amendamentet në
seancën e Qeverisë janë
pranuar si plotësim i Pro-
pozimit për ndryshimin
dhe plotësimin e Buxhetit
të Maqedonisë për vitin
2018 dhe tekstin e ri inte-
gral të propozimit për re-
balancin e Buxhetit do të
përcillet për miratim në
seancë plenare në Kuven-
din e Republikës së Maqe-
donisë”, kumtuan nga pres
shërbimi qeveritar. Reba-
lanci i buxhetit u pranua
nga Qeveria më 13 tetor,
ndërsa Komisioni parla-
mentar relevant për finan-
cim dhe buxhet e filloi de-
batin më 29 tetor. Në
kuadër të debatit në Komi-
sion ishin pranuar tetë
amendamente.
Sipas propozimit të Qeveri-
së, me rebalanc ka ulje të
të ardhurave dhe shpenzi-
meve për 0.5 për qind,
ruhet deficiti buxhetor në
2.7 për qind, ndërsa shqyr-
tohet projeksioni për
rritjen ekonomike në 2.8
për qind. Qëllimi i rebalan-
cit të Buxhetit për këtë vit
është të bëhet korrigjimi
në anën e shpenzimeve me
qëllim që të sigurohet
mbështetje financiare për
komunat dhe përforcimi i
fondeve të sigurimeve
shëndetësore (FSSHM), Si-
gurimit Pensional dhe In-
validor (SPI) dhe Agjencisë
për Punësim (APRM).

Gazsjellësi në përfundim, rrejti shpërndarës në Shkup mund të ndërtohet
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REFORMA TË REJA TATIMORE 

Edhe një tatim plus, 
15 për qind mbi kursimet 

Prej fillimit të vitit 2020
do të paguajmë 15 për
qind tatime për të
ardhurat që i
realizojmë nga
kamatat në kursime.
Me shkallë të njëjtë nga
viti 2019 do të
tatimohen edhe të
ardhurat e tjera nga
kapitali

TATIMET NË KAMATAT E
KURSIMEVE NË EVROPË  
Austri: 25 për qind  
Slloveni: 25 për qind  
Gjermani: 25 për qind  
Francë: 24 për qind  
Itali: 20 për qind  
Hungari: 16 për qind  
Çeki: 15 për qind  
Kroaci: 12 për qind  
Mal i Zi: 9 për qind  

TAKSA PROGRESIVE DO TË KONTRIBUOJË PËR SHOQËRI TË DREJTË  
Nisma për vendosjen e taksës progresive është
jashtëzakonisht e mirë, korrekte dhe e drejtë
dhe do të garantojë për një shoqëri korrekte
dhe të drejtë për të gjithë ne, vlerësoi dje
kryeministri Zoran Zaev. Sipas tij, kjo nismë do
të kontribuojë të ketë një shoqëri të drejtë në
Maqedoni, sepse paratë nga të pasurit do të
kthehen te më të varfrit dhe më të rrezikuarit.
“Për vendosjen e taksës progresive pati debat

që nga dita kur është formuar kjo Qeveri që
është kryesisht e majtë dhe dëshiron të
ndërtojë një shoqëri korrekte dhe të drejtë për
të gjithë. Me taksën progresive do të përfshihen
vetëm më të pasurit, gjegjësisht rreth një për
qind e qytetarëve për të cilët do të ketë taksim
prej tetë për qind shtesë për të ardhurat mbi
90.000 denarë me çfarë do të sigurohen rreth 25
milionë euro shtesë në Buxhet”, tha Zaev. 

Koha
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Shkup, 6 nëntor - Gati nuk ka vit në
Maqedoni që fermerët nuk ballafa-
qohen me shitjen e sigurt të
prodhimeve të tyre bujqësore.
Sivjet u shënuan probleme me pla-
smanin e shalqirit, kumbullave,
grurit, lakrës, qepët, pjeshkave etj.
Bile, një sasi e caktuar e bostanit
dhe pemë-perimeve të tjera, sivjet
janë kalbur në ara apo nëpër qen-
drat grumbulluese si rrjedhojë e
dështimit të shitjes në tregjet me
shumicë apo me pakicë.

Mungesa e prodhimit të plani-
fikuar, pikave të eksporteve
drejtpërdrejt mbi bazën e kontra-
tave dhe kërkesave, por që garan-
tojnë edhe cilësi dhe prodhime me
standarde evropiane dhe sipas
kërkesës së konsumatorëve në
tregjet e huaja, mungesa e frigori-

ferëve në terren që do të ruajnë ve-
titë dhe kualitetin e frutave edhe
për gjashtë muaj, janë vetëm disa
nga problemet që mundojnë fer-
merët në Maqedoni në vitet e fun-
dit. 

Ekspertët e bujqësisë kërkojnë
që fermerët më shumë të orien-
tohen se cilat kultura bujqësore
duhet ti kultivojnë, ndërsa shtrohet
edhe nevoja më e madhe e plani-
fikimit që të mbillen ato kultura që
sjellin fitim.

Një nga problemet më të
mëdha të bujqve në Maqedoni,
krahas ndryshimeve klimatike,
janë edhe çmimet grumbulluese
dhe plasmani, thonë nga Federata
e Fermerëve të Maqedonisë. 

“Çmimi me të cilin prodhohen
prodhimet bujqësore është shumë
më i lartë në raport me çmimin e
shitjes së tyre. Zgjidhja e kësaj çë-

shtje që mundon bujqit kërkon
gjetjen e tregjeve të reja, prodhim-
tari kontraktuese, dialog me grum-
bulluesit, por edhe bashkimin e
bujqve në kooperativa bujqësore”,
thotë kryetarja e Federatës së Fer-
merëve të Maqedonisë, Vaska Moj-
soska.

Në praktikë, fermerët akoma
druajnë të bashkojnë punën e tyre
për shkak të frikës dhe mungesës
së informimit për punën e koopera-
tivave bujqësore, përkundër bene-
fiteve që sjell kooperativa, pasi si-
guron sasi më të mëdha me cilësi të
standardizuar. Vlerësohet se në
këtë mënyrë do të evitohen edhe
problemet me plasmanin, si dhe
do të sigurohen çmime më të larta
të shitblerjes. 

“Bujqit në Maqedoni duhet të
kuptojnë se nëse veprojnë në
mënyrë individuale e kanë shumë

vështirë ti bëjnë ballë konkur-
rencës. Vetëm të bashkuar në koo-
perativa mund të zgjidhin çështjen
e plasmanit”, thotë Mende Ivanov-
ski, kryetar i Shoqatës së Koopera-
tivave të Maqedonisë. 

Nga ana tjetër, agronomët
thonë se bashkimi në kooperativa
do të rrisë rendimentet dhe
konkurrencën e bujqve vendor në
tregjet evropiane. Njëherazi, koo-
perativat do të zgjidhin edhe pro-
blemin numër një të bujqësisë ven-
dore, atë të copëzimit të truallit
bujqësor dhe ekonomive bujqëso-
re që në mesatare punojnë vetëm
nga disa hektarë tokë. 

Me këtë do të orientojnë buj-
qësinë ndaj prodhimtarisë së tre-
gut dhe plotësimin e standardeve
që kërkon prodhimtaria moderne e
ushqimit. Me fjalë të tjera, një ba-
shkim i tillë ekonomik i prodhimta-
risë, por jo edhe i tokës, sjell edhe
harxhime më të ulëta të prodhim-
tarisë, çmime më konkurruese në
treg, fitim më të madh, si dhe çmi-
me më të ulëta për blerjen e lëndë-
ve të para.

Sipas profesorit universitar, Or-
dan Çukaliev, një problem i madh i
bujqësisë në Maqedoni është edhe
fakti se prodhojmë sasi të vogla,
andaj edhe anashkalohemi nga
shpërndarësit e prodhimeve buj-
qësore për tregjet e mëdha. Shpe-
sh edhe nuk plotësojmë kërkesat
lidhur me standardet e kërkuara
në tregjet e jashtme.

“Si shtet nevojitet që më shumë
të udhëzojmë bujqit se çka të kulti-
vojnë, ndërkaq nevojitet të ndër-
pritet me praktikën që fermerët të
mbjellin ato prodhime për të cilat
mendojnë se duhet të mbillen. Ne-
vojitet të ketë një planifikim e të
mbillen ato kultura që sjellin fitim,
si dhe të përmirësohen dobësitë që
e karakterizojnë bujqësinë tonë me
fitimin dhe rendimente të ulëta
nga njëra anë dhe harxhime të lar-
ta nga ana tjetër”, shton më tej ai.

Ndryshe, ekspertët e bujqësisë
këshillojnë që prodhimi bujqësor
të mos jetë stihik, por i organizuar
me mbikëqyrje profesionale dhe
ndjekjen e këshillave me qëllim që
të arrihet cilësi e mirë, e me këtë -
edhe çmim më i lartë. Sipas agro-
nomëve, është me interes për buj-
qësinë e Maqedonisë të bëhet
orientimi i prodhimit sipas predi-
spozitave që kanë rajonet e caktua-
ra për prodhimin e kulturave lavër-
tare, perimore, pemëtare, dhe
blegtorisë. Kërkohet edhe prodhi-
mi enkas për industrinë përpunue-
se, si dhe planifikimi i prodhimit si-
pas trendeve të zhvillimit të tregut
për të mënjanuar mundësinë e pa-
raqitjes së hiper-prodhimit të një
kulture të caktuar bujqësore dhe
deficitin e një kulture tjetër në treg,
që si pasojë - sjell çrregullimin dhe
disbalansin e çmimeve të atij pro-
dukti, ku një vit është i papërbal-
lueshëm për konsumatorin dhe vi-
tin tjetër për prodhuesin. 

Shkup, 6 nëntor - Temperaturat e larta, të
pazakonta për këtë periudhë të vitit,
ndikojnë negativisht mbi bujqësinë. Sh-
tresa sipërfaqësore e tokës nuk ka mjaf-
tueshëm lagështi, mbjellja është vështirë-
suar, mbirja është e dobët.
Agrometerologët, thonë se moti i ngrohtë
që në disa rajone arrinte 27-28 gradë,
është më i vështirë, madje edhe katastro-
fal për bletët. 

“Rreth 75090 litra në metër katror
është deficiti i lagështisë në tokë për shkak
të temperaturave jashtëzakonisht të larta.
Në shtator dhe tetor mesatarisht reshin
nga 80 deri në 105 litra në metër katror,
ndërsa këtë vit në Shkup kanë reshur më
së shumti 16 litra në Manastir katër, ndër-
sa në Shtip një litër. Lëshimet janë të
mëdha. Lagështi në shtresat më të thella
të tokës ka, por jo edhe në atë sipërfaqëso-
re dhe pikërisht këtu nevojitet, thekson
agrometeorologu Angello Angellovski nga
DPHM. Ajo që është mbjellë në shtator,
mbin vështirë. Elbi i vjeshtës njëjtë, ose
vështirë ose fare, ndërsa afatet optimale
për mbjellje, thekson agrometeorologu

Angellovski. “Është mirë, të kryejnë mbjel-
lje, sepse kur do të priten reshjet e para të
vjeshtës, nëse është e mbjellë, mund të
ketë mjaftueshëm lagështi”, sqaron An-
gellovski. Kushtet e thata janë problem
edhe për pemët frutore, të cilat në pe-
riudhën gusht-shtator formojnë sytha.
Atje ku nuk është ujitur, priten rendimen-
te më të ulëta.

“Temperaturat e larta janë katastro-
fike për bletarinë. Është shkatërruar vegje-
tacioni, shumë pak mbledhin polen, ndër-
sa pa të nuk mund të shtohen. Problem do

të jetë edhe dimërimi. Presim humbje të
mëdha të familjeve bletore, sidomos nëse
dimri është mesatar. Por, edhe më ngrohtë
të jetë nuk është garanci se do të mbije-
tojnë”, thotë Angellovski Në mënyrë inci-
dente tek disa nga pemët është vërejtur,
kryesisht përgjatë Vardarit, ndërsa kjo do
të thotë fryt i humbur. Moti i ngrohtë pa-
sqyrohet mirë vetëm mbi vreshtarinë, se-
pse mundësin që të hyhet në plantacionet
dhe të mblidhet fryti i mbetur. Tek kopsh-
taria, ndikim i veçantë nuk pritet sepse
sipërfaqet kryesisht ujiten. (Q.A)

Është blerë një e treta 
e mollës industriale
Shkup, 6 nëntor - Një e treta e mollës industriale
është blerë pas vendosjes së subvencionit të ri
intervent për prodhuesit e mollës i cili  para-
shikon ata që e shesin prodhimin e tyre te
blerës të regjistruar të cilët kryejnë eksport, të
marrin subvencion prej tre denarëve për kilo-
gram mollë të dorëzuar. Nga Ministria e Bujqë-
sisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave infor-
mojnë se Qeveria e mori këtë vendim me
qëllim që t’u dalë në ndihmë prodhuesve të
mollës, veçanërisht në rajonin e Prespës, të
cilët kanë pësuar dëme të mëdha mbi prodhi-
min për shkak të fatkeqësive  të motit, për
shkak të kësaj ka dëmtim e të rendimentit që
drejtpërdrejt ndikon në vlerën ekonomike të
mollës. Nga atje shtojnë se në mënyrë shtesë,
në Programin e sivjetmë për mbështetje finan-
ciare në bujqësi, për 20 për qind janë rritur
subvencionet për mirëmbajtjen e të mbjellave
të pemëve për bujqit me potencial zhvillimor.
Paralelisht, siç kumtojnë, MBPEU së bashku
me Agjencinë për Mbështetje Financiare në
Bujqësi dhe Zhvillim Rural punon edhe në
krijimin e kushteve për shfrytëzim efikas të
masave nga Programi IPARD 2, që përfshijnë
investime në kapacitete përpunuese. Vetëm
për një thirrje për IPARD 2 ku bien edhe masat
për kapacitet përpunuese ka lidhur 937 marrë-
veshje me vlerë prej 16,4 milionë euro.

QË TË MOS KALBEN PRODHIMET BUJQËSORE 

Shteti të orientojë prodhimin 
Ekspertët e bujqësisë
kërkojnë që fermerët
më shumë të
orientohen se cilat
kultura bujqësore
duhet ti kultivojnë,
ndërsa shtrohet edhe
nevoja më e madhe e
planifikimit që të
mbillen ato kultura që
sjellin fitim

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

Moti jashtëzakonisht i ngrohtë 
katastrofal për bujqësinë
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Shkup, 6 tetor - Kërkesat e Lidhjes
Nacionale të Shurdhmemecëve
për hapjen e çerdheve dhe zgjeri-
min e shkollave ekszistuese, si fil-
lore ashtu edhe të mesme në tërë
territorin e Maqedonisë, për aftë-
simin e nxënësve më të meta në të
folur dhe të dëgjuar, ka rënë në
vesh të shurdhër nga ana e institu-
cioneve shtetërore. Ligji për për-
dorimin e gjuhës së shenjave, e
cila u miratua në vitin 2009, nuk
praktikohet në jetën e përditsh-
me. Pak televizione në ekranet e
tyre kanë “përkthyes” për shurdh-
memecët. 

Nga Lidhja nacionale e perso-
nave të shurdhër thonë se proble-
met janë të natyrave të ndryshme
të kësaj kategorie të njerëzve. “Per-
sonat e shurdhër, si fillim,
ndihmën sociale që e pranojnë,
është e pamjaftueshme dhe nuk
është ajo që duhet dhe që e para-
shikon rregullativa ligjore. Ata
janë të diskriminuar për dallim

nga personat e tjerë me aftësi të
kufizuara, siç janë të verbrit ose
me pengesa trupore, ku këta të
fundit përfitojnë 7000 denarë,
ndërsa personat me problem në
dëgjim, marrin 4000 denarë! Këtu
ashiqare shihet se ka dallime”,
thotë për gazetën KOHA, Liza
Velkovska nga Lidhja nacionale e
personave të shurdhër. Edhe kjo
kategori, si të gjithë të tjerët, kanë
nevojë për arsimim. Megjithatë,
kushtet aktuale në shkolla nuk
janë adekuate për këtë kategori
nxënësish. 

“Ministria e Arsimit ka plani-
fikuar të përfshihen këta fëmijë
në shkolla të rregullta për t’u so-
cializuar, por është shumë e vësh-
tirë inkuadrimi i tyre, sepse ata
kërkojnë një vëmendje më të
veçantë. Po ashtu, nuk ka në di-
spozicion mësues të gjuhës me
shenja. Është vërtet e vështirë
edhe për faktin se nuk janë në të
njëjtin nivel me fëmijët e tjerë”,
thotë Velkovska, duke shtuar se në
Maqedoni, ekzistojnë vetëm dy

shkolla për këtë kategori të njerëz-
ve - shkolla fillore në Manastir
“Koço Racin” dhe shkolla e mesme
në Shkup, “Partenie Zografski”. 

“Unë kam një fëmijë me pro-
blem në të dëgjuar dhe në vendin
tonë nuk ka edhe çerdhe për këta
fëmijë. Mendoj se parashkollorja
është shumë e vlefshme për këta
fëmijë që të avancohen për shkol-
lë fillore dhe të mesme. Këta fë-
mijë nisen në shkollën fillore në
Manastir, pa dijeninë e ngjarjeve,
numrave, pra gjërave bazike. Ata
nuk kanë arsimim deri në moshën
6-vjeçare”, thotë më tej Velkovska,
e cila informon se nevoja për
hapje të klasave edhe në disa
shkolla, por edhe çerdheve, është
më shumë se urgjente. Gjithash-
tu, janë të paktë personat që kanë
probleme me dëgjimin dhe që
kryejnë fakultet. Sipas Lidhjes na-
cionale të të shurdhërve, numë-
rohen vetëm pesë persona që
kanë kryer fakultet vitin e fundit,
edhe atë me ndihmën e shoqë-
ruesve. Ruzha Misheva është

shurdhmemece që në moshën 4-
vjeçare, si pasojë e meningitisit,
ajo përherë është e shoqëruar me
kushërirën e saj, Sllavica, ku flasin
me gjuhën e shenjave. Në jetë ka
dashur të jetë gazetare, por pa-
mundësia e shkollimit e ka kufi-
zuar ëndrrën e saj. Ka punuar në
një shtypshkronjë në Strugë,
ndërsa tani është pensioniste për
tetëmbëdhjetë vite me radhë. 

“Mua më shumë më intereson
televizioni, lajmet, meqë kam
ëndërruar të jem gazetare në
jetë. Mirëpo, për shkak se jam me
invaliditet, më duhet që në ekran
të ketë një person që gjatë tran-
smetimit të lajmeve, të flet me
gjuhën e shenjave. Nuk i pëlqej
filmat e sinkronizuar, sepse nuk
ka titra që të mund të lexoj e të
kuptoj çfarë flasin personazhet e
filmave. Është shumë e vështirë të
kuptohemi me mediat, sepse ga-
zetarët duhet lehtë dhe qartë të
shkruajnë, sepse gjuha e shurdh-
memecëve është shumë e varfër
në fjalor, ndërsa në gazetë ka

shumë fjalë të komplikuara dhe
unë kam vetëm 13 vjet shkollë,
pra shkollën fillore dhe të me-
sme. Në kohën time, para 40 vite-
ve, nuk ekzistonte shkollim i më-
tutjeshëm, ndërsa edhe sot këto
barriera i hasin shurdhmemecët”,
thotë për KOHA, Misheva

Në ndërkohë, Ministria e Arsi-
mit konfirmon se mungojnë ku-
shtet për këtë kategori njerëzish,
megjithatë thonë se mësimin -
fëmijët me probleme në dëgjim
mund ta ndjekin në shkollat spe-
ciale të mes, ose të jenë pjesë e
klasave të veçanta për nxënësit
me dëmtime dëgjimi në shkollat
fillore të rregullta. 

Arsimi i mesëm për këtë ka-
tegori të nxënësve, thonë në
MASH, zakonisht vazhdohet në
shkollën shtetërore për edukimin
dhe rehabilitimin "Partenie Zo-
grafski", e cila është e vendosur
në Shkup dhe ku ka staf të përga-
titur dhe programe edukative-
adekuate, si dhe konvikt për
nxënësit. 

Shkup, 6 nëntor -  Midis bashkësive
fetare në Maqedoni në përgjithë-
si ekziston mirëkuptim, por ekzi-
stojnë edhe një numër i madh i
problemeve. Maqedonia si sho-
qëri etnike dhe fetare heterogje-
ne, vazhdimisht përballet me lloj
të ndryshëm të sfidave.
Megjithatë, është mirë që ekzi-
ston harmonizim për komunikim,
që ekziston një komunikim i vazh-
dueshëm i ndërsjellë.

Këtë e theksoi dje në Fakulte-
tin juridik “Justiniani i Parë” doc.
Aleksandar Spasenovski në pro-
movimin e “Doracakut për të drej-
tat e bashkësive fetare dhe për li-
rinë e fesë në Republikën e
Maqedonisë”, i cili është bashkau-

tor i publikimit së bashku me prof.
Tanja Karakamisheva Jovanovska,
të mbështetur nga Fondacioni
“Konrad Adenauer”.

Sipas tij, ky lloj i literaturës
shkencore do të kontribuojë për
pasurimin e rëndësisë së stu-
dentëve, ndërsa do t’u ndihmojë
edhe vetë bashkësive fetare. De-
bati shkencor, që organizohet së
bashku me promovimin e librit në
temë “Qeverisja e të drejtës dhe
barazisë së bashkësive fetare në
sistemin kushtetues juridik të
RM-së”, thotë, është një mundësi
që më shumë përfaqësues të ba-
shkësive të ndryshme fetare si
nga kisha  ortodokse, nga bashkë-
sia fetare islame, nga kishat e pro-

testantëve, nga kishat katolike
dhe nga bashkësia hebraike në
një vend t’i këmbejnë mendimet
e tyre rreth modelit të sekulariz-

mit në Republikën e Maqedoni-
së.

“Angazhimi i fonacionit ‘Kon-
rad Adenauer’ në RM, mes tjerash

është edhe në drejtim të stabilizi-
mit të atij dialogu ndër religjioz,
që ndihmon për tejkalimin e ste-
reotipave dhe problemeve që ba-
shkësitë fetare kanë mes vete dhe
me shtetin, gjegjësisht institucio-
net. Shpresoj se ky seminar do të
ndihmojë rreth stabilizimit të
klonës së sekularizmit në RM dhe
mirëkuptim më të madh midis
pjesëtarëve të të gjitha bashkësi-
ve fetare”, tha Spasenovski.

Përfaqësuesi i Fondacionit
“Konrad Adenauer” Hartmut Rank
theksoi se publikimi i doracakut
është mbështetur në kuadër të
programit të tyre për qeverisjen
e të drejtës në Evropën Juglindo-
re. (D.K)

MARRËDHËNIET NDËRMJET BASHKËSIVE FETARE

Ekziston mirëkuptim, por edhe probleme

PERSONAT ME DËMTIME NË DËGJIM PA SHKOLLIMIN ADEKUAT

Të shurdhër ndaj shurdhmemecëve!
Janë të paktë
personat që kanë
probleme me
dëgjimin dhe që
kryejnë fakultet. Sipas
Lidhjes nacionale të të
shurdhërve,
numërohen vetëm
pesë persona që kanë
kryer fakultet vitin e
fundit, edhe atë me
ndihmën e
shoqëruesve

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Tetovë, 6 nëntor - Ndërmarrja Pu-
blike Komunale Tetova-Tetovë
vazhdon të përballet me proble-
me të ndryshme, të cilët drejtpër-
drejt ndikojnë në mirëmbajtjen e
pastërtisë dhe higjienës në qytetin
e Tetovës. Ndonëse deponia që
ndodhej në hyrje të Tetovës ishte
një bombë ekologjike dhe e njëjta
u largua pas një presioni të madh
të qytetarëve, shkruan gazeta
KOHA. 

Më pas, si alternativë u vendos
Stacioni për grumbullim në
rrugën për në fshatin Trebosh. Por,
edhe ky stacion shpeshherë është
në defekt. Kjo në mënyrë të
drejtpërdrejt ndikon në grumbul-
limin e mbeturinave edhe nga
pikat në qytet dhe në hapësirën e
këtij stacioni krijohet deponi.
Ndonëse bëhet fjalë për një sta-
cion të ri, megjithatë defektet janë
të shpeshta. 

“Problemet e defekteve të sta-
cionit për ngarkim-shkarkimin e
mbeturinave janë të ndryshme
dhe si pasoje e hedhjes edhe të
materialeve ndërtimore nëpër

kontejnerë dhe metale, si dhe
futja e tyre në makinerinë e stacio-
nit për ngarkim-shkarkim. E dyta,
një ndër vonesat në rregullimin e
këtij stacioni është edhe ajo që
pajisjet për stacionin e ngarkim-
shkarkimit sillen nga Kroacia dhe
kjo merr shumë kohë. E treta,
grumbullimi i mbeturinave nëpër
qytet duhet pasur parasysh edhe
faktin që në qytet grumbullohen
rreth 250 ton mbeturina, të cilat
grumbullohen në stacionin e
ngarkim-shkarkimit dhe kur ky
stacionin nuk punon, mund ta

merrni me mend se sa mbeturina
grumbullohen atje”, thotë kreu i
kësaj ndërmarrje, Xhelal Ceka. Si-
pas tij, pavarësisht kësaj, edhe kur
stacioni i ngarkim-shkarkimit nuk
ka punuar, megjithatë janë bartur
mbeturina me kamionë në Drislla
të Shkupit.

“Normal që transporti poashtu
merr shumë kohë për arsye se në
total janë rreth 5 orë shkuarje dhe
ardhje nga atje. Fatmirësisht, në
këtë moment stacioni i ngarkim-
shkarkimit është aktiv, punon dhe
njëkohësisht mbeturinat barten

edhe me kamiona dhe shpresoj që
për një kohë të shkurtër, do të pa-
strohen të gjitha mbeturinat në
atë deponi që është krijuar atje e
që janë mbeturina ditore të cilat
mblidhen nëpër qytet”, deklaroi
Ceka.

Para një viti ishte paralajmë-
ruar se do të ndërtohet një stacion
tjetër ku do të hidhen materialet e
forta, në ndërkohë do të kishte
edhe funksionin e selektimit të
mbeturinave. Por përveç lokacio-
nit, punët nuk kanë lëvizur nga
pika zero. Nga NPK shpresojnë se

deri në fund të këtij viti do të fil-
lojnë punimet duke shpresuar në
mjete nga fondet evropiane dhe
të qeverisë.

“Për momentin, ai stacion i
ngarkim-shkarkimit nuk i plotë-
son kriteret për selektim të mbe-
turinave, pasi selektimi i mbeturi-
nave është një proces krejtësisht
tjetër, sepse duhet të vendoset tra-
sa me të cilat ne kemi treguar që e
kemi në plan ta ndërtojmë në Fa-
lishtë. Tenderi është gati nga Ko-
muna e Tetovës, shpresojmë që do
të fillojë ky proces që sigurisht se
do ti ndihmojë shumë selektimit
të mbeturinave për shkak se do të
arrijmë të largojmë edhe materia-
let e forta”, deklaroi drejtori Ceka.
Pikërisht defektet ë njëpasnjësh-
me në stacionin e grumbullimit të
mbeturinave dhe mos ndërtimi i
stacionit tjetër për selektim të
mbeturinave ka bërë që ndër-
marrja të jetë e atakuar shpe-
shherë për mos grumbullimin në
kohë të mbeturinave nga kontej-
nerët. Nga kjo ndërmarrje thonë
se grumbullimi bëhet pavarësisht
këtyre problemeve, por kjo nuk
mjafton që tetovarët të jenë të kë-
naqur me punën ngase shpe-
shherë kontejnerët i hasin përplot
me mbeturina. (koha.mk)

Remzije BILALLI

Shkup, 6 nëntor - Në dekadën e fun-
dit sasia e mjaltit në rajonin e Ku-
manovës është zvogëluar, kështu
konstatojnë bletarët të cilët ve-
projnë në këtë rajon. Rendimenti
mesatar lëviz nga 10 deri 11 kg
mjaltë për familje bletësh, e që
është më pak se ai i mëparshmi,
që ishte 12 deri në 13 kg. 

Prodhimi gjatë këtij viti është
për një nuancë më pak, për një apo
dy kilogramë, por është në nivelin
mesatarisht të mirë. Rënia e rendi-
menteve është për shkak të ndry-
shimeve klimatike, tha kryetari i

shoqatës “Bleta”, Çasllav Ristovski,
i cili për 17 vite është bletarë dhe ka
52 shporta të vendosura në fshatin
Kosmatac. Bletarët theksuan se
moti në Kumanovë ishte me shi,
ftohtë, me erë, duke rezultuar kë-
shtu me prodhim të ulët.

“Gjithçka varet nga rajoni në
rajon, gjegjësisht nga mikroklima
e cila mbizotëron. Ka bletarë që
kanë shporta të vendosur në një
distancë prej vetëm tre kilometra-
sh, tek njëra kemi përfitime të

mira, ndërsa tek tjetra mezi arrijnë
deri në pesë kilogramë mjaltë prej
një familje bletësh”, tha Ristovski.

Pavarësisht nga prodhimi ek-
zistues organik, kërkesa për mjaltë
organike është e dobët, ndërsa ko-
sto për prodhim organik është
mjaft e lartë dhe marrja e certi-
fikatës nuk është procedurë e
lehtë, edhe pse subvencionet janë
të larta.

Bletari Sllobodan Denkovski
nga Shkupi, i cili prodhon mjaltë

organik, thotë se bletët e tij me 120
shporta gjenden në zonën e Or-
manit mbi fshatin Pçinjë të Kuma-
novës, rreth tre kilometra larg
vendbanimit në një distancë nga
vendet ku kemi ndotës që mund
të ndikojnë në cilësinë e mjaltit. Ai
sqaron se çdo gjë tjetër për
marrjen e një certifikate varet nga
faktori njerëzor.

“Arsyet për zvogëlimin e
prodhimit të mjaltit duhet të për-
caktohen nga shkencëtarët, por
opinioni ynë është se ndryshimi i
klimës ndikon dukshëm, veçanë-
risht në biznesin tonë. Dhjetë vite
më parë prodhoja 30 kg mjaltë nga
një familje bletësh ndërsa tani kjo
mesatare është ulur për 15 kg, për
të pasur nektarizëm të sukses-
shëm, duhet të ketë kushte të për-
shtatshme”, thotë Denkovski.

Sa e rëndësishme është mik-
roklima tregon edhe bletari nga
Kumanova, Goran Mitrevski, i cili
është i angazhuar në bletari dhjetë
vjet. Bazuar në përvojën e tij, ai
konfirmon trendin negativ në ren-
diment, që sipas kushteve të tyre

mund të jetë i kënaqshëm, por
krahasuar me rendimentet evro-
piane është katastrofale. Më tej ai
shtoi se përveç lulëzimit të bimëve,
nevojiten temperaturë dhe lagë-
shti adekuate. Ndërsa në vendin
tonë në maj dhe qershor ka thatë-
si ose shira dhe temperatura të ulë-
ta, ndërsa shpesh gjatë natës tem-
peraturat janë të larta dhe kjo
pengon aktivitetin e bletëve.

Nga ana tjetër, rendimenti i
ulëta i mjaltit nuk i ndalon të rinjtë
që të tregojnë interes dhe të zhvil-
lojnë këtë degë, ndërsa numri i tyre
është në rritje. Nga qendra rajona-
le e Agjencisë për Promovimin e
Bujqësisë në Kumanovë infor-
mojnë se në vitin 2018 për masën
"50-50" aplikuan 14 bletarë në rajo-
nin më të gjerë të Kumanovës dhe
të gjitha aplikacionet janë mira-
tuar. Pesë bletarë kanë aplikuar në
projektin “Bujk i ri” për blerjen e
familjeve dhe pajisjeve të bletëve,
gjë që tregon se ka interes për këtë
degë. Mbështetja për bletarët e sh-
tetit lëviz nga 600 në 800 denarë
në varësi të numrit të koshereve.

PRODHIMTARIA E MJALTIT NË RAJONIN E KUMANOVËS

Rendiment i ulët, interesim i lartë

STACIONI I RI SËRISH NË DEFEKT

Tetova “mbulohet” me
mbeturina, arsyetohet komuna

Nga kjo ndërmarrje
thonë se grumbullimi
bëhet pavarësisht
këtyre problemeve, por
kjo nuk mjafton që
tetovarët të jenë të
kënaqur me punën,
ngase shpeshherë
kontejnerët i hasin
përplot me mbeturina

Gjatë dhjetë viteve të
fundit, si rezultat i
kushteve klimatike,
sasia e mjaltit është
ulur për 15 kg. Mirëpo
rendimenti i ulët i
mjaltit nuk i pengon
të rinjtë që të tregojnë
interes dhe të
zhvillojnë këtë degë,
ndërsa numri i tyre
është në rritje

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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M
e të lexuar e kam e
sa për t’u informuar
se Kutia e Pandorës
është një objekt në

mitologjinë greke që ka të bëjë
me mitin mbi Pandorën , për-
mendur në veprën e Hesiodit.
Sipas leximeve tip kurioziteti ,
kjo enë është shumë më e
madhe se sa një kuti e vetme ,
por interpretimi jetik mbi
madhësinë e saj ka nxitur e si-
muluar variante më shumë në
adresim të  domethë-
nies/leximit të  mitit mbi Pan-
dorën.  Kjo, Pandora është nje-
riu i parë grua në Tokë e cila
është krijuar sipas instruksione-
ve të Zeusit - thonë letrat shka-
razi të lexuara nga unë,  e në
kohët moderne idioma e sajuar
nga kjo merr kuptimin e një si
tip: “ Burimi i problemeve të
mëdha e të papritura!” ose ose
edhe: “ Një dhuratë që duket e
vlefshme , por që në realitet
është një mallkim!”…Pandora
njihet edhe si krijesa të cilën
duheshin begatuar e joshur
Zotërat plot dhurata me qëllim
që të mund të bashkëpunonin
me të,  por ka edhe një interpre-
tim tjetër se,  është Pandora ajo
që dërgon e sjell dhurata për
ditë më të mira. Pandora në ve-
prën e Hesiodit është fara e
femrës në planetin e Tokës.
Zeusi e krijoi me kërkesë e për
vullnet  të krijesës mashkull
apo, ndërsa në shkrimet e He-
siodit kjo krijesë grua është
mallkim për mashkullin, është
një nevojë lucide  për mashkul-
lin,  është ajo që i hap dhe i
mbyll epshet e nevojat e tija të
mira kryesisht (siç i vlerëson He-
siodi…)-  sa herë e siç dëshiron
ajo vetë të mbarsë e krijojë epi-
logun. Pandora, pra femra ,
është mallkim në gjuhën e He-
siodit. Po interpretimet tradicio-
nale mbi të janë po aq të njëjta
edhe  në kohërat moderne e që
thonë se është gruaja ajo që fut
djallin në shishe… e nxjerr kur
t’i thojë teku i saj saças! Fillimi-
sht e nga Hesiodi vetë Pandora
është një sinonim mbi të keqen,
por që më vonë e në interpreti-
met e mëvonshme letrare ( të
cilat vazhdimisht vinin tuj e
lartësu  bukurinë ,  hiret e aurën
e femrës…)  të shndrohet madje
në përgjigje pyetjes se:
“Përse Zoti i mirë lejoka manife-
stimin e së keqes …!” Pandora u

zhvillua në përgjigje pra! E pikë-
risht këtu qëndron i gjithë mi-
steri e filozofia  mbi kutinë se,
është Pandora ajo - interpreti-
mi sodit - që mban të mbyllur
të keqen , apo?!

U frymëzova saças të bëj një
rilexim mbi Mitin e Pandorës, e
inspiruar nga një logjikë e
shëmtuar e politikajve tanë tek
po i shoh të manovrojnë me
këtë krahasim kur flitet mbi
hapjen e Kushtetutës së shtetit,
e posaçërisht përdorur si figurë
krahasuese ndaj   kërkesës së
palëve politike shqiptare  mbi
vendosjen Marëveshjes së Oh-
rit në Preambulë e tjetra, mbi
spikatjen e cilësimit të shqip-
tarëve si shtetformues po në
Preambulë E quaj si logjikë të
shëmtuar, për më shumë iracio-
nale ngase Hapja e Kushtetutës
dhe ribamja e Preambulës in-
terpretohet nga elita politike
por edhe ajo zhurnalistike dhe
opinionbërëse  si hapje e një mi-
steri të keq të mbyllur brenda
në “Kutinë e Pandorës”. Munge-
së edukimi politik , apo taktikë e

qëllimshme? Doemos që është e
para ! Mosedukimi politik ka të
bëjë me përcjelljen e mesazhe-
ve dhe emocioneve të gabuara
politike në opinion, me nxitjen e
frikërave të panevojshme nga
Hapja e Kushtetutës, me histeri-
zime të kota dhe vetëvrasëse.
Krijimi i strumbullarëve të kë-
tilla që burojnë nga nënvetë-
dija, i diktojnë vetëdijes e zërit
politik një mesazh kontradiktor
se , hapja e kushtetutës është
fundi i shoqërisë, ndërsa në lexi-
min tim , është vazhdimësia
drejt një shkalle më të lartë në
harmonizimin e marrëdhënie-
ve të shoqërisë, ri-vënien e ba-
lanceve dhe definimin e barazi-
së si proces …i ngadalshëm , por
i nisur kahmot!   Leximi im mbi
hapjen e kutisë së Pandorës
është më se i thjeshtësuar, ash-
tu siç ishte edhe leximi i kah-
motshëm i tem ati - gjykatës , i
cili shkruante panda për ne-
vojën e doemosdonë  e Hapjes
së Kushtetutës në Maqedoni
- por hapje kjo  me elegancën e
Pandorës që e kish krijuar Zeusi

dhe jo me interpretimin e He-
soidit si mallkim! Krahasimi po-
zitiv politik  i momentumit të ri
që vjen nga  hapja e kutisë së
Pandorës, lexo: hapjes së kush-
tetutës është një bekim në të
vërtetë . Është njësoj si leximi I
Volterit mbi mitin e Pandorës
në poemën e tij: “ Mbi shtëpinë
e Prometeut” , ku Pandora e sh-
trirë e gjitha lakuriq përshk-
ruhet si Pafajësi e zhveshur dhe
pa alarm zezone ! 

Ashtu dhe hapja e Kushte-
tuitës të nderuar miq, duhet
vrojtuar me sytë e Volterit mbi
kutinë e Pandorës dhe Pan-
dorën vetë, pra si kutinë ku ish-
te mbyllur Pafajsia dhe Alarmi
për të mirë ! Asgjë më shumë e
asgjë më pak…Sepse, në ne  nuk
ka më hapësirë për drama të si-
muluara me panik e nga poli-
tikaj e opinionbërës që hedhin
fjalën m’u si lopa baglën e bëjnë
krahasimin pa edukim t’mjaftu-
shëm politik!

Për mua, dorën në zemër
mezi pres të hapet Kutia e Pan-
dorës!

Në biseda të ndryshme
e përmendim shpesh

hapjen e Kutisë së
Pandorës, ndërsa

shumë pak
depërtojmë në

atributet e kësaj
idiome  në leximin e

prurjeve të saj për
diskursin e narativën

politike në Maqedoni.
Prandaj si dhe përse e

përdorim këtë idiomë ?
Si kërcënim, si

mallkim, si frikë apo si
ardhje të një të

papriture
kataklizmike ndoshta .

Unë e lexoj si… çlirim!  

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Kutia e Pandorës! Nga
Adelina MARKU



N
isja në shkollë e fëmijës
është një nga ngjarjet
më të rëndësishme në
jetën e tij. Në fakt ajo pa-

raqet kthesë rrënjësore në jetën e
fëmijës që është periudhë kur fë-
mija kalon ngadalë nga një jetë e
lire plot me lodra e pa obligime
dhe hynë në botën e të rriturve me
shumë obligime dhe përgjegjësi.
Këto dhe shumë arsye të tjera  janë
ato që fëmija duhet përgatitur për
këtë hap madhështor e shumë të
rëndësishëm. Përgatitja ia lehtë-
son adaptimin dhe e aftëson të
kryej obligimet e detyrat e shtrua-
ra nga mësuesi e shkolla.

I. Premisat. Për të trajtuar
temën kemi për bazë këto premi-
sa:   1. Midis rolit të shkollës dhe
familjes ekzistojnë sfida të mëdha.
2. Nisja në shkollë është kthesa më
e madhe e fëmijës në jetë. 3. Pa-
rapërgatitja për nisje në shkollë
ndihmon në përmirësimin e funk-
sionit për integrim social në klasë
dhe 4. Përgjegjësia për t’u kujdesur
dhe për ta edukuar fëmijën bie
njëlloj mbi familjen dhe shkollën.

II. Qasje dhe aspekte.  Procesi i
përgatitjes së fëmijës për nisje në
shkollë është mjaft i rëndësishëm
si për fëmijët ashtu edhe për
prindërit. Sigurisht që për këtë çë-
shtje nuk ka ndonjë përgjigje të
thjeshtë, por kjo çështje është e
lidhur me procesin e edukimit dhe
përfshin disa aspekte:

Së pari,  përgatitja synon tek
fëmijët të zhvillohet qëndrim pozi-
tiv për shkollën, mësimin, librin,

rregullin dhe punën. Thjesht për-
gatitja ka si qëllim të ndërtohet
dashuri ndaj shkollës e dijes.

Së dyti, fëmija të mësohet të
kuptoj ç’është loja e ç’është obligi-
mi dhe puna. Pra momenti i nisjes
në shkollë duhet të fillojë me të
kuptuarit e ndryshimit midis lojës
dhe punës.

Së treti,  përgatitja përfshin
aspektet emocionale dhe sociale
që në fakt ka të bëjë me shkallën e
pjekurisë sociale dhe emocionale.
Kjo nënkupton aftësimin për ko-
munikim dhe socializim, të zhvil-
lohet ndjenja e respektit dhe e
krijimit të miqësive mes  fëmijë-
ve.

Së katërti,  të nxitet dëshira për
punë, për punë të pavarur e siste-
matike, të shkëputet nga ëndërri-
met fëminore.

Së pesti,  përgatitjen arsimore
që nënkupton se fëmija duhet të
mëson që në familje kuptimet the-
melore, formimin e shprehive të
punës, shprehive për mësim dhe
përfitimin e disa paranjohurive.
Është më rëndësi që ai para nisjes
në shkollë të dije të shkruaje vija,
forma, figura, të aftësohet për të
bërë krahasime, të mësohet ta
vlerësoj të mirën nga e keqja e të
ngjashme.

Së gjashti, të zhvillohet besimi
te fëmija se ai mundet. Njëherrit
duhet kohë që të zhvillosh tiparet
e mira të personalitetit.

Së shtati, si në shkollë ashtu
edhe në familje, të krijohet bindja
se ai ecë rrugës së drejtë.

Nga të gjitha këto, kushti më i
rëndësishëm për fëmijën qëndron
në faktin që mësuesi dhe prindi të
kenë besim në mundësitë e fë-
mijës.

Në shkollë fëmija mëson. Ta
mësosh atë do të thotë që ai të zh-
villohet, të zhvilloj potencialet dhe
fëmija të kuptojë aftësitë e veta.
Të mësuarit nuk është manipulim,
por proces i organizuar me objek-
tiva të mirëfillta.   Shkolla duhet të
jetë ambient i sigurt, jo i trazuar.
Ajo duhet të përqendrohet në rolin
që ka si faktor edukimi dhe zhvilli-
mi.

Familja është institucion dhe
ambient më i mirë për të rritur dhe
edukuar fëmijët që të bëhen per-
sona të rritur dhe të aftë për jetë.
Në krahasim me familjen, avan-
tazhet e shkollës janë se ajo ve-
pron mbi bazë të programit eduka-
tiv si një faktor shoqërimi të
fëmijës dhe mund të korrigjojë sh-
prehi, sjellje jo të përshtatshme,
por njëherit aty fëmijët kopjojnë
sjellje negative të cilat prindërit
duhet ti përmirësojnë. Prandaj
përgatitja për shkollë është
shumëdomethënëse.

Ndodhin gabime apo mangësi
në trajtimin e fëmijës si në familje
ashtu edhe në shkollë. Këtu po
shënoj tre kërkesa pedagogjike të
cilat duhet të respektohen në
edukimin e fëmijës.

Së pari, tendenca që prindërit
zakonisht për model marrin fë-
mijët e tjerë është e paarsyeshme
dhe bev

Së dyti, prindërit dhe mësue-
sit duhet të kuptojnë se fëmijët
nuk janë njëlloj, ato janë të ndry-
shëm.jat e tyre dallojnë

Së treti, sjellja e një fëmije
asnjëherë nuk duhet të krahasohet
me të tjerët, mbase krijon xhelozi

dhe pasiguri te fëmija, madje pen-
gohet rritja emocionale.

Familja sot gjendet në vësh-
tirësi të ndryshme, por megjithatë,
ajo paraqet një qëndrueshmëri që
siguron kujdes dhe zhvillim të fë-
mijës. Pasi përgjegjësia për t’u kuj-
desur bie mbi familjen, ajo njëhe-
rit ka rol pozitiv edhe në kujdesin
për fëmijët në shkollë. Interesi për
fëmijët në shkollë është i dobi-
shëm reciprokisht. Familja përqen-
drohet mbi rolin që ajo ka në zhvil-
limin e drejtë të fëmijës,
veçanërisht interesohet për sjel-
ljet, shoqërinë, mësimin, përpari-
min, suksesin, vështirësitë, ngecjet
dhe pengesat dhe jep kontribut
për tejkalimin e vështirësive dhe
arritjen e suksesit në edukim.
Prandaj bashkëpunimi i familjes
me shkollën është i domosdo-
shëm. Në tërë këtë proces nuk
duhet të ngulfatet fëmija me frikë.
Sepse fëmija lehtë bie në dëshpë-
rim dhe zemërohet.

III. Përfundim.  Nga sa thamë
më lart, shkolla si institucion
edukimi ka rrezatim të gjerë sho-
qëror si një ambient i rregullit dhe
disiplinës. Ky rrezatim është sa
spontan më shumë i orientuar dhe
i artikuluar nga mësuesi.
Megjithatë, suksesi i edukimit fil-
lon nga familja. Për këtë dhe arsye
të tjera është i domosdoshëm ba-
shkëpunimi i shkollës me familjen
dhe së dyti, familja duhet ta
përcjellë punën e fëmijës në shkol-
lë ashtu siç duhet shkolla ta ndjek
punën e fëmijës në familje.

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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Mundësitë e shkollës, 
suksesi  fillon nga familja Nga

Xheladin MURATI

Suksesi i edukimit
fillon nga familja. Për
këtë dhe arsye të tjera
është i domosdoshëm
bashkëpunimi i
shkollës me familjen
dhe së dyti, familja
duhet ta përcjellë
punën e fëmijës në
shkollë ashtu siç duhet
shkolla ta ndjek punën
e fëmijës në familje
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Ndërhyrjet për të parandaluar
fillimin e diabetit tek njeriu, duhet
të fillojnë shumë kohë para mo-
shës 45 vjeçare, mosha që
përgjithësisht konsiderohet si një
“prag kritik” për diagnozën.
Shenjat e para të sëmundjes meta-
bolike, që ka prekur mbi 425 mi-
lionë të rritur në mbarë botën,
gjenden në gjak edhe 20 vjet për-
para diagnozës. Ky është rezultati
i një studimi japonez, të prezan-
tuar në takimin vjetor të Shoqatës
Evropiane për Studimin e Diabetit
(EASD). Por kur lind diabeti? Studi-
mi, i kryer ndërmjet viteve 2005-
2016, mori në konsideratë indeksin
e masës trupore (IMB), nivelet e
sheqerit në gjak dhe ndjeshmë-
rinë insulinike të 27.000 pacientë-
ve jo-diabetikë, kryesisht burra mi-
dis moshës 30-50 vjeç. 

Diabet i tipit 2, që është
përgjegjës për 90 për qind të ra-
steve të diabetit, është i karakteri-
zuar nga glicemia e lartë në kon-

tekstin e një rezistence nga ana e
insulinës, një hormon që rregul-
lon sasinë e sheqerit në gjak. Një
indeks trupor i rritur, tipik i perso-
nave të shëndoshë ose mbipeshë,
është ndër faktorët e rrezikut të
diabetit të tipit 2. Gjatë studimit,
në mesin e personave që u bënë
pjesë e studimit, pati 1.067 të dia-
gnostikuar të rinj me diabet. Tek
këta të fundit ishte vërejtur një in-
deks më i madh i masës trupore,
nivele më të larta të glukozës dhe
rezistencë nga insulina, që 10 vjet

më parë nga diagnostikimi.
Të njëjtat kambana alarmi, por

në një masë më të vogël, janë vë-
rejtur tek ata të cilët gjatë hulum-
timit kishin pasur një diagnozë të
para-diabetit (4.781 persona), një
kusht asimptomatik i ndërmjetëm
midis të pasurit një shëndet nor-
mal dhe diabetit të tipit 2, që
mund të zgjasin disa vjet, dhe që
karakterizohet nga një nivel i ndry-
shueshëm i sheqerit në gjak.

Shumica e njerëzve të diagno-
stikuar me diabet, kalon nëpër një

fazë të para-diabetit, dhe shkencë-
tarët besojnë se shenjat e para të
sëmundjes janë të dallueshëm
edhe 20 vjet para vetë diagnozës.
Duke pasur parasysh se parandali-
mi në fazën e para-diabetit, nuk
është karakterizuar gjithmonë nga
një sukses afatgjatë, zbulimi mund
të përdoret për të ndërhyrë tek fak-
torët kyç në stilin e jetës (si pasivi-
teti i lartë, ose marrja e ushqimeve
me indeks të lartë të glicemisë),
para se të mbërrihet në “pa-
radhomën” e diabetit të vërtetë.

Depresioni dhe ankthi, nuk
janë gjithmonë të lehta për t’u
zbuluar. Simptomat e dukshme si
trishtimi apo shqetësimi i vazh-
dueshëm, mund të mos jenë të
pranishme. Përkundrazi, një per-
son mund të shfaqë simptoma të
fshehta, si pavendosmëria kronike
apo një përgjumje e tepruar. Dia-
gnoza kërkon zakonisht një psiko-
log. Përveç konsumit të kohës dhe
papërshtatshmërisë, kriteret dia-
gnostikuese janë shumë subjek-

tive. Prandaj, do të ishte i prefe-
ruar një mekanizëm objektiv dhe
lehtësisht i dallueshëm, për të
identifikuar depresionin dhe
ankthin. Tani, një ekip studiuesish
kinezë besojnë se e kanë zbuluar
një të tillë, duke përdorur testin e
urinës.

Rezultatet e tyre, u raportuan
në revistën “Translational Psychia-
try”. Studiuesit nisën mbledhjen
e mostrave të urinës nga 32 pa-
cientë që vuanin nga depresioni

dhe ankthi,  dhe nga 32 persona
të shëndetshëm, të cilët më pas u
krahasuan sipas moshës, gjinisë
dhe indeksit të masës trupore. Uri-
na u analizua duke përdorur tek-
nikat standarde të kimisë, për të
përcaktuar nëse ndryshimet në
përqendrimet e metabolitëve të
ndryshëm, mund të përdoren për
të dalluar njerëzit e shëndetshëm
nga pacientët me depre-
sion/ankth. Dhe në fakt të dhënat
dëshmuan se kjo është e mundur.

Hapi i ardhshëm, ishte vërtetimi i
modelit të tyre me më shumë mo-
stra. Kështu, autorët mblodhën
urinën e 16 njerëzve të tjerë të
shëndetshëm, dhe 16 pacientëve
me depresion/ankth, i analizuan
dhe i krahasuan ato sërish.

Sërish u konfirmua aftësia e te-
stit për të dalluar njerëzit e shën-
detshëm nga pacientët me depre-
sion/ankth - duke përdorur vetëm
metabolitët e zbuluar në mostrat
e urinës. Të 16 pacientët me de-

presion/ankth u identifikuan në
mënyrë korrekte, ndërsa 13 nga 16
testet e njerëzve të shëndetshëm,
u identifikuan si duhet. Nëse re-
zultatet e këtij studimi vazhdojnë
të konfirmohen, hapi tjetër do të
jetë komercializimi. Një test i sh-
pejtë i urinës nga mjekët, për të
shqyrtuar pacientët që dyshohet
se vuajnë nga depresioni dhe
ankthi, mund të jenë një ndihmë e
jashtëzakonshme për shëndetin
publik.

Bajamet,
zëvendësueset më të
mira të vaktit të
mëngjesit
Sipas disa studimeve të bëra
kohët e fundit, bajamet janë
zëvendësueset më të mira të
çdo gjëje tjetër në vaktin e
mëngjesit. Është vënë re se të
rinjtë që konsumojnë bajame
në mëngjes, kanë nivele më të
mira të sheqerit në gjak. Ato
përmbajnë yndyrna të shën-
detshme, proteina, vitaminë E
dhe magnez, duke rregulluar
nivelin e presionit të gjakut, re-
duktojnë urinë dhe shtimin në
peshë. 73 studentë të vitit të
parë të universitetit, i cili ndër-
mori këtë studim, pranuan që
shpesh nuk e konsumojnë
mëngjesin. Studentët u
përzgjodhën për shkak të hu-
lumtimeve të mëparshme
duke marrë parasysh që 20 deri
në 43 përqind e tyre nuk hanë
mëngjes. Rreth 63 për qind e
pjesëmarrësve raportuan se
nuk konsumojnë kurrë
mëngjes, rrallë, vetëm dy ose
katër herë në javë. Nxënësit u
ndanë në dy grupe. Tridhjetë prej
tyre hëngrën mbi 56g bajame të
thata të thata, të barabarta me
320 kalori, çdo ditë për tetë javë.
Pjesa e mbetur, pra 35 persona,
konsumuan çdo ditë bukë të
thekur gruri, duke arritur 338 kalo-
ri. Mëngjesi zakonisht u konsu-
mua në orën 11:00.Të gjithë pjesë-
marrësit mbajtën regjim të njëjtë
gjatë studimit, me financimin e
agjencive që e ndërmorën këtë
studim. Rezultatet dolën në për-
fundimin se studentët që konsu-
muan bajame, kishin nivele më të
ulët të sheqerit në gjak 2 orë më
vonë, si dhe 34 për qind më pak re-
zistencë ndaj insulinës, sesa ata që
konsumuan bukë gruri.

Lëngu i domateve është
shumë i dobishëm për organiz-
min. Ai përmban acide që duhen
për procese të nevojshme meta-
bolike. Fatkeqësisht, ne zakonisht
e konsumojmë atë nga shishe të
gatshme të blera në supermarket.
Shumica prej nesh nuk dinë se kur
domatet konservohen dhe zihen
më tepër acidet organike, ato
bëhen inorganike dhe të dëmsh-
me për trupin tonë. Lëngu i fre-
skët i domates përmban shumë

sodium, kalium, kalcium, ma-
gnez, vitamina A dhe të tjerë ele-
mentë të nevojshëm. Ekspertët
thonë se domatet përmbajnë veti
ushqyesve thelbësore që ndih-
mojnë në rigjenerimin e muskuj-
ve dhe uljen e presionit të gjakut.
Domatet gjithashtu përmbajnë
likopene, e cila ndihmon për të
luftuar sëmundjet e zemrës dhe
kancerin, duke zvogëluar mundë-
sinë e sulmit në zemër dhe kance-
rit të prostatës.

Depresioni dhe ankthi diagnostikohen
me anë të testit të urinës

Një test i shpejtë i urinës nga mjekët, për të shqyrtuar pacientët që dyshohet se
vuajnë nga depresioni dhe ankthi, mund të jenë një ndihmë e jashtëzakonshme
për shëndetin publik

Pse duhet të konsumoni lëng domateje?

Diabeti nis të shfaqet 
20 vjet para diagnozës!

Shumica e njerëzve të
diagnostikuar me
diabet, kalon nëpër një
fazë të para-diabetit,
dhe shkencëtarët
besojnë se shenjat e
para të sëmundjes janë
të dallueshëm edhe 20
vjet para vetë
diagnozës
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Pavarësisht nga një marrëve-
shje e re paqeje, mes Izraelit dhe
Jordanisë, disa anëtarë të Njësisë
‘Kidon’ të Mosadit, mbërritën në
Jordani në shtator të vitit 1997, për
të vrarë liderin e Hamasit, Khaled
Mashal. Ky akt ishte një hakmarrje
ndaj një sulmi të Hamasit në një
treg të Jerusalemit në muajin kor-
rik, ku dy kamikazë vranë 16 izrae-
litë dhe plagosën 169 të tjerë.

Kryeministri i porsazgjedhur
atëkohë, Benjamin Netanjahu,
donte që operacioni të zhvillohej
në fshehtësi të plotë, prandaj një
shkencëtar i Mosadit sugjeroi për-
dorimin e një helm të ri që vriste
sapo binte në kontakt me njeriun,
por që mbetej i pagjurmueshëm

gjatë autopsisë. Agjentët e Mosadit
u shtirën si turistë në Aman, ndër-
sa operativët Berri Beds dhe Shon
Kendall mbanin pasaporta të fal-
sifikuara kanadeze. Ata planifikuar
ta presin Mashalin kur të mbërrin-
te me makinën e tip SUV, dhe më
pas ta helmonin teksa të ishte duke

ecur drejt shtëpisë së tij në Qen-
drën Shamiah.

Agjentët synonin të hapnin një
kanaçe Cola-Cola, ta hutonin Ma-
shalin përmes zhurmës e ta spërka-
snin qafën e tij me helm, dhe pastaj
të largoheshin përmes turmës.
Megjithatë, teksa vrasësit po i

afroheshin Mashal, vajza e tij doli
nga makina. Menjëherë, si Mashal
dhe shoferi e ndoqën nga pas.
Udhëheqësi i ekipit u përpoq të
sinjalizonte Beds dhe Kendall të
anulonin misionin, por ata nuk e
panë atë. Kur arritën afër Mashalit,
Kendall e hapi kanaçen, por asnjë

nuk ndodhi. Bedsi u përpoq të
spërkaste gjithsesi Mashalin, por
shoferi e pa sulmin dhe e goditi
agjentin e Mosadit me një gazetë.

Bedsi arriti që të spërkasë
vetëm me disa pika helm veshin e
Mashalit, para se ky i fundit të lar-
gohej me vrap. Gjatë këtij aksioni,
Beds dhe Kendall u arrestuan nga
policia jordaneze. Kur e vërteta doli
në shesh, pati një zhurmë të
menjëhershme ndaj atentatit,
duke shkaktuar vështirësi të
mëdha për të dyja qeveritë izraeli-
te dhe jordaneze, që i tensionuan
marrëdhëniet e tyre. Mbreti Hu-
sein kërcënoi me burgosje agjentët
e Mosadit, nëse Netanjahu nuk do
të dorëzonte antidotin ndaj helmit,
gjë që ai e bëri.

Në fund, Izraeli u detyrua të li-
rojë liderin e burgosur të Hamasit
Ahmed Jasin, në këmbim të lirimit
të Beds dhe Kendall, të cilët u dorë-
zuan në ambasadën kanadeze,
para se të ktheheshin në Izrael.
Edhe kanadezët ishin të zemëruar,
për shkak të përdorimit të pasapor-
tave të falsifikuara të shtetit të tyre.

Më shumë se çdo diktator
tjetër i shekullit të 20, Adolf Hitle-
ri gëzonte admirimin e turmës
dhe ishte i fokusuar në lidhjen e
tij me ata që ai udhëhiqte. Për një
kohë të gjatë, afrimi dhe
marrëdhëniet personale me të u
bë veçanërisht e vështirë, por pa-
varësisht nga kjo, të gjitha
përpjekjet për ta vrarë Hitlerin
dështuan. Arsyet për këtë janë të
shumta: Në vitet e para shumë
përpjekje janë bërë nga “ujqër të
vetmuar” dhe, për pjesën më të

madhe, ata nuk ishin planifikuar
si duhet për të patur sukses.

Gjithashtu, Hitleri ndryshon-
te shpesh takimet e tij me një
njoftim të shkurtër, apo bënte vi-
zita të paparalajmëruara sponta-
ne, gjë që e bënte punën e vrasë-
sve të mundshëm shumë më të
vështirë. Vetëm me shpërthimin e
luftës rezistenca filloi të rritet në
mënyrë dramatike, dhe pothuaj-
se të gjithë vrasësit potencialë të
Hitlerit do të vinin nga brenda
rrethit të vet të brendshëm. 

Pas sulmit vdekjeprurës të
gjeneral-lejtënantit Reinhard
Heydrich në Pragë në vitin 1942,
masat e sigurisë u shtuan aq
shumë, saqë nga ai moment e
tutje, vetëm njerëzit në rrethin e
ngushtë të lidershipit përreth
“Führerit”, lejoheshin që të kishin
kontakt të ngushtë me të . Gjitha-
shtu, gjetja e eksplozivëve u bë
shumë më e vështirë. Ata që arri-
nin të gjenin këto materiale kup-
tuan se Hitleri kishte edhe një
aleat të fuqishëm: rastësinë…

Midis viteve 300 dhe 450
pas, një grup misterioz luftëtarë-
sh të stepave, të njohur si Xion-
gnu terrorizuan Kinën. Pushti-
met e përsëritura të këtyre
barbarëve nxitën ndërtimin e
fortifikimeve që më vonë do të
bëheshin Muri i Madh. Edhe sot
e kësaj dite, identiteti i Xiongnu-
ve mbetet një mister. Teoria
mbizotëruese thotë se ata ishin
Mongolë siberianë. Të tjerë be-
sojnë se ata ishin ose turk, ose
tokarianë, ose vinin nga Uralet,
ose ndonjë përzierje e të gjitha
këtyre.

Një teori thotë se emrat
“Xiongnu” dhe “Hun” kanë të
njëjtën origjinë. në vitin 129 pes,
shpërtheu lufta midis Xiongnu
dhe Perandorisë Han. Përfundi-
misht, Han fitoi, duke destabili-
zuar mbretërinë e fqinjëve të
tyre veriorë. Xiongnu u përball
me luftë civile, mes viteve 60
dhe 53 pes. Në vitin 89, pas Be-
tejës së IKH Bajan, Xiongnu ju-
gore u bë pjesë e Perandorisë
Han, ndërsa Xiongnu veriorë u
dëbuan nga Mongolia. Disa be-
sojnë se ata vazhduan në perën-
dim, ku u bënë hunët.

Misteri i luftëtarëve të
stepave që terrorizuan Kinën

Cila fuqi e fshehtë e shpëtoi
Hitlerin 23 herë

OPERACIONET E MOSADIT

Disa pika helm 
në veshin e Mashalit…

Kryeministri i
porsazgjedhur
atëkohë, Benjamin
Netanjahu, donte që
operacioni të
zhvillohej në
fshehtësi të plotë,
prandaj një
shkencëtar i Mosadit
sugjeroi përdorimin e
një helm të ri që vriste
sapo binte në kontakt
me njeriun, por që
mbetej i
pagjurmueshëm
gjatë autopsisë

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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SHPALLJE PUBLIKE 
Për punësim për kohë të caktuar 

1. 1(një) – përkëledhës me arsim të lartë katërvjeçar të mbaruar dhe licencë valide për 
përkëledhës, me ose pa përvojë pune, në kohë të caktuar deri më 31.12.2018 . 
 

Kushtet e përgjithshme të cilat vlejnë për të gjithë kandidatët: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- të jetë fizikisht dhe psiqikisht i shëndoshë; 
- ta njohë gjuhën maqedone dhe alfabetin e saj cirilik; 
- me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës. 
- të mos ketë të shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me çka është dënuar për 
vepër penale për dhunë familjare, marrje të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër 
penale nga grupi i veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili 
në pajtim me ligj është përcaktuar sjellje diskriminuese. 
- të plotësojë edhe kushte tjera të parapara në aktin për organizim të brendshëm  dhe 
sistematizim të vendeve të punës.  
Krahas kushteve të përgjithshme të cilat vlejnë për të gjithë kandidatët, për secilin vend pune 
duhet të plotësohen edhe kushtet e veçanta edhe atë:  
        Për vendin e punës përkëledhës 

- arsim të lartë katërvjeçar të mbaruar 
- licencë valide për përkëledhës 
- me ose pa përvojë pune 

 
Marrëdhënia e punës themelohet për kohë të pacaktuar  të orarit të punës. 
Orari ditor i punës është gradualisht nga ora 08:00-16:00 dhe nga ora 10:00-18:00 prej të cilëve 
7 orë punë me fëmije. 
Rroga fillestare neto për vendin e punës: 14.780,00 denarë.  
 
 
           Shpallja zgjat 5 ditë pune nga dita e publikimit. Kandidatët duhet të parashtrojnë lutje së 
bashku me dokumentet për aplikim. Dokumentet e duhura për aplikim duhet të jenë në formën 
origjinal ose kopje e vërtetuar në noter. Dokumentet e arritura të cilat nuk janë të plota nuk do të 
shqyrtohen nga ana e komisionit për punësim. Përzgjedhja do të bëhet në afat prej 10 ditë.  
         Kandidatët e interesuar aplikimet mund ti parashtrojnë në arkivin e IPKÇF "11 Oktomvri" 
Butel, - Shkup në rr." 2-ra Makedonska brigada" pn, objekti amë Çair, ose përmes postës me 
shkrimin "për shpalljen publike për punësim", rr. 2-ra Makedonska brigada, pn Butel - Shkup. 

 
IPKÇF "11 ktomvri" Butel - Shkup 

Britanikët do të votonin për
qëndrim përbrenda Bashkimit
Evropian me një margjinë dallimi
prej 54-46 për qind sikur një refe-
rendum i dytë për këtë çështje të
mbahej, ka treguar një sondazh
që thuhet të jetë më i madhi i kë-
tij lloji deri më tash.

Rritja e dukshme e përqindjes
së mbështetësve të opsionit të
qëndrimit pjesë e BE-së do të sh-
frytëzohet si një mundësi e mirë
nga ana e aktivistëve, të cilët
kërkojnë një votë të dytë detyrue-
se për kushtet e dakorduara në
mes të Londrës dhe Brukselit para
divorcit zyrtar të Britanisë me bl-
lokun e 27 vendeve, më 29 mars të
vitit të ardhshëm. Mbetet e pa-

qartë megjithatë se çfarë do të
ndodhë në rast se marrëveshja
përfundimtare dështon, teksa ka

të tillë që sugjerojnë se një refe-
rendum i dytë rreth anëtarësisë
së Britanisë në BE mund të

mbahet. Kryeministrja britanike,
Theresa May, e hedhë poshtë
idenë, duke argumentuar se do
të ishte jodemokratike që Britania
t’i hedhë poshtë rezultatet e refe-
rendumit të Brexitit, në qershor
të 2016-s.

Atëbotë, votuesit zgjodhën që
të dalin nga BE-ja menjë
margjinë dallimi prej 52-48 për
qind, në votën që qe rezultat, pikë
së pari, i dëshirës për kontrolli-
min e kufijve të Britanisë në
kohën e krizës së refugjatëve që
kishte goditur Evropën. Ama, bi-
sedimet rreth kushteve të daljes
së Britanisë akoma ngecin shkaku
i përplasjes rreth kufirit irlandez
andaj gjasat për arritjen e një uj-
die të kënaqshme duken tejet të
vogla.

E porositur nga televizioni i
pavarur britanik “Channel 4”,
anketa online me 20 mijë perso-
na ishte kryer nga agjencia “Sur-
vation” ndërmjet 20 tetorit dhe 2
nëntorit. 

Anketa ka treguar për më
tepër se mbështetja për Brexitin
në disa prej atyre qyteteve ku u
votua me shumicë për dalje ka
shënuar rënie deri në 10 për qind
të pikëve.

Teknologjitë e reja
sjellin përparësi, 
por edhe rreziqe
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve
të Bashkuara, Antonio Guteresh i
përshëndeti “përparësitë e mëdha”
të teknologjive të reja, por në të
njëjtën kohë paralajmëroi se  nga
vlera kyçe është bota t’i shmangë
“makinat autonome të cilat mund
të vrasin njerëz pa kontroll njerë-
zor”. “Ajo jo vetëm që është politiki-
sht e papranueshme,  por edhe jo-
morale dhe mendoj se  duhet të
ndalohet me të drejtë ndërkombë-
tare”, theksoi Guteresh në Konfe-
rencën e Teknologjive “Ueb samit”
në Lisbonë. Teknologjitë e reja
mundësuan disenjimin e të gjitha
sistemeve të armatosura autonome,
nga dronet deri te tankët, ndërsa
për përdorim potencial në luftërat
zhvillohen edhe robotët. Guteresh
potencoi se për momentin  nuk ek-
ziston konsensus ndërkombëtar “e
drejta ndërkombëtare humanitare
të zbatohet  në kiber përdorimin  në
situata të konflikteve”. “Ajo është fu-
shë në të cilën, sipas meje, bashkë-
sia ndërkombëtare  duhet të ve-
projë vetëm”, theksoi Guteresh,
duke shtuar se KB mund të funksio-
nojë si platformë për bashkëpunim
në kiber hapësirën, që të parash-
trohen rregulla të sjelljes. Ai shtoi se
më e keqe është të jesh “naiv dhe
optimist injorant”.

Publicitet

NJË ANKETË E RE PËR BREZITIN

Shumica e britanikëve për qëndrim në BE
Kryeministrja
britanike, Theresa May,
e hedhë poshtë idenë,
duke argumentuar se
do të ishte
jodemokratike që
Britania t’i hedhë
poshtë rezultatet e
referendumit të
Brexitit, në qershor të
2016-s

MACRON KËRKON NJË USHTRI EVROPIANE 
Presidenti francez Emmanuel Macron ka
kërkuar që të formohet një ushtri evropianë.
“Ne duhet ta mbrojmë vetën nga Kina, Rusia
madje edhe nga SHBA-j” ka thënë Macron.
Mcron ka kërkuar një ushtri të përbashkët që
kur ka marrë postin e presidentit gjatë vitit të
kaluar. “Evropa nuk duhet të varet nga SHBA-ja
për siguri”, ka thënë Macron. “Kur e dëgjoj Presidentit Trump që
thotë se do të largohet nga marrëveshja evropiane rektore, e
vetmja që dëmtohet është Evropa”, ka shtuar Macron në një
intervistë me Europe 1 Radio. 
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Kancelari austriak, Sebastian
Kurz pas takimit me presidentin
Hashim Thaçi në një konferencë
për media, ka folur për çështjen e
liberalizimit të vizave për Ko-
sovën.Kurz ka treguar se ende ka
shtete të BE-së të cilat janë skep-
tike sa i përket liberalizimit të viza-
ve.“Ka pasur vendim pozitiv nga
Këshilli i Evropës dhe Parlamenti
Evropian, mirëpo tash pritet vendi-

mi edhe Këshilli i Ministrave të Ba-
shkimit Evropian. Ende ka shtete
të BE-së që janë shumë skeptike
sa i përket liberalizimit të vizave”,
ka deklaruar Kurz.

Kurz ka theksuar se BE-ja vazh-
don të ketë pritshmërinë e saj për
Kosovën në fushën e ligjit, si dhe
normalisht që duhet të arrihen
edhe disa hapa të tjerë që janë të
rëndësishëm për heqjen e viza-
ve.Kancelari austriak po ashtu ka
theksuar se si prioritet kryesor
mbetet edhe dialogu mes Kosovës
dhe Serbisë, ku ka thënë se duhet
të arrihet një marrëveshje mes të

dyja vendeve.
Për ushtrinë, Kurz tha se Koso-

va duhet të jetë e kujdesshme dhe
të jetë në dialog me të gjithë part-
nerët ndërkombëtarë, ngase sipas
tij rajonit i duhet masa të cilat si-
gurojnë stabilitet, dhe jo tensione
të reja.

“Jemi shumë skeptikë dhe pre-
sim që të ketë një dialog të rregul-
lt me të gjithë partnerët
ndërkombëtar. Këtu ka nevojë për
shumë kujdes. Ne presim që në
rajon të ketë masa që të sigurojnë
stabilitet”, tha ai.

Kurz foli edhe për idenë e shpa-

losur së fundit për korrigjimin e
kufirit mes Kosovës dhe Serbisë,
për të cilën tha se Qeveria e Austri-
së pajtohet me çfarëdo marrëve-
shje që arrijnë palët.

“Kam një qëndrim të qartë, Qe-
veria e Austrisë pajtohet me cilën-
do marrëveshje që arrihet mes Pri-
shtinë dhe Beogradit. Nëse ata ja
dalin që të arrijnë një marrëveshje,
askush nuk do të del kundër kësaj,
dhe mendoj që kjo është në
kuadër të Bashkimit Evropian. 

Pra edhe nëse është korrigjimi
i kufijve kjo besoj që do të përk-
rahet”, përfundoi ai.

Në fjalën e tij në seancën e ja-
shtëzakonshme të parlamentit,
Kryeministri Rama e nisi fjalën e tij
duke iu drejtdrejtuar Presidentit
Ilir Meta, pas mos dekretimit të kë-
tij të fundit të Sandër Lleshit në
postin e ministrit të brendshëm.
“Ky Kuvend ka zgjedhur 7 presi-
dentë të republikës, shumë nga ne
kemi votuar për Ilir Metën presi-
dent, nuk e kishim shumicën abso-
lute por unë e kisha bindjen e plotë
se Meta ishte kandidatuara më e
përshtatshme. Ai e ka respektuar

votën tonë, ka respektuar kushte-
tutën, ka peshuar fjalën por prej

të shtunës mbrëma kemi një pro-
blem nga Presidenti i Republikës.

Puna jonë të hartojmë ligje, ne
kemi detyrën kushtetuese ta
bëjmë këtë punë pavarësisht nëse
e kemi besimin apo jo të të tjerëve.
Kushdo ka të drejtë të na
kritkojë.Askush vec popullit se
merr dot të drejtën të na pengojë
të drejtën e ushtrimit të kushte-
tutës”, u shpreh Rama. Parlamenti
u mblodh në seancë të  për të vo-
tuar dekretin e Presidentit Meta
për shkarkimin e Fatmir Xhafaj
nga posti i ministrit të brendshëm,
pas dorëheqjes së tij.

Hahn:
Shqipëria po
“vrapon” drejt
BE, ka lënë
pas Serbinë
Komisioneri për Zgjerim në Ba-
shkimin Europian, Johannes
Hahn ka deklaruar se Shqipëria
dhe Maqedonia tani mund të
jenë dy vendet të cilat po “vra-
pojnë” drejt Bashkimit Europian.
Gjatë një interviste për gazetën
gjermane Die Welt, Hahn tha se
për një kohë të gjatë ka qenë Ser-
bia dhe Mali i Zi përparuese drejt
BE, por tani mund të jenë dy ven-
det e tjera, Shqipëria dhe Maqe-
donia. Sipas tij vendet anëtare
argumentojnë se pranimi në BE i
vendeve të Ballkanit Perëndimor
ka kuptim vetëm nëse të gjashtë
vendet mund të përfshihen. Ekzi-
ston një lloj konkurrence pozitive
në Ballkan për atë se kush bën
përparimin më të shpejtë. Për një
kohë të gjatë, Serbia dhe Mali i Zi
ishin të ashtuquajturat “vrapues”
në procesin e pranimit në BE, por
tani mund të jetë Shqipëria dhe
Maqedonia.
Hahn tha se përpara se vendet e
Ballkanit t’i bashkohen BE duhet
të zgjidhen disa çështje, ku më
kryesorja është që Serbia dhe Ko-
sova duhet të gjejnë një zgjidhje
për mosmarrëveshjen e tyre.
Ndërsa Bosnjë-Hercegovina
duhet të ndryshojë kushtetutën
për pakicat etnike. 
Hahn ka bërë thirrje që t’i jepet
fund negociatave të pranimit të
Turqisë në union. “Anëtarësimi i
Turqisë në BE nuk është realist
në të ardhmen e afërt”, tha Hahn
për gazetën Die Welt të martën.
“Do të ishte më e ndershme që
Turqia dhe BE të ndjekin një
drejtim të ri dhe t’i japin fund bi-
sedimeve të pranimit”, u shpreh
komisioneri Hahn.

Presidenti i Kosovës Hashim
Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar
Vuçiq pritet që në fund të kësaj
jave (më 11 nëntor) të takohen në
Paris të Francës. Në këtë takim
pos të tjerash pritet të diskutohet
edhe për korrigjim të kufirit me
Serbinë.

Kështu vlerësojnë monitorue-
sit e procesit të dialogut, të cilët
thonë se kreu i shtetit kosovar

ende nuk është tërhequr nga
ideja e tij për korrigjim të kufij-
ve. Të pyetur nga gazeta “Zëri”
lidhur me këtë çështje nga Presi-
denca nuk kanë pranuar të
përgjigjen. Megjithëkëtë, presi-
denti i Kosovës Hashim Thaçi para
pak ditësh ka mohuar se në këtë
ngjarje, e cila do të organizohet
për nder të përvjetorit të 100-të
të armëpushimit për përfundimin

e Luftës së Parë Botërore, do të di-
skutohet për çështjen e dialogut.

Pavarësisht kësaj, përfaqësue-
sit e partive opozitare konside-
rojnë se kreu i shtetit është duke e
shkelur Kushtetutën me idetë e
ngritura për kufijtë, ndërkaq zyr-
tarë të partive në pushtet vlerë-
sojnë se harmonizimi i një rezolu-
te për dialogun është më se i
nevojshëm në rrethanat aktuale.

Parisi mund ta vulosë marrëveshjen Kosovë-Serbi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Rama: Prej të shtunës kemi një problem me Metën

KURZ PËR LIBERALIZIMIN E VIZAVE PËR KOSOVËN

Ende ka shtete të 
BE-së që janë skeptike

Qeveria e Austrisë
pajtohet me cilëndo
marrëveshje që
arrihet mes
Prishtinë dhe
Beogradit. Nëse ata
ja dalin që të arrijnë
një marrëveshje,
askush nuk do të del
kundër kësaj, dhe
mendoj që kjo është
në kuadër të
Bashkimit Evropian
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Nga Giovanni ARMILLOTTA

Shqipëria moderne (“Vendi i
Shqiponjave”) nisi të quhet kështu
duke filluar nga shekulli XI, së pari
nga historianët e Bizantit dhe në
vijim, në perëndim të kontinentit
tonë. Origjina e emrit, pra, “Alba-
nia”, nuk ka domethënien e “regio-
ne dell’alba” - “rajoni i agimit”,
duke qenë se është pagëzuar nga
shkrimtarë që jetonin në lindje të
vendit. Latinisti dhe leksikografi
Ferruccio Calonghi (1866-1945) i
referohet temës joindoeuropiane
alb- me vlerën e “malit”, prej nga
ka buruar madje edhe termi latin
Alpes: Alpet. Dhe në fakt, Shqipë-
ria është një vend me male, i lehtë
për t’u mbrojtur dhe i vështirë për
t’u pushtuar, siç e kanë treguar
edhe përpjekjet e shumta për pu-
shtim gjatë historisë disa mijëra
vjeçare të këtij vendi.

Vetë romakët, që përpara
ndarjes në dy pjesë të perandorisë,
identifikonin tek Albani, (Augusti,
Plini i Vjetër) banorët e Albania-s,
rajon kaukazian në perëndim të
Detit Kaspik, sot Shirvan (Azer-
bajxhan) dhe pjesë e Dagestanit
(Federata Ruse). Në po të njëjtën
kohë, banorët e Shqipërisë së sot-
me quheshin Ilirë (Ennio, Livi,
Plauti), apo Ilirikë (Ampelio, Cice-
roni, Plini i Vjetër), një dëshmi e
autoktonisë së popullit shqiptar
dhe të gjuhës së tij, e cila është më
e lashta e familjes indo-europia-
ne.

Të nesërmen e ndarjes së parë
të perandorisë romake (viti 286),
Shqipëria e sotme ishte e ndarë
në dy pjesë - Praevalitana (mes Ko-
torit dhe lumit Shkumbin) dhe
Epirus Nova (deri në jug të gjirit të
Vlorës, në Vlorë). Kjo e fundit kaloi
në administrimin direkt të Augu-
stit të Lindjes, iliriani Dioklezian,
ndërkohë që pjesa tjetër e Ilirisë
(nga Kotori, në Dalmaci deri në
veri - i shkonte Augustit të perën-
dimit, ilirikut Maksimian: dhe si-
tuata u konfirmua edhe në ndarjet
e mëpasshme perandorake.

NJË HISTORI PUSHTIMESH
Nga shekulli V e këtej, në pje-

sën ilirike të Ballkanit pati pushti-
me të popujve barbarë (gotë, un-
garë, bullgarë, avarë), “por siç
konfirmon Treccani - më të rrezik-
shëm nga të gjithë ishin inkursio-
net sllavë”, që vinin nga stepat e
lindjes. Megjithatë “presioni sllav
u paralajmërua më rrezikshëm
pak më vonë, kur, në vitin 636
serbët u thirrën në rajonet danu-
bianë nga vetë perandori Herak-
lio, i cili donte t’i kundërvinte me
avarët”. Pas kësaj, Shqipëria u për-
shkua nga hordhi serbësh, bizan-
tinësh, bullgarësh dhe më pas së-
rish nga ushtritë e perandorisë
romake të Lindjes.

Rreth vitit Një mijë, shteti bi-
zantin - që në treqind vitet e fun-
dit kishte pësuar goditjet, fillimi-
sht të barbarëve longobardë nga
verilindje, më pas të persëeve dhe
të Islamit nga lindja dhe jugu, e
më pas të barbarëve sllavë dhe
bullgarë (popull me origjinë mon-
goliane që mori gjuhën dhe zako-
net sllave) nga verilindja, kishte
krijuar pesë rajone ushtarake
(themata në greqisht; njëjësi the-
ma). Thema Longobardia, i korre-
spondonte pak a shumë Pulias
dhe Bazilikatës së sotme, me Si-
pontumin e rithemeluar në 1256
nga Mbreti Manfredi me emrin
Manfredonia; Barium-Bari dhe
Brundusium-Brindizi si qytete

kryesorë; Thema Calabria përkon-
te me rajonin e sotëm, dhe kishte
në Consentia një prej qendrave
më të rëndësishme. Dy themata u
krijuan në fund në Shqipëri: The-
ma Dyrrachium (me Dyrrachium-
Durrësin dhe Antibaris-Bar) dhe
Thema Nicopolis (me Aulon Ebel-
lona-Vlorën, Buthrotus-Sarandë
dhe Nicopolis-Prevezë), si dhe një
të fundit, Thema Cephalenia, që
gruponte Korfuzin dhe ishujt ju-
gorë jonianë.

Më pas, dy themata-t shqip-
tare u bënë baza për ripushtimin
e territoreve që ishin pushtuar
përkohësisht nga sllavët; në fakt,
nga shekulli XI deri XIV, princërit
shqiptarë rimorën një pjesë të
madhe të rajoneve aktualë shqip-
tarofonë. Kur venecianët sulmuan
Kostandinopojën (12 prill 1204)
dhe nënshtruan perandorinë ro-
make të lindjes, Michele I (kushë-
riri i perandorit bizantin Alessio
II Angelo Comneno, 1195-1203)
bëri marrëveshje me princërit sh-
qiptarë për të grupuar despota-
tin e Epirit në funksion antivene-
cian; ky kufizohej me perandorinë
latine, e ngritur pas shtypjes së
asaj bizantine gjatë kryqëzatës së
katërt të vitit 1204, dalë jashtë
qëllimeve të Papës Innocenzo III
(1198-1216) dhe manipuluar nga
tregtarët e Venecias, të cilët për
një kohë të shkurtër kontrollonin
Shqipërinë dhe Epirin.

Në vitin 1261 familja Paleolo-
gu rivendosi perandorinë romake
të lindjes, por despotati shqiptar
i Epirit ruajti pavarësinë e tij.

“PRINCI” I PARË
Në vitin 1355 forca e madhe

ushtarake e serbëve udhëhequr
nga mbreti i tyre, Stefan Dushan,
mposhti perandorakët në Adria-
nopolis, duke turpëruar bizan-
tinët dhe duke u përhapur në të
gjithë Greqinë. Në ndërkohë, sh-
qiptarët jo vetëm iu kundërvunë
serbëve por, në vitin 1358 princi
shqiptar Karl Topia mposhti de-
spotin e Epirit, Niqifor II Orsini:
Shqipëria forconte kështu limes-
in (kufirin) e vet.

Karl Topia - historikisht “pri-
mus albanensis inter pares” (disa
studiues e quajnë “mbretin e parë
të Shqipërisë - ishte biri i Andreas,
nga ana e tij bir i Thanasit, që në
fundin e shekullit XIII, mposhti
serbët në Durrës; më vonë, vetë
Karl Topia, në vitin 1368 çliroi
Durrësin nga Angioinët napole-
tanë. Ditën e San Vitos në 1389,
koalicioni i popujve ballkanikë
(shqiptarë, boshnjakë, bullgarë,
dalmatë, serbë, hungarezë, vl-
lehë) u mposht në Fushë-Kosovë
nga Murat Pasha I, sulltan i turq-
ve otomanë: ushtria e pashait ish-
te e përbërë më shumë nga ush-
tarë serbë të rekrutuar nga Murati
I në Maqedoni se sa nga otomanë,
ndërkohë që shqiptarët ishin në

krah të princit kristian. Ushtari sh-
qiptar Millosh Kopili vrau sullta-
nin, ndërkohë që Stefani (biri i
mbretit serb llazar, komandant
ushtarak i koalicionit) dhe Vuk
Brankoviç (vasali serb i Kosovës)
kaluan në radhët e turqve. Stefa-
ni i dha bijën e tij, Maria Despina,
si konkubinë sulltanit të ri, Bajazi-
dit I, u bë gjeneral turk dhe ruajti
zotërimet e tij.

Të nesërmen e betejës së Fu-
shë-Kosovës, tre princërit shqip-
tarë, Balsha Gjergji II dhe Teodor
Muzaka II- me në krye Gjergj Ka-
striotin I (bir i Karl Topisë dhe gjy-
sh i Skënderbeut) - u tërhoqën në
kufijtë e tyre dhe, duke iu rezi-
stuar turqve, ishin në gjendje të
ndërtonin një entitet kristian sh-
qiptar që shtrihej nga kufijtë ju-
gorë të Raguzës (Dubrovnik) deri
në Gjirin e Patras. Ndërkohë, në
vitin 1396, gjenerali i sipërpër-
mendur Stefan, me 12 mijë ush-
tarë i dha mbështetje vendimtare
Bajazitit I në betejën e Nikopolis
(Nikopol, sot në Bullgari), ku me
ndihmën serbe, sulltani shpartal-
loi ushtrinë e francezëve, skandi-
navëve, gjermanëve, hungarezëve
dhe vllehëve, që kish dalë të pen-
gonte ekspansionin islamik në
Europën ballkanike dhe juglindo-
re.

Mbetën shqiptarët, të cilët në
shekullin XV iu kundërvunë të
vetëm turqve, ndërkohë që “është

KU FLUTUROJNË SHQIPONJAT

Shqipëria, 
pushtime 
dhe legjenda
Që nga ndarja nën Perandorinë romake tek pushtimet barbare, nga administrimi bizantin, tek bëmat e heroit kombëtar,
Gjergj Kastrioti Skënderbeu: po përse vallë historia mijëvjeçare e Shqipërisë na çon deri në Gargano?

Karl Topia - historikisht
“primus albanensis inter

pares” (disa studiues e
quajnë “mbretin e parë të

Shqipërisë - ishte biri i
Andreas, nga ana e tij bir i
Thanasit, që në fundin e
shekullit XIII, mposhti

serbët në Durrës; më vonë,
vetë Karl Topia, në vitin
1368 çliroi Durrësin nga
Angioinët napoletanë 
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lavdia e Shqipërisë, e cila i ka
dhënë në këtë periudhë krishteri-
mit njërin, dhe ndoshta më të
madhin e mbrojtësve të tij, Gjergj
Kastriotin” (thuhet në Enciklope-
dinë Italiane, 1929), i quajtur
Skënderbej.

NAPOLI DHE VENECIA,
INTERESA NË BALLKAN

Pavarësisht gjithçkaje, e
ndonëse formalisht nën qeveri-
sjen fillimisht të perandorisë së
lindjes e më pas turke, me kali-
min e shekujve u formuan në Sh-
qipëri principata lokale që ruanin
marrëdhënie shumë të mira me
venecianët, napoletanët, amalfi-
tanët. Entitetet ballkanikë në gji-
rin e perandorisë bizantine ishin
të interesuar për daljen në Me-
sdhe, dhe Venecia e Napoli kon-
trollonin të gjithë bregun lindor
të Adriatikut, duke ruajtur
marrëdhënie të mira me shqip-
tarët për motive si tregtare, ashtu
edhe gjeopolitike (kanali i Otran-
tos). Napoletanët synonin
marrëdhënie diplomatike me sh-
qiptarët, ndërkohë që Venecia sy-
nonte edhe një prani të qëndrue-
shme strategjike ushtarake.
Megjithatë, ishin pikësëpari so-
vranët napoletanë që konsoli-
duan një politikë të jashtme me
shqiptarët që, me kalimin e kohës
forcoi lidhjet politike, ekonomike
dhe morale mes vendit të shqi-
ponjave dhe Italisë në tërësinë e
saj.

Në vijim, paqëndrueshmëria
e mbrojtjes bizantine, pushtimi
turk dhe vdekja e Skënderbeut (17
janar 1468), bashkë me rivalitetet
e shumtë të brendshëm mes
princërve shqiptarë - të cilat heroi
kombëtar u përpoq t’i frenojë -
sollën zhbërjen e Lidhjes së
Lezhës. Në momentin e fitoreve
të mëdha të Skënderbeut, Shqipë-
ria shtrihej nga kufijtë e sotëm në
Kosovë, Novi Pazar, Metohi, Dibër,
Ohër, Janinë dhe Artë. Me ardhjen
e pushtimit turk, shumë shqip-
tarë u strehuan në Venecia dhe në
Italinë e jugut, ku ekzistonin ta-
shmë forma të administrimit
lokal, të qeverisura nga shqiptarë.

Viktor Emanueli III ishte
mbret i Italisë dhe Shqipërisë nga
16 prilli 1939 deri në 25 tetor 1943.
Por ka një aspekt pak të njohur
që shënon një epokë historike
gjatë të cilës një pjesë e territorit
italian është qeverisur nga shqip-
tarë. E nëse do të donim të opero-
nim me metrin e të drejtës aktua-
le ndërkombëtare, ishte më
shqiptare ajo pjesë e Italisë e qe-
verisur nga shqiptarë në shekullin
XV, se sa ka qenë “italiane” Sh-
qipëria e kërkuar nga regjimi fa-
shist. Por të shohim si u zhvilluan
ngjarjet, duke analizuar relievin
historik dhe strategjik të rajoneve
në fjalë.

Monte Sant’Angelo, qendër e
madhe e Promontorios së Garga-
nos, i famshëm që në Mesjetën e
hershme për faltoren e S. Michele
Arcangelo - i vizituar nga shumë
papë, perandorë dhe princër - u
bë një prej ndalesave të shenjta të
të penduarve që shkonin për pele-

grinazh në Tokën e Shenjtë, apo
gjatë kryqëzatave. Edhe San Fran-
cesco d’Assisi qëndroi aty nga 1216
deri në 1222. Të spikatura, histo-
rikisht dhe artistikisht, janë edhe
kisha e Shën Pjetrit, i ashtuquaj-
turi “Varri” i mbretit longobard
Rotari, kisha e S. Maria Maggiore,
si dhe Kështjella Normane, për
ndërtimin e të cilave, siç do të
shohim, shqiptarët kanë dhënë
një kontribut vendimtar.

Qyteti, i ngritur përreth ven-
dit të shenjtë më të vjetër që ka
krishterimi, pas Jerusalemit dhe
Romës, ka patur një rëndësi
shumë të madhe që nga epoka e
vonë romake dhe mesjeta e her-
shme. Për më shumë se një
mijëvjeçar u fortifikua në mënyrë
të pandërprerë dhe rëndësia e saj
taktiko-logjistike është përshk-
ruar shumë mirë në vitin 1500 me
fjalët e Markoldit: “Megjithatë,
duhet ditur se katër janë pjesët
kryesore, për të cilat dyshohet, se
turku mund të vërë këmbë në
Mbretëri, e që janë Taranto, Bari,

Trani dhe Monte Sant’Angelo…
Mbetet Monte Sant’Angelo, që
duke qenë në krye të të gjithë Pu-
lias rrethon gjashtëdhjetëmijë,
me një pjesë mbi det, në një
shkëmb shumë të fortë”.

“Honor” i Monte Sant’Angelos
u krijua në shkurt të 1177 nga Gu-
glielmo II il Buono i Sicilisë (1166-
89), si “vend ku ushtrohet një au-
toritet më i lartë se sa ai feudal”
(siç ka shkruar historiani Pier Fau-
sto Palumbo; si pranim i prestigjit
që kishte vendi i shenjtë. Ky rajon
përfshinte veç kryeqendrës Mon-
te Sant’Angelo, edhe Siponton,
Viesten, Lesinan, Peschicin, Car-
pinon, Cagnanon, Sfilzin, Cande-
laron, Versentinon, Lanzanon dhe
manastirët e S. Giovanni in Lamis,
S. Maria di Pulsano, bashkë me
zotërimet e tyre. Honor-i iu dha
si dhuratë Giovannas, bijë e Hen-
rikut II mbret i Anglisë (1154-89),
dhe bashkëshorte e mbretit Gu-
gliemi.

Kur Ferdinandi I i Aragonës,
mbret i Napolit (1458-94) u dety-

rua të strehohet në Barletta, për
shkak të sulmit të Angionëve, ai u
rrethua në atë qytet dhe u shpë-
tua prej ndërhyrjes së Skënder-
beut. Në shenjë mirënjohjeje
mbreti, në vitin 1464 i dha në
zotërim princit shqiptar dukatin e
Monte Sant’Angelo, që përfshinte
edhe San Giovanni Rotondon, apo
më saktë l’Honor. Honor-i i lashtë,
me gjithë territorin e vet të gjerë,
ndërpreu procesin e tij të
shpërbërjes dhe në të hyri një
dukat me përmasa shumë të re-
duktuara dhe juridiksion më të
kufizuar, në krahasim me të ka-
luarën, por më lehtësisht i
mbrojtshëm.

Zotërimi i Skënderbeut dhe
trashëgimtarëve të tij zgjati afro
njëzetë vite. Ferdinandi I kishte
dashur t’i demonstronte
mirënjohjen e tij princit shqiptar,
duke i dhënë, bashkë me feudin,
edhe shumë kompetenca dhe të
drejta hyrjeje, si privilegji i “marit-
tima”-s, domethënë mbledhjen e
taksave për mallrat që ngarkohe-
shin dhe shkarkoheshin, juridik-
sionin e drejtpërdrejtë të drejti-
mit, të drejtën për të eksportuar
mallra me çfarëdolloj vlere nga
brigjet e Monte Sant’Angelo dhe
nga porti i Mattinatas, me përja-
shtim të të drejtave mbi Manfre-
donian.

Ndërkohë që Skënderbeu ish-
te në Shqipëri, duke luftuar
kundër turqve në 1467, bashkë-
shortja e tij erdhi në Monte
Sant’Angelo për të marrë Kë-
shtjellën dhe për të banuar. Por,
pas vetëm pak muajsh iu desh të

kthehet në Shqipëri, për t’i qën-
druar pranë bashkëshortit të së-
murë, i cili vdiq në moshën 65
vjeç. E mbetur e ve, Donika, me të
birin Gjon Kastrioti shkoi të jetojë
në Napoli me të ardhurat që
merrte prej dukatit të Monte
Sant’Angelo, ku kishte siguruar
edhe mbledhjen e taksës mbi
kripën.

Koha dhe sulmet e pësuar ki-
shin lënë tashmë shenja mbi Kë-
shtjellën Normane dhe muret e
saj të fortifikuar. Ferdinandi I, që
në 1475 u kthye në Monte Sant’An-
gelo jo si luftëtar, por si pelegrin,
vërejti me sytë e tij domosdo-
shmërinë e restaurimit të pikave
më të rëndësishme të fortifikime-
ve. 

Në vitin 1483, ai urdhëroi Gjon
Kastriotin që të merrte masat me
qëllim që “tokat e bregdetit, të
malit, të Viestes, të mos kenë
asnjë lloj dobësie ndaj sulmeve
të armikut”. Punimet e restauri-
mit kanë vazhduar me siguri në
mënyrë të kënaqshme, përderisa
në 1484, mbreti i shkruante “qy-
tetarëve të Monte Sant’Angelo,
duke i falënderuar për përkushti-
min me të cilin kanë ndjekur for-
tifikimin dhe restaurimin e mu-
reve të vjetruar të qytetit. Ai u
lutet qytetarëve të mbajnë sa më
mirë, sado që është i munguar,
Gjon Kastriotin, zotërinë e tyre, i
cili ka shkuar në tokën e Otrantos
të luftojë kundër armiqve”
(N.Barone).

SHKËMBIMI I GJONIT
Në përfundim të punimeve,

në 1493, kështjella e Monte
Sant’Angelo siç ndodhi në po të
njëjtën kohë edhe për atë të Man-
fredonias, ishte e përforcuar nga
dy kulla të mëdha, përveç se me
mure më fortë që u shkonin për
shtat nevojave të reja për
mbrojtje, që kishin lindur prej
përdorimit të artilerive, apo
armëve të reja të zjarrit. 

Mbreti u ndie shumë i këna-
qur nga punimet e kryer dhe, në
1492 informoi Giacomo Pontanon
dhe të tjerët për masat që ai kish-
te marrë në rast se “turqit prish-
nin paqen”, si dhe kërkoi që në
Monte de Sancto Angelo Messer
Theodoro të shkonte bashkë me
njëqind burra të armatosur. Është
kjo periudha kur Ferdinandi I nisi
të ngrit shumë kulla roje kundër
saracenëve që, të ndërtuara në
pjesën më të madhe gjatë pe-
riudhës spanjolle, vërehen edhe
sot e kësaj dite përgjatë bregut
të Garganos dhe të gjithë Italisë
jugore.

Duke iu kthyer çështjeve të
feudit shqiptar, Gjon Kastrioti, në
1484, duke mos duruar nervoziz-
min e demonstruar nga popull-
sia për taksat e domosdoshme që
ishin mbledhur për fortifikimin e
zonës, kërkoi dhe siguroi nga
mbreti këmbimin e Monte
Sant’Angelos dhe San Giovanni
Rotondos me tokat e Soletos dhe
San Pietro in Galatina, pranë
Leçes, me titullin e Kontit. 

(Marrë nga Revista “Medioevo”)

P: Nga shekulli V e këtej, në pjesën ilirike të Ballkanit pati
pushtime të popujve barbarë (gotë, ungarë, bullgarë,

avarë), “por siç konfirmon Treccani - më të rrezikshëm nga
të gjithë ishin inkursionet sllavë”, që vinin nga stepat e
lindjes. Megjithatë “presioni sllav u paralajmërua më

rrezikshëm pak më vonë, kur, në vitin 636 serbët u thirrën
në rajonet danubianë nga vetë perandori Heraklio, i cili
donte t’i kundërvinte me avarët”. Pas kësaj, Shqipëria u

përshkua nga hordhi serbësh, bizantinësh, bullgarësh dhe
më pas sërish nga ushtritë e perandorisë romake të Lindjes
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Letërsia e sotme s'është vetëm
renditja dhe toplistat e "New York
Time-s", pas të cilës rendin botue-
sët. As librat "bestselers" që u zënë
frymën rafteve të librarive në Sh-
qipëri, Kosovë dhe kudo. Ajo nuk
shkruhet vetëm në Amerikë, An-
gli, Francë,Gjermani e Suedi, por
në të 5 kontinentet. Dhe me ç'-
duket Perëndimi u ka një borxh jo
të vogël lexuesve të vet me letër-
sinë e shkruar kryesisht në Lindje.
Sidomos, me emrat e disa shkrim-
tarëve të konsideruar "të vështirë"
për t'u përkthyer sa u përket stilit,
gjuhës dhe performancës së tyre
letrare. Por, a nuk quhen të tillë
edhe Xhojsi, Beketi, Sartri, Prusti
apo Kalvino? Ndoshta ndodhemi
para një fakti të tillë, ku letërsia e

vërtetë është e pafat kur s'lind në
Nju Jork,Londër,Paris dhe metro-
polet e njohur të kulturës. Sepse
veç indiferencës në botime për pje-
sët e tjera të botës, këtë e përforcon
edhe lista e "nobel-it". Ku nga 114
çmime deri tani, 78 prej tyre u janë
akorduar SHBA dhe vendeve të
Evropës perëndimore, rreth 2/3 e
totalit. Sigurisht që është i njohur
dominimi kulturor aktual i këtyre
vendeve në kohët moderne. Por,
letërsia e famshme ruse ka 6 çmi-
me, ndaj 8 të vendit organizator,
Suedisë. Po ashtu dhe Italia, 6.
Ndërsa, arabët, gjuha e të cilëve
flitet dhe shkruhet në 60 shtete,
vetëm 1; por edhe kinezët, vetëm 2.
Vërtetë s'ka letërsi në këto vende,
apo...?!

Sidoqoftë, shkrimtarët "e
panjohur" që do të renditim më
poshtë, konsiderohen të famshëm
jo vetëm në vendin e tyre, por edhe
në ato pak vende të tjera ku janë
përkthyer. Duke u vlerësuar nga
kritika me superlativa dhe shpe-
shherë me entuziazëm për nivelin
e tyre të lartë artistik.

Disa prej emrave konsideruar
"të vështirë" për t'u përkthyer,janë:

- Mikhail Shishkin (1961), shk-
rimtar rus. Kryevepra e tij është
"Maidenhair". Kritika shkruan që
romani përshkruan tre histori që
s'ngjajnë me njëra-tjetrën, që
krijojnë idenë e një lloj kakofonie
letrare deri në pjesën më të madhe
të veprës. Por, pasi e lexon të
gjithin, romani cilësohet si një
mrekulli.

- Can Xue (1953), shkrimtare ki-
neze. Sot është autorja më e po-
pullarizuar në Kinë, megjithëse
krijimtaria e saj tingëllon krejt su-
realiste dhe jo fort e lehtë për t'u
shijuar nga të gjithë. Xue, gërshe-
ton në temat e saj të çuditshme,
ëndrrën me shqetësimet e realite-

tit dhe ka shkruar 5 romane dhe
mbi 30 novela.

- Gamal al-Ghitani (1945), shk-
rimtar arab me banim në Egjipt.
Kryevepra e tij njihet "The Zafara-
ni Files", një roman me humor dhe
ironi therëse, në kufijtë e histeri-
së. Mjeshtër i narracionit, Al-Ghita-
ni vë në qendër të veprës një mal-
lkim, i cili i bën të gjithë burrat e
qytetit impotentë.

- José Donoso (1924-1996), shk-
rimtar kilian me romanin e tij më
të njohur "The Obscene Bird of Ni-
ght". Megjithëse, rrethuar nga
emra të shumtë të shquar ba-
shkëkohorë latinë, vepra e tij është
më popullorja dhe më e shitura në
vendet e Amerikës Latine. Dono-
so ka një stil thuajse të çartur, duke
vënë në epiqendër të romanit një
aristokrat të çmendur,hobi i të cilit
është të mbledhë rreth vetes dhe
të shoqërohet me sa më shumë të
çmendur të tjerë, për të mos ta
ndjerë veten të vetmuar.

- António Lobo Antunes (1942),
shkrimtar portugez. Në vendin e
tij dhe vendet e tjera latine është i
famshëm po aq sa patrioti i tij, Sa-
ramago, por fatkeqësisht pak i
përkthyer në gjuhë të tjera. Krye-
vepra e tij është "Act of the Dam-
ned". Shkrimtar që ka eksperimen-
tuar format alternative letrare.

- Kobo Abe (1924-1993), japo-
nez, i përfaqësuar nga vepra e tij
më e njohur "The Box Man". Më ab-
surd se Beketi. Nazik, thuajse si
Prusti. Dhe me një humor të hata-
shëm. Japonezët e mbajnë si shk-
rimtarin e tyre më të mirë.

Të tjerë autorë të këtij kalibri,
pak të njohur në botë janë edhe
iraniani Sadegh Hedayat, hungare-
zi László Krasznahorkai, arabi So-
nallah Ibrahim, polaku Wiesław
Myśliwski etj.

Ndërsa në shqip, panorama

bëhet edhe më e zymtë. Kur auto-
res Daniel Steele, i janë përkthyer
mbi 40 romane të ndryshme, apo
Coelhos rreth 12, lexuesit shqiptar
i mungon akoma një vepër e vet-
me e romancierit të famshëm
amerikan bashkëkohor John Up-
dik  dhe një sërë emrash të
mëdhenj të letërsisë klasike an-
gleze të shek.XII-XIX. Sigurisht që
kjo listë është më e gjatë nga
çmund të merret me mend./
Letërsia për ty

Kur filmi
është më i
mirë se libri
(Kryeson "Kumbari dhe "Krye-
zoti i unazave")
Zakonisht ndodh e kundërta,
por Aristoteli ka thënë "përja-
shtimi forcon rregullin". 
Të bësh ekranizimin e një libri
të madh, shpeshherë nuk
mjafton tè jesh një regjisor i
madh, ndërkohë që një film i
famshëm ka shërbyer edhe
për rritjen e famës së librit
mbi të cilin ai është mbështe-
tur.
Trilogjia "Kumbari" e regjisorit
amerikan Francis Ford Coppo-
la, është padyshim më e fam-
shme sesa libri i autorit të li-
brit të tij, Mario Puzzo. Për më
tepër, portretizimi i Kumbarit,
është i vetmi rol në historinë e
filmit, ku personazhet kanë
marrë 2 "oscar" : Marlon Bran-
do, në rolin e Vito Corleones së
vjetër dhe Robert de Niro, në
atë të Vito Corleones së ri.
Po ashtu "Mbreti i unazës",
edhe kjo një trilogji, ka fituar
plot 11 "oscar" nën drejtimion e
regjisorit, Peter Jackson. Në
këtë rast, duhet thënë që
thuajse në të njëjtën gjatësi
vale qëndron edhe libri i shk-
rimtarit anglez, John Ronald
Reuel Tolkien, pasi dhe ai s'i
është ndarë thuajse asnjëherë
vitet e fundit kreut të listave të
librave më të shitur në botë.
Ndërkohë, një tjetër film
legjendë konsiderohet dhe "Li-
sta e Shindlerit", realizim i
kryemjeshtrit të kinematogra-
fisë botërore, Steven Spiel-
berg. Ai e mori subjektin nga
një dramë historike ndodhur
në Poloni gjatë Luftës së II
Botërore, me titullin "Arka e
Shindlerit", shkruar nga shk-
rimtari australian Thomas Ke-
neally, jo fort i njohur deri
atëhere nga lexuesi. Ashtu si
të gjithë filmat e mrekullue-
shëm të Spielberg, edhe ai
rrëmbeu 7 "oscar" dhe është
ndër filmat më të shikuar në
gjithë kontinentet.
Sakaq, në të tre rastet e më-
sipërme, por edhe në të tjera
të ngjashme, fama e filmit ka
rritur dhe tirazhin e librave të
tyre në mënyrë të ndjeshme.

Mjafton një solidaritet artistik
mes njerëzve të ndryshëm që
kryeveprat e artit botëror të mos u

përkasin vetëm koleksionistëve të
pasur. Kështu "The Mousquetaire
Buste", njëra nga kryeveprat e
Pikasos, u bë pronë e plot 25.000
personave. Ka ndodhur në Zvicër,
falë një fushate të ndërmarrë në

rrjetet sociale për blerjen e saj, fill
pas njoftimit të ankandit për
shitjen e tablosë. Pjestarët i
përkasin kryesisht një komunite-
ti artistik, por edhe njerëzve të
zakonshëm që iu përgjigjen
thirrjes dhe kontribuan për ta
bërë Pikason pronë të tyre.

Më pas, vepra është ekspozuar
në Muzeun e Artit Modern të Gje-
nevës dhe ndanë saj, në një moni-
tor, mund të lexohen dhe emrat e
secilit prej pronarëve. Sakaq, në

Zvicër, blerjet kolektive të veprave
të artit kanë ndodhur edhe më
parë. Sërish për Pikason, në vitet
'70-të të shekullit të kaluar, këshil-
li bashkiak i qytetit të Bazelit, mi-
ratoi rritjen e taksave pas një pro-
pozimi të komunitetit, për të
mbledhur një shumë prej miliona
frangash për të blerë 2 piktura të
tij. Për këtë gjest, Pikaso që ishte
ende gjallë, i dhuroi qytetit një
sërë veprash të tjera në shenjë
mirënjohjeje./

Shkrimtarë të mëdhenj
bashkëkohorë ende të panjohur

(Spanjolli Donoso, egjiptiani El-Ghitani, rusi Shishkin, japonezi Kobo
Abe, apo kinezja Can Xue..etj, shumica e tyre janë gjallë dhe banojnë
në Lindje(të Afërt, të Mesme dhe të Largët).

Piktura e Pikasos me 25.000 pronarë
(U ble 2 milion
franga zvicerane pas
një fushate online)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Fisnik NUHIU

Shkup, 6 nëntor - Pas ndeshjeve të
zhvilluara në Ligën e Parë futbolli-
stike të Maqedonisë, të mërkurën
në program do të jetë ndeshjet e
kupës së Maqedonisë, ku do të zh-
villohen katër përballjet e çerekfi-
nales. Fituesi aktual i Kupës,
Shkëndija pas rezultateve të mira
që po zhvillon në kampionat dhe
fitores së fundit ndaj Shkupit, ku
dhe arriti të merr kreun e tabelës,
të mërkurën në Tetovë do të pret
ekipin e Pobedës, ku dhe shpreson
që të marrin rezultat sa më pozitiv
para ndeshjes kthyese. “Takimin
ndaj Pobedës e presim me atmo-
sferë shumë pozitive, kemi hyrë në
seri të mirë në kampionat dhe kjo
na ka sjell të ngjitemi në vendin e
parë në renditje. Tash me të njëjtin
rritëm duam të vazhdojmë edhe
në kuadër të Kupës. Sigurisht që
janë dy ndeshje, por ne jemi mak-

simalisht të kujdesur për të respek-
tuar Pobedën si çdo kundërshtarë
tjetër. Por mendoj se në këtë takim
futemi me vetëbesimin e duhur
pasi kemi potencial për të marrë
rezultatin që duam. Natyrishtë
deri tek kjo mund të vijmë vetëm
nëse japim më të mirën në terren
dhe një përkushtim maksimal
gjatë 90 minutave dhe me zbatim
të detyrave taktike-teknike që do
të na jap stafi teknik. Besoj në fito-
re dhe rezultat sa më pozitiv para

ndeshjes së kthimit”, deklaroi për
gazetën Koha, Izair Emini. “Kuqe-
zinjtë” në këtë përballje nuk do të
mund të llogarisin në Besart Ibrai-
mi i cili është ankuar në lëndim,
ndërsa së fundmi lëndim ka pë-
suar edhe Stenio Zhunior. Po ash-

tu për ekipin e Shkëndijës do të
mungojë edhe Marjan Radeski i
cili një kohë të gjatë është jashtë
fushave të gjelbërta.  Nga ana
tjetër, takimin interesant do të zh-
villohet në lagjen Gjorgje Petrov,
ku vendasit Makedonija GJ.P do të
përballet me Rabotniçkin. Sileksi
në shtëpi pret Bellasicës, ndërsa
ekipi tjetër shqiptari Korabi do të
jetë mysafire e Akademija Pande-
vit. Të gjitha takimet do të nisin
me fillim prej ora 13:30. 

Shkup, 6 nëntor - Mesfushori
shkupjan i skuadrës spanjolle Le-
vante, Enis Bardhi javën që lamë
pas vazhdoi bashkëpunim me
skuadrën nga Valencia. Bardhi dhe
skuadra e tij firmosën kontratë e
cila do të jetë e vlefshme deri në vi-
tin 2022. Pas firmosi kontratën së
re, ai ka dhënë edhe intervistën e
parë për gazetën prestigjioze “ Su-
perdeporte”. Mesfushori i Bardhi,
është ekzekutuesi më i mirë i go-
ditjeve të lira në pesë ligat më të
mira evropiane. Në këtë konkur-
rencë bëjnë pjesë 114 futbollist që
kanë ekzekutuar më shumë se 15
goditje të lira. Ai deri më tani kish-
te 25 goditje, ndërsa 6 prej tyre kanë

përfunduar në rrejtën kundërshta-
re, që i bie se 24% të goditjeve kanë
qenë të suksesshme. Ndërkaq, vi-
tin e kaluar kishte realizuar shtatë
gola me fanellën e Levantës, dy
ndaj Atletiko Bilbaos, si dhe nga një
në ndeshjet ndaj Deportivos, Real
Sosiedatit dhe Leganesit. Po ashtu
Bardhi sezonin e kaluar realizoi
edhe ndaj Valencias, Eibarit si dhe
dy gola ndaj ekipit të Barcelonës.
Deri më tani në sezonin e ri për Le-
vanten, Bardhi ka arritur të regji-
strohet në listën e golashënuesve
vetëm një herë dhe atë ndaj Heta-
fes, nga gjuajtja e lirë.
“Gjatë çdo goditje të lirë, koncen-

trohem për të dhënë më të mirën.

Zakonisht nuk del ashtu siç kam
pritur. Nuk duhet të harrojmë se
goditjet e lira nuk janë penalti. Nuk
frikohem nga ajo që më llogarisin
për ekzekutuesin më të mirë të go-
ditjeve të lira. E di se në disa seg-
mente duhet të përmirësohem,
zakonisht mundet më mirë. Ndër-
prerjet nuk janë të rëndësishme.
Më rëndësishme është se si do
luajë skuadra. Për sukses nuk janë
të mjaftueshme vetëm goditjet e
lira”, ka thënë Bardhi për “ Superde-
porte”. Ekipi i Levantes të premten
në shtëpi do të pret Real Sosieda-
tin, ndërsa në këtë përballje pritet
që nga fillimi i takimit të nisë edhe
futbollisti shkupjan, Enis Bardhi.

Levante në 11 xhirot e zhvilluar në
La Ligë radhitet e shtata në tabelë
me 17 pikë, aq sa ka edhe Real Ma-
dridi. (F.N)

Emrat e karateistëve kosovarë
janë paraqitur në listën e pjesë-
marrësve të kampionatit botëror të
karatesë, që të martën nisi në Ma-
drid të Spanjës. Por në listën e gjatë
në sajtin zyrtar (sportdata.org) nuk
figuron askund emri i Kosovës. Koso-
va do të paraqitet me 13 karateistë
në botërorin për seniorë, që pritet të
garojnë pa simbole të vendit. Se traj-
timi ndaj garuesve të Kosovës nuk
është i njëjtë me atë ndaj garuesve të
tjerë dëshmon lista e publikuar e
pjesëmarrësve. Në vend të emrit "Ko-

sova", figuron shkurtesa WKF5, një
shkurtesë e Federatës Botërore të Ka-
ratesë për të identifikuar karateistët
nga Kosova. Nga organizatori nuk
janë dhënë informata për trajtimin e
pabarabartë të karateistëve koso-

varë, ndërsa nga Federata e Karatesë
e Kosovës janë dhënë pak detaje.
Drejtuesit e Federatës së Karatesë së
Kosovës kanë bërë të ditur se po për-
ballen me telashe politike në botëro-
rin që nis të martën në Spanjë.

Hysaj në 
10-shin e
futbollistëve
më të vlefshëm
në botë në 
rolin e tij
Çdo muaj, observatori i fut-
bollit “Cies” azhornon vlerën e
transferimeve të lojtarëve që
bëjnë pjesë në 5 kampionatet
më të rëndësishme të Eu-
ropës, bazuar në algoritmin e
tyre ekskluziv, duke prezan-
tuar top listën e 10-shes më të
kushtueshme për çdo repart.
Ajo që bie në sy në këtë klasi-
fikim të ri është pikërisht ren-
ditja e Elsejd Hysajt, me shk-
rodranin e kombëtares tonë
të futbollit që aktualisht pozi-
cionohet i 7-i për mbrojtësit e
krahut të djathtë, ndërsa kar-
toni i tij vlerësohet me 51 mi-
lionë e 300 mijë euro, duke
lënë pas Hector Bellerin të Ar-
senalit, Lucas Hernandez të
Ateltico Madrid dhe Alvaro
Odriozoaln e Real Madrid. Në
këtë mënyrë, legjionari shko-
dran vlerësohet si një ndër
futbollistët më të kushtue-
shëm në organikën e Panuc-
cit.  Hysaj prej tre vitesh ka
pasur një ecuri shumë poziti-
ve me Napolin në Serinë A ita-
liane ndërkohë që këtë sezon
numëron 11 prezenca në të
gjitha kompeticionet. Për
shërbimet e tij nuk ka mun-
guar interesimi klubeve të
mëdha si United apo Chelsea
në Premier League.

Xhaka i bindur
se Arsenali 
do të jetë në
katërshen e parë
Mesfushori Granit Xhaka
beson se Arsenali do të jetë
pjesë e katër skuadrave më
të mira në Premier League
të Anglisë. Xhaka ka thënë
se Arsenali do ta zërë një
vend për t'u kualifikuar në
Ligën e Kampionëve. Xhaka
ka thënë se paraqitja
kundër Liverpoolit ka dësh-
muar se Arsenali meriton
të jetë pjesë e katërshes së
madhe të Anglisë. Arsenali
barazoi 1:1 në fundjavë. “Ne
e dinim se nuk do të pëso-
nim disfatë, sepse treguam
lojë dhe karakter të fortë. Ai
që ka parë ndeshjen mund
të shohë se jemi gati për
katërshen e parë. Kemi pa-
sur ngritje”, ka thënë
Xhaka, njoftoi “goal.com” të
hënën. Arsenali është në
vendin e pestë me 23 pikë,
një më pak se Tottenhami
që mban vendin e katërt.

KUPA E MAQEDONISË 

Shkëndija kërkon
fitoren ndaj Pobedës

“Takimin ndaj Pobedës
e presim me atmosferë
shumë pozitive, kemi
hyrë në seri të mirë në
kampionat dhe kjo na
ka sjell të ngjitemi në
vendin e parë në
renditje. Tash me të
njëjtin rritëm duam të
vazhdojmë edhe në
kuadër të Kupës”,
deklaroi Izair Emini

TAKIMET ÇEREKFINALE 
SHKËNDIJA - POBEDA 
SILEKSI - BELLASICA 
MAKEDONIJA GJ.P - RABOTNIÇKI  
AKADEMIJA P - KORABI 

Spanja nuk i lejon flamurin e as emrin e Kosovës në Botëror
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bardhi: Goditjet e lira nuk janë penalti 

Koha
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 101 /2018 
     Për punësimin e  4  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në "Agjencioni për barna dhe pajisje medicinale" për vendet e punës në vijim:  

 

1. UPR 0101V02000 Bashkëpuntor i lartë për furnizim me 
barna, Njësia për barna humane, Sektori për vlerësim të 
dokumentimit dhe lëshim të barnave dhe pajisjeve mjekësore në 
qarkullim 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   me të kryer 300 ose 360 sipas EKTS ose të kryer shkallën VII/1, shkencat mjekësore 
fundamentale ose farmaci  

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

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i punës duke filluar në mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe 
përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 16:30 

Rroga neto: 23.258,00 denarë

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

 

2. INS0101V04001 Inspektor i ri për mbikëqyrje mbi 
prodhimin dhe fitimin e barnave dhe pajisjeve medicinale, Njësia 
për inspektim në fushën e barnave dhe pajisjeve medicinale, 
Sektori për mbikëqyrje inspektoriale dhe licencim të barnave dhe 
pajisjeve mjekësore 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 

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

Kushtet e posaçme: 
-   më së paku 300 kredi sipas ECTS ose të kryer shkallën VII/1, farmaci  

-   me ose pa përvojë pune  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Kushtet shtesë:   
-   Në pajtim me ligjin për inspektim, të posedojë licencë për inspektor nga sfera e 
kompetencave për shërbime inspektoriale 

 
 
 

Orari i punës : 
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i punës duke filluar në mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe 
përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 16:30 

Rroga neto: 20.987,00 denarë

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

 

3. UPR 0101V04000 Bashkëpuntor më i ri për përpunim e të 
dhënave nga sfera e barnave, Njësia për barna humane, Sektori 
për vlerësim të dokumentimit dhe lëshim të barnave dhe 
pajisjeve mjekësore në qarkullim 

2 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   me të kryer 300 ose 360 sipas EKTS ose të kryer shkallën VII/1, shkencat mjekësore 
fundamentale ose farmaci  

-   me ose pa përvojë pune  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i punës duke filluar në mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe 
përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 16:30 

Rroga neto: 20.987,00 denarë

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

 

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 259/2018 
     Për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Gjorçe Petrovit “për vendet e punës në vijim:  

 
1. UPR0101V01000 Këshilltar për mbrojtje, shpëtim dhe menaxhim me kriza, Njësia për 
punë administrative të përgjithshme dhe profesionale, Sektori për punë normative - juridike, punë 
të përgjithshme. punë me kryetarin e komunës, aktivitete publike dhe punë me këshillin 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer shkallës VII/1, 
Shkencat juridike ose ekonomike ose Mbrojtje  

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

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 16:30 

Rroga neto: 25.016,00 denarë

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

Në bazë të nenit 22, l.1, T.1 dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie të punës - tekst i konsoliduar (Gaz. zyrtare e R.M . 167/2015) dhe neni 60 nga 
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për arsim të mesëm (Gaz. zyrtare e R.M. 24/96, 34/96, 35/97, 82/99 ,29/02 ,40/03 ,42/03 ,67/04 ,55/05 ,113/05 
,35/06 ,30/07 ,49/07, 81/08,92/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/2012,100/12, 24/13,41/14, 135/14, 10/15) sipas financimit të vjetër për vitin 2018/2019 e marrë 
nga MASH, drejtori i SHMTK "Gostivar"-Gostivar publikon: 

 
SHPALLJE 

Për plotësimin e vendeve të punës për kohë të caktuar deri më 31.08.2019 për vitin shkollor 2018/2019 
 

Me mësim në gjuhën maqedone  
1. Mësimdhënës i lëndëve profesionale te drejtimi ndërtimtari-gjeodezi, 2 realizues me fond të plotë 20 orë  mësimore , rroga bazë 22.000,00 den.  
2. Mësimdhënës i gjuhës maqedone 1 realizues me fond të plotë 20 orë  mësimore (40 orë mës.) , rroga bazë 22.000,00 den. 
3. Mësimdhënës i lëndëve profesionale të elektronikë-elektroteknikës, 4 realizues me fond të plotë 20orë mësimore(40 orë mës.)rroga bazë 22.000,00 den.   
4. Mësimdhënës i lëndëve profesionale të makinerisë-mësim praktik,1 realizues me fond të plotë 20 orë mësimore(40 orë mës.) rroga bazë 22.000,00 den 
5. Mësimdhënës për sport 1 realizues me fond jo të plotë 14 orë  mësimore, rroga bazë 13.200,00 den.   
6. Mësimdhënës për art figurativ, 1 realizues me fond jo të plotë 4 orë  mësimore , rroga bazë 4.400,00 den.  
7. Mësimdhënës i gjuhës angleze, 1 realizues me fond jo të plotë 12 orë  mësimore , rroga bazë 13.200,00 den.  
8. Defektolog i diplomuar, 1 realizues me fond të plotë 20 orë (40 orë mës.) , rroga bazë 22.000,00 den. Me mësim në gjuhën maqedone  
9. Mësimdhënës i lëndëve profesionale të makinerisë-zëvendësim,1realizues me fond të plotë 20 orë mësimore(40 orë mës.), rroga bazë 22.000,00 den 
 

Me mësim në gjuhën shqipe 
1. Mësimdhënës i lëndëve profesionale të makinerisë-mësim praktik,2 realizues me fond të plotë 20orë mësimore(40 orë mës.) rroga bazë 22.000,00 den 
2. Mësimdhënës i lëndëve profesionale të elektroteknikës,1realizues me fond të plotë 20orë mësimore(40 orë mës.)rroga bazë 22.000,00 den.   
3. Mësimdhënës i Matematikës, 1 realizues me fond të plotë  20 orë  mësimore (40 orë mës.) , rroga bazë 22.000,00 den.  
4. Mësimdhënës i lëndëve profesionale te drejtimi ndërtimtari-gjeodezi,2 realizues me fond të plotë 20 orë  mësimore , rroga bazë 22.000,00 den.  
5. Mësimdhënës i lëndëve profesionale të makinerisë,3 realizues me fond të plotë 20orë mësimore(40 orë mës.) rroga bazë 22.000,00 den 
6. Mësimdhënës i Historisë, 1 realizues me fond jo të plotë 12 orë  mësimore, rroga bazë 13.200,00 den.  
7. Mësimdhënës i lëndëve profesionale te drejtimi shërbime personale-mësim praktik, 1realizues me fond jo të plotë 14orë mësimore, rroga bazë 
15.400,00den.  
8. Mësimdhënës i Fizikës, 1 realizues me fond të plotë 20 orë , rroga bazë 22.000,00 den.-zëvendësim 
9. Mësimdhënës i Gjuhës angleze, 1 realizues me fond të plotë 20 orë , rroga bazë 22.000,00 den. 
10. Mësimdhënës i lëndëve profesionale të elektroteknikës,1realizues me fond jo të plotë 10orë mësimore rroga bazë 11.000,00 den. 
11. Mësimdhënës i Biznesit, 1 realizues me fond të plotë 20 orë , rroga bazë 22.000,00 den  
12. Mësimdhënës i Historisë, 1 realizues me fond jo të plotë 18 orë  mësimore, rroga bazë 19.800,00 den.-Plotëson  
13. Mësimdhënës për sport 1 realizues me fond të plotë 20 orë , rroga bazë 22.000,00 den. 
14. Mësimdhënës i lëndëve profesionale te drejtimi shërbime personale-mësim ,1 realizues me fond të plotë 20 orë mësimore, rroga bazë 22.000,00den  
 
 

Me mësim në gjuhën turke 
1. Mësimdhënës i lëndëve profesionale të elektroteknikës,1realizues me fond të plotë 20orë mësimore(40 orë mës.)rroga bazë 22.000,00 den.   
2. Mësimdhënës i gjuhës angleze 1 realizues me fond të plotë 20 orë mësimore (40 orë mës.), rroga bazë 22.000,00 den.  
3. Mësimdhënës i lëndëve profesionale te drejtimi shërbime personale, 1 realizues me fond të plotë 20 orë mësimore (40 orë mës.), rroga bazë 22.000,00 den.  
4. Mësimdhënës i lëndëve profesionale te drejtimi shërbime personale, 1 realizues me fond jo të plotë me 10 orë mësimore , rroga bazë 11.000,00 den. 
5. Mësimdhënës i lëndëve profesionale të elektroteknikës,1 realizues me fond jo të plotë me 10 orë mësimore , rroga bazë 11.000,00 den. 
6. Mësimdhënës për sport 1 realizues me fond jo të plotë 6 orë  mësimore, rroga bazë 6.600,00 den.   
 

Shpallja e vendeve të punës është për kohë të caktuar deri më 31.08.2019, ndërsa vendi i punës me nr. Rendor 9 , me mësim në gjuhën maqedone  në 
kohë të caktuar deri në kthimin e nd.drejtorit të shkollës në mësim, më së voni deri 31.08.2019 , me nr. rendor 6 , me mësim në gjuhën shqipe në kohë të 
caktuar deri në kthimin e Ejup Nesimit ( Pushim për shkak të emërimit si drejtor ), më së voni deri 31.08.2019, vendi i punës me nr. rendor 8 ,me mësim në 
gjuhën shqipe në kohë të caktuar deri në kthimin e Drejtorit në mësim, më së voni deri 31.08.2019, vendi punës me nr. rendor 10, me mësim në gjuhën shqipe 
në kohë të caktuar deri në kthimin e nd.drejtorit të shkollës në mësim, më së voni deri 31.08.2019, vendi punës me nr. rendor 13 me mësim në gjuhën shqipe 
në kohë të caktuar deri në kthimin e Ilami Iseinit ( Pushim për shkak të emërimit si drejtor ), më së voni deri 31.08.2019, vendi punës me nr. rendor 5, me 
mësim në gjuhën turke në kohë të caktuar deri në kthimin e nd.drejtorit të shkollës në mësim, më së voni deri 31.08.2019. 

 
Orari javor i punës: 
 Për mësimdhënësit është prej të hënës deri të premten, ndërrimi i parë nga ora 07.00 e deri më ora 13.00, ndërsa ndërrimi i dytë nga ora 13.00 deri 

më ora 19.00 në bazë të orarit dhe numrit të orëve mësimore. 
-Për bashkëpunëtorët profesional është prej të hënës deri të premten ,ndërrimi i parë nga ora 07.00 e deri më ora 13.00, ndërsa ndërrimi i dytë nga 

ora 13.00 e deri më ora 19.00. 
 
Kushtet e domosdoshme: 
-Të ketë arsim përkatës. 
-Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë. 
-Të njohë gjuhën maqedone dhe letrën cirilike. 
-Mundet të konkurrojnë edhe personat që nuk e kanë të dhënë provimin profesional. 
Me paraqitjen , kandidati duhet ti dorëzoj dokumentet në vijim: 
-Diplomë për arsimimin e kryer(origjinal ose kopje të verifikuar në notar) 
-Certifikatë të shtetësisë. 
-Certifikatë për riavansim pedagogjiko-psikologjike dhe metodike (Për mësimdhënësit që nuk kanë mbaruar grupin klasor të studimeve). 
Kërkesa (lutja) janë dëshmi për plotësimin e kushteve dhe pas shpalljes të dorëzohen deri te SHMTK”Gostivar”,Gostivar,rr”.Ilindenska”nr. 167 ose deri 
te Komisioni i konkurseve të shkollës. 
Telefoni kontaktues 042-214-333, e-mail: ostugostivar@yahoo.com 

                                                                                                             
    Shpallja është e hapur 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. Zgjedhja e kandidatëve pas shpalljes do të kryhet në afat prej 5 (pesë) ditëve pas mbarimit të 
shpalljes. 
Dokumentet e pakompletuara dhe jo të dorëzuara në kohë nuk do të shqyrtohen. 

Drejtor i SHMTK “ Gostivar” -Gostivar : 
IBRAIM ASANI 



21SPORT
Koha, e mërkurë, 7 nëntor 2018 

Uebsiti ivestigativ Mediapart
në Francë ka publikuar dokumen-
te që hedhin akuza të rënda mbi
Monacon, që është përpjekur të
përmbushë rregullat e Fair Play
Financiar të UEFA-s (FFP) duke ar-
ritur marrëveshjen për një part-
neritet që do të krijonte të ardhu-
ra nga një firmë “offshore” e
regjistruar në Hong Kong. Në
bazë të dokumenteve sekrete të
publikuara të hënën,  UEFA ishte
e gatshme të lejonte marrëve-
shjen në vitin 2014, për të mos e
përjashtuar Monacon nga kupat e
Europës. Atë vit Monaco u kuali-
fikuar për në Champions League,
pasi doli e dyta në Ligën 1 france-
ze dhe po kërkonte burime të
ardhurash për të qenë në rregull
me FFP, duke qenë se kishte një

deficit më të madh se 30 milionë
euro në tre sezonet e fundit, për
shkak të blerjeve të kushtuesh-
me në treg. Për shkak se ishte një
klub pa sponsorë të fuqishëm dhe
stadiumi nuk është se mbushet,
Monaco firmosi një marrëveshje
me AIM Digital Imaging. Kompa-
nia në fjalë kishte për detyrë të
garantonte 140 milionë euro në
harkun e 10 viteve, nëse klubi nuk
i siguronte dot këto të ardhura.
Monaco i ka mohuar akuzat, me
një deklaratë për shtyp: “Klubi

mohon prerë anashkalimin e Fair
Play Financiar nëpërmjet ndonjë
kontrate me agjenci marketingu,
ndryshe nga çfarë pretendohet
nga media franceze dhe evropia-
ne”. “Monaco sqaron se kontrata
përfshinte burime marketingu,
sponsorizimi dhe të ardhura nga
Champions League. Agjencia
duhej të gjente 30 milionë euro
nga burime shtesë. “Gjithsesi, kjo
kontratë rezultoi tepër ambicioze
dhe e paarritshme, nuk është ek-
zekutuar kurrë dhe nuk është

përfshirë në bilancet e klubit. Për
pasojë, nuk është përdorur kurrë
në kontekstin e Fair Play Finan-
ciar”. Megjithatë, Football Leaks
zbulon se në tetor 2014 Monaco
arriti një marrëveshje edhe me
City Concept Ventures, kompani
fantazmë e regjistruar në British
Virgin Islands, që do të investon-
te 140 milionë euro në vit te AIM
Digital Imaging. Mediapart pre-
tendon se City Concept Ventures
në realitet ishte një lodër në duart
e miliarderit rus Dmitry Rybolov-
lev, i cili zotëron Monakon dhe me
këto manovra do të arrinte të fu-
ste para te Monako, pa thyer rre-
gullat e Fair Play Financiar. Mo-
naco ndërmori edhe një fushatë
intensive lotimi me kreun e FFP-
së në atë kohë, Andrea Traverso, i
cili ishte edhe në Monte Carlo, për
një darkë në një hotel shumë luk-
soz. UEFA hapi një hetim ndaj fi-
nancave të Monakos në vitin 2015
dhe e gjobiti me 3 milionë euro,
por ndërkohë nuk reagoi për kon-
tratën me AIM, duke “mbyllur
njërin sy”. Më vonë plani i Mona-
co-s nuk u zbatua, sepse Rybolov-
lev dhe bosi i AIM, Bernard de
Roos, patën disa mosmarrëve-
shje.

Fletcher: 
Pogba nuk kishte
disiplinën e duhur
për të luajtur te
rezervat e United
Si një lojtar i ri që po dilte nga
akademia e Manchester United,
Paul Pogba nuk ishte mjaftue-
shëm i disiplinuar për të luajtur
në mesin e fushës të rezervave të
ekipit, ka zbuluar ish-lojtari Dar-
ren Fletcher. Pogba zgjodhi të lar-
gohej nga United me parametra
zero më 2012 në moshën 19-vjeça-
re për shkak se nuk po gjente
hapësira në ekipin e parë nën
drejtimin e Sir Alex Ferguson. “Ka-
lova një periudhë duke trajnuar
ekipin e rezervave ku luanin Pog-
ba dhe Lingard dhe ne luanim një
futboll sulmues,” shprehet Flet-
cher për Sky Sports. “Mendonim
se ai ishte lojtari që mund të na fi-
tonte ndeshjet, megjithëse nuk
kishte disiplinën për të luajtur në
mesin e fushës. Nuk mendonim
se ai kishte disiplinën e duhur për
të luajtur në atë pozicion te rezer-
vat, jo më për ekipin e parë. Men-
doj se pozicioni i duhur i tij duhet
të jetë më përpara, në rolin e fan-
tazistit duke krijuar mundësi goli.
Do të kisha dëshirë ta shihja me
më shumë liri në fushë”, ka thek-
suar Fletcher.

FOOTBALL LEAKS

Monaco nën akuzë, manipulime
për të mashtruar UEFA-n

Akuza të rënda mbi Monacon, që
është përpjekur të përmbushë
rregullat e Fair Play Financiar të
UEFA-s (FFP) duke arritur
marrëveshjen për një partneritet
që do të krijonte të ardhura nga
një firmë “offshore” e regjistruar
në Hong Kong

Thirrje për aplikim 
DRENA sh.p.k. kërkon një ofertues/kompani të interesuar dhe të kualifikuar që të dorëzojë një 
ofertë për mallrat/punët  si në vijim: 
Lot: 1 1. Homogjenizator me kapacitet 5000-9000 litra në orë  ------ 1 copë 

2. Seperator--------- 1 copë 

3. Deajrues---------- 1 copë 

4. Sterilizator------- 1 copë 

Lot: 2 5.         Prodhimi i energjisë së ripërtritshme  KW  ------- 8 copë 

Lot: 3 6.  Trajtimi i mbetjeve 

Kompanitë e interesuara duhet të kontaktojnë direkt tek zyrat e DRENA sh.p.k, nëpërmjet  e-
mail adresës, apo nr. të telefonit për të kërkuar një Ftesë për Kuotim tek adresa e cekur më 
poshtë 5 ditë nga dita e publikimit. 
- Emri i përfituesit: DRENA sh.p.k. 
- Adresa:Rr."18 Qershori”,Skenderaj 
- Tel./faks: +383 49 934 042 
- E-mail adresa: info@qumeshtorjadrena.com dhe hasani.neziri@gmail.com 
 
Ofertat duhen dorëzuar tek zyrat në adresën e lartshënuar te përfituesit  jo më vonë se 10 ditë pas 
datës se shpalljes. 

 
 

Njoftim
Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon:

 Thirrje publike numër 01/112018 – Huazim i pajisjeve për printim
Të gjithë të interesuarit mund të marrin informata më të hollësishme në:
www.seeu.edu.mk/sq/information/tenders

Njoftim
Qendra për Biznes dhe Inovacion e Universitetit të Evropës Juglindore shpall njoftim
publik për grumbullim të ofertave për sa vijon:

 Grumbullimin e ofertave për dhënie me qira të hapësirës për market (shitore) në
kampusin e UEJL së.

Të gjithë të interesuarit mund të marrin informata më të hollësishme në:
www.seeu.edu.mk/sq/information/tenders

Në bazë të nenit 21 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta zyrtare e RM nr. 27/14,199/14, 
27/16 dhe 35/18) dhe Vendimi nr. 09-468/1 nga data 05.11.2018, drejtori i shkollës, SHFK Marshall Tito 
Murtino, publikon 

SHPALLJE PUBLIKE 
PËR PUNËSIMIN TË STAFIT JOMËSIMOR 

PËR KOHË TË PACAKTUAR - PERSONA NDIHMËS TEKNIK 
 

1. Mirëmbajtës i higjienës - 1 realizues me arsim fillor/të mesëm të mbaruar; me ose pa përvojë pune; 
me orar të plotë të punës 40 orë; rroga neto fillestare 12.165,00 denarë, orari i punës nga e hëna 
deri të premten me ndërrime prej orës 06.00 deri 14.00 dhe prej orës 13.00 deri 21.00 në bazë të 
financimit të vjetër.  

      KUSHTET: 
Kandidatët e paraqitur krahas kushteve të përgjithshme të parapara nga Ligji për marrëdhënie pune, duhet 
të plotësojnë edhe kushtet e veçanta të parapara në Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës të 
jenë shtetas të Republikës. 
Në bashkëngjitje me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë  

- Vërtetim për arsim të mbaruar 
- Certifikatë për shtetësi  

Dokumentet duhet të jenë në formën origjinal ose kopje e vërtetuar në noter.  
Procedura për selektim do të realizohet nga ana e komisionit e cila do të përgatisë një rang listë të 
kandidatëve të cilët i plotësojnë edhe kushtet për punësim në vendet e punës të theksuara në shpallje.  
Shpallja publike do të zgjat 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor.  
Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e skadimit të afatit 
për parashtrimin e fletëparaqitjeve.  
Fletëparaqitjet me dokumentacionin e duhur si dhe dëshmitë për plotësimin e kushteve të parashtrohen në 
SHFK Marshall Tito Murtino personalisht ose përmes postës f. Murtino nr. 297 Murtino.  
Dokumentet e jo kompletuara dhe të dorëzuara me vonesë nuk do të mbikëqyren.  

SHFK Marshall Tito Murtino 
      Drejtor 

    Dejan Qosev 

Shesim tokë ndërtimi - 9000m2
Në Komunën kadastrale Zllokuqani, në afërsi të vendit të paraparë

për ndërtimin e Qendrës së re klinike,  shesim tokë ndërtimi me
sipërfaqe prej 9.000 m2.

Tel. 071/372-215 & 078/243-583   

Është humbur dëftesa e vitit të parë nga SHM "Cvetan
Dimov" - Shkup e personit Rexhep Ali dhe njëkohësisht

shpallet e pavlefshme.

Publicitet
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Juventus-Manchester United
do të luhet të mërkurën, më 7 nën-
tor 2018, në orën 21:00, në stadiu-
min “Allianz” të Torinos. “Zonja e
Vjetër”, udhëheqëse e grupit H, me
pikë të plota, do të presë “Djajtë e
Kuq” në ditën e katërt të fazës së
grupeve të Ligës së Kampionëve.
Për bardhezinjtë nuk do të jetë e
mjaftueshme vetëm për të marrë
kualifikimin matematikor për në
raundin e dytë, atë me eliminim di-
rekt të këtij kompeticioni, dy nde-
shja para përfundimit të fazës së
grupeve. Në rast të fitores, Juventu-
si, gjithashtu, do të ketë sigurinë e
vendit të parë në grup. Allegri
duhet të konfirmojë modulin 4-3-3
të ndeshjeve të fundit, me disa
ndryshime të detyruara për shkak
të mungesave të shumta. Në me-
sfushë Khedira mund të luajë nga
minuta e parë, si edhe Mandzukiç
në sulm. Chiellini është rikthyer,
ndërsa Bernardeschi nuk do të jetë
gati. Për t’u vlerësuar janë Cancelo,
Matuidi dhe Douglas Costa: të tre
ende nuk janë të sigurtë për të star-
tuar nga fillimi. De Sciglio është një
kandidat për trashëgiminë e
mbrojtësit portugez. Disa informa-
cione mund të nxirren nga seancat
e trajnimit të Mourinhos, të cilat
konfirmojnë treshen Martial, Pog-
ba dhe Sanchez, pas sulmuesit të
vetëm, Lukaku. Herrera kthehet në
mesfushë, së bashku me Matic, pas
testit të mirë në Premier League.
Arbitri i ndeshjes Juventus-Man-

chester United do të jetë Ovidiu
Hategan, rumuni 38-vjeçar, i cili dy
javë më parë drejtoi sfidën e Cham-
pions-it mes Barcelonës dhe Interit.
Kjo është pjesëmarrja e njëzet e
gjashtë në Ligën e Kampionëve për
të, si gjyqtari kryesor, ose i katërt.
Juventus dhe Manchester United
deri më tani janë përballur 13 herë,
me një bilanc prej 6 fitoresh të
bardhezinjve (e fundit në nde-
shjen pararendëse), 5 fitore të
“Djajve të Kuq” dhe dy barazime.
Mesfushori Juventusit, Miralem
Pjanic ka folur rreth kampionatit
dhe Champions League për faqen
zyrtare të Juventusit, një ditë pas
suksesit ndaj Cagliarit. Numri 5
është ndalur në ndeshjet me Na-

polin dhe Interin, si edhe atë ndaj
Manchester United në Champions
League. “Ndaj Cagliari-t ne morëm
një fitore të rëndësishme në shtë-
pi. Por pësuam një gol. Allegri na
ka shpjeguar gjithmonë sa e
rëndësishme është mbrojtja, dhe
është e qartë që në këtë repart ne
duhet të përmirësohemi. Duke të
jemi më mirë në mbylljen e nde-
shjeve: në një sezon ka shumë an-
gazhime dhe nuk mund të men-
dohet të jesh njëlloj efektiv gjatë
gjithë ndeshjes, kështu që sa më
shpejt të mbyllet aq më mirë. Inte-
ri dhe Napoli vrapojnë si ne. Na-
poli është e konfirmuar që luan
mirë prej vitesh, por këtë vit është
edhe Inter që po merr frytet e

punës së tyre”, ka theksuar Pjaniç,
i cili më pas ka folur edhe për taki-
min në Champions League ndaj
Unitedit. “Ndaj United do të jetë
një mbrëmje e rëndësishme, nga e
cila varet kualifikimi. Në Manche-
ster ne luajtëm mirë, por sërish
gabimi ynë ishte mos mbyllja e
saj. Ne duam t’iu japim tifozëve
tanë një mbrëmje të bukur, Man-
chesteri ka shume kampionë në
fushë që mund të bëjnë dife-
rencën, kështu që do të jetë një
garë e këndshme”, ka deklaruar
Pjanic. “Favoritët për ta fituar? Janë
disa pretendentë duke përfshirë
Barcelonën, por ne kemi një grup
që mund të shkojë vërtet shumë
larg”, ka thënë Miralem Pjanic.

Itali-Portugali,
trajneri Mancini
do të rikthejë
sulmuesin
Belotti
Së shpejti, pas javës së
dymbëdhjetë të Seria A, do të
jetë përsëri koha për kombëta-
ren. Italia do të luajë kundër
Portugalisë në Ligën e Kombe-
ve. Djemtë e Roberto Mancinit
kanë shmangur rënien, pas fi-
tores kundër Polonisë, dhe
tani do të luftojnë me Portu-
galinë për vendin e parë në
grup. Ndeshja në fjalë do të
luhet të shtunën, më 17 nën-
tor. Për këtë ballafaqim, Ro-
berto Mancini e ka tashmë
gati, pak a shumë, listën e të
thirrurve. Lajmi i madh në
krahasim me grumbullimin e
fundit do të përfaqësohet nga
Andrea Belotti, i cili u kthye
për të shënuar gol kundër
Sampdorisë, pas një kohe të
gjatë. Sulmuesi i Torinos është
shfaqur, gjithashtu, shkëlqye-
shëm nga pikëpamja fizike,
prandaj Mancini do ta përf-
shijë për Portugalinë. Siç është
raportuar nga “Corriere della
Sera”, Belotti shprehu fjalë da-
shurie për ekipin kombëtar:
“Unë jam italian, është norma-
le që dua ta vesh bluzë blu. E
di se gjithçka kalon nga
performanca ime me Torinon”.
Sipas “Gazzetta dello Sport”,
trajneri i axurrëve është duke
reflektuar, gjithashtu, mbi Pa-
voletti dhe Cutrone, përtej dy-
shimit të zakonshëm të përfa-
qësuar nga Mario Balotelli. Në
mbrojtjen e Mancinit, Izzo dhe
De Sciglio mund të përbëjnë
lajm. Në mesfushë, siç ndodhi
edhe me Zaniolon, Mancini
mund t’i bëjë thirrjen e parë
djaloshit të ri të Brescia, Tona-
li. Kjo është lista e mundshme
e plotë, me dyshime relative, e
kombëtares së Italisë për nde-
shjen me portugezët.
PORTIERE: Donnarumma, Pe-
rin, Sirigu, Cragno
MBROJTES: Florenzi, D’Am-
brosio, Biraghi, Criscito, De Sci-
glio (Barreca), Bonucci, Chielli-
ni, Rugani, Romagnoli, Acerbi
(Mancini, Izzo)
MESFUSHORE: Jorginho, Ga-
gliardini, Pellegrini, Verratti,
Barella, Tonali, Benassi (Basel-
li)
SULMUES: Chiesa, Berardi, In-
signe, Belotti, Immobile, Cu-
trone, Lasagna, Bernardeschi
(Balotelli, Pavoletti)

Trajneri i PSG, Thomas Tuchel,
beson se Kylian Mbappe do të
bëhet lojtari më i mirë në botë, por
tha se sulmuesi i ri francez ka ende
nevojë për përmirësim. Mbappe,
19 vjeç, ka pasur një fillim mbre-
sëlënës të këtij sezoni, me 13 gola
në 11 ndeshje për PSG. Ai vendosi
një rekord fundjavën e kaluar, në
fitoren ndaj Lille, duke u bërë lojta-
ri më i ri që shënon 40 gola në Ligue
1, në 45 vitet e fundit. Por “adole-
shenti” u mor në analizë nga
legjenda e Spanjës dhe Barcelonës,
Xavi, i cili tha se Mbappe nuk e ki-

shte ende pjekurinë e duhur si fut-
bollist. Në përgjigje, të hënën, Tu-
chel mbështeti Xavi, por tha se ish-

te normale që Mbappe të ketë ende
hapësirë për përmirësim. “Është
normale që ai të përmirësohet. Ky-

lian është vetëm 19 vjeç, – tha traj-
neri gjerman në një konferencë për
shtyp, përpara ndeshjes së Ligës së
Kampionëve kundër Napolit.  Ai
është i mahnitshëm, është një nga
lojtarët më të mirë në botë dhe do
të jetë më i miri. Xavi ka të drejtë, ai
duhet të përmirësohet në çdo gjë,
është krejtësisht normale kur je 19
vjeç”. Mbappe dhe PSG do të luajnë
sonte një “finale” në Napoli, në
Ligën e Kampionëve, teksa kam-
pionët francezë qëndrojnë një pikë
prapa klubit italian, në vendin e
tretë të grupit të tyre.

LIGA E KAMPIONËVE

Mbrëmje e rëndësishme
për Juventusin

“Ndaj United do të jetë
një mbrëmje e
rëndësishme, nga e cila
varet kualifikimi. Në
Manchester ne luajtëm
mirë, por sërish gabimi
ynë ishte mos mbyllja e
saj. Ne duam t’iu japim
tifozëve tanë një
mbrëmje të bukur,
Manchesteri ka shume
kampionë në fushë që
mund të bëjnë
diferencën, kështu që
do të jetë një garë e
këndshme”, ka
deklaruar Pjanic

Tuchel: Mbappe do të jetë më i miri në botë, por duhet të përmirësohet
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Capello: Juventusi ka treguar se ka mentalitetin e Champion League 
Ish-trajneri i Milanit, Realit, Romës, Juventusit,
Anglisë Fabio Capello ka folur për ndeshjen e së
mërkurës mes Juventusit dhe Mancheser Unitedit,
ku ka thënë: “Manchester United mund të mbahet
në strukturën e ekipit, eksperiencën dhe cilësinë e
kampionëve të saj. United meriton respekt dhe
parashikon që kundërshtarët t’i tremben, por në

Old Trafford Juventus mahniti me personalitetin
dhe bindjen e treguar”, ka theksuar Capello. “A janë
favoritë për ta fituar kompeticionin? Është herët.
Ajo që mund të them është se Juventus ka treguar
se ka mentalitetin e Champion League, duke
ndaluar ekipet e mëdha me bindje dhe qetësi”, ka
deklaruar Fabio Capello. 
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Mensur
Mamuti

LLOJ SPORTI
(SHIH FOTON)

POEMË 
EPIKE

QENGJI I BUTË
-----------------------------

ISH KAMPIONI 
BOTËROR
NË FOTO

M RIMINI

PRANVERË
----------------------------

ÇEKAN DRURI 
PËR TË RRAHUR 

MISHIN

K

VEGËL
BUJQËSORE

BOKSIERI RUS, 
I CILI IA MORI 

TITULLIN 
ISH KAMPIONIT 

NË FOTO

AKTORI
SHQIPTAR,

DUNI

KOHA
AUTORI FRANCEZ, 

ZOLA
-----------------------------

MUZIKANTE
AMERIKANE

ENERGJIA
RUMANIA

-----------------------------
NJËSITË METRIKE

NË MUZIKË

SPANJA
-----------------------------

NEONI

 NGRIJ
NGA FRIKA 
APO HABIA

PASTROHEM

INFORMATION 
KERALA MISSION

------------------------------
RAKI GREKE

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

CJAPI I ZI
YJORE KOHA ZANORE

TË NJËJTA
EMRI I LASHTË

I OHRIT
BAR KUNDËR 
DHIMBJEVE

M
AKTORJA SUEDEZE, 

JAKOBSON
------------------------------
LOJËRAT OLIMPIKE 

DIMËRORE

ISH KAMPIONI 
AMERIKAN, 

FRONIN E TË CILIT 
E MORI BOKSIERI 

NË FOTO

ITRIUMI
ISH BASKETBOLLIS-
TI KROAT, TVRDIQ

------------------------------
ZAKON

HASAN 
PRISHTINA

------------------------------
LUMË

NË KOSOVË

LITRI
QYTET

NË SKOCI
-----------------------------

NEODIMI

LUMË
NË SLLOVAKI

FËMIJË 
MASHKULL

------------------------------
OLIVER 
TUIST

HAS,
TAKOJ 

RASTËSISHT

TITULL I 
ARISTOKRACISË 

ANGLEZE
------------------------------

BORI

INTENSITETI BANOR
I TIBETIT

ZGJIDHJET: M, BEHAR, KOPANI, KOSA, SPIRO, EMIL, E, RE, SHTANG, LAHEM, IKM, A, METAKSA, 

ULA, LENOKS LUIS, IT, RATO, HP, L, ABERDINI, ONDAVA, BIR, NDESH, LORDI, I, TIBETIAN.

Shumë i lehtë: 897643152, 461592387, 253871946, 329457618, 176389425, 548216793, 

685934271, 912768534, 734125869. Mesatar: 325684197, 917253468, 684197325, 

479536281, 258971643, 163428579, 546719832, 732845916, 891362754.

N
Ë
 K

Ë
T
Ë
 D

A
T
Ë

8 9       2

4  1   2    

2    7   4 6

 2 9  5     

   3  9    

    1  7 9  

    3   7  

  2   8   4

7  4    8 6 9

3  5       

 1 7 2 5  4   

 8 4  9     

 7   3 6    

  8 9  1 6   

   4 2   7  

 4   1  8 3 2

   8 4  9 1  

        4

7 nëntor 1472
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Mensur TI POEMË

PRANVERË

K

Mamuti
LLOJ SPORRT

ON)(SHIH FOT EPIKE

---------------------------
Ç
Ë Ë RRAHURPËR TË
ÇEKAN DRURI

MISHIN

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

      

      

     

      

       

      

       

      

    

       

    

      

      

     

      

    

     

        

QENGJI I BUTË

M RIMIN
-----------------------------

ISH KAMPIONI
BOTËROR

ONË FOT
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DASHI 21. mars - 20. prill
Mos jini shumë xheloz në raport me partnerin/en, pasi në

këtë moment është e rëndësishme që të ruani hapësirat tuaja, pa u
provokuar nga të tjerët. Kjo e martë parashikon mundësi të mira në
vendin e punës.

DEMI 21. prill - 21. maj
Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për të vënë në

zbatim strategji me vlerë, të cilat i keni përpunuar gjatë javëve të
fundit. Do të jeni gati që të mbroni propozimet tuaja nga kritikat e
kolegëve ziliqarë. Ndërsa në dashuri duhet të jeni më kurajoz dhe
të mos hezitoni, përballë një personi që ju pëlqen.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Ka ardhur momenti që të merrni më shumë përgjegjësi

nga pikëpamja profesionale. Marrëveshje dhe bashkëpunime të
reja, do ju lejojnë që të arrini një rritje të rëndësishme profesiona-
le. Këshillohet që të jeni të kujdesshëm me shpenzimet.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Mundohuni të mos jeni shumë të nxituar dhe impulsiv

në vendimet që duhet të merrni lidhur me çështjet e biznesit apo
diskutime të vogla në familje. Kjo nuk është një ditë e thjeshtë, por
tashmë është e rëndësishme që të jeni të përqendruar maksima-
lisht dhe të mos humbni durimin.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Në këtë moment është e rëndësishme që të ripërcakto-

ni objektiva të reja, të cilat duhen realizuar brenda fundit të vitit. Ky
është një moment me rëndësi të posaçme, për të ndjekur ëndrrat
tuaja, pasi parashikohen mundësi shumë të mira. Edhe dashuria do
të shërbejë si burim i ri energjie.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Jeni sforcuar aq shumë, por pavarësisht kësaj, ka ende

gjëra për të zgjidhur. Këshillohet që të jeni shumë të kujdesshëm me
veprimet financiare që do të bëni gjatë kësaj dite. Një takim i papri-
tur do ju bëjë euforik dhe të qetë.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Mundohuni që të përfitoni nga kjo ditë, për të larguar

gjithë negativitetin e akumuluar gjatë ditëve të fundit. Tashmë do
të keni të gjitha energjitë e nevojshme për të arritur suksesin.
Nuk duhet të ndikoheni nga fjalët e të tjerëve, pasi mund t’iu
pengojnë.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do të jeni shumë të përqendruar dhe aktiv në vendin e

punës dhe intuita juaj e shkëlqyer do ju lejojë që të rezultoni të suk-
sesshëm me projektet tuaja. Duhet të jeni gjithmonë profesional
dhe diplomatë. Në dashuri, parashikohet që të ketë sqarime.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Duhet të mundoheni të jeni më aktiv dhe spontan në

vendin e punës, pasi një bashkëpunim i ri i cili në të kaluarën ju ka
krijuar ndonjë problem, tashmë do të rezultojë mjaft i favor-
shëm. Megjithatë për të marrë suksesin e dëshiruar, duhet të jeni
tejet të organizuar.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Kjo është një ditë e rëndësishme për tu relaksuar dhe për

ti kaluar me partnerin/en. Më në fund do mund ti dedikoni më
shumë kohë raportit në çift dhe do të nisni të mendoni për një ar-
ratisje të vogël romantike si dhe për aktivitete në çift të cilat duhet
ti ndërmerrni bashkë. Në vendin e punës parashikohen konfirmime
të rëndësishme.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Në këtë moment duhet të mundoheni që të mos përf-

shiheni nga paniku. Është një ditë e cila ju sheh mjaft të stresuar,
por që gjithsesi do ju lejojë që të vlerësoni më mirë kreativitetin
tuaj me strategji të reja interesante. Horoskopi i kësaj dite, favo-
rizon takimet.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Kjo e martë sjell mundësi të mira në vendin e punës.

Duhet të jeni më të besueshëm gjatë kësaj periudhe, në mënyrë që
të korrni frytet e punës tuaj. Edhe në dashuri, do të shpërbleheni.
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921 – Traktati i Bonit – Franca Lin-
dore dhe Franca Perëndimore njohin
njëra tjetrën.

1775 - Lord Dunmore u premton li-
rinë atyre burrave robër të cilët rekru-
tohen në ushtrinë britanike.

1915 – Nëndetësja austriake sul-
mon Anijen italiane për udhëtarë
duke lënë të vdekur 272 persona 

1917 – Britanikët pushtojnë Gazën
në Palestinë nga turqit.

1917 – Revolucioni i tetorit në Rusi,
Lenini merr pushtetin.

1931 – Shpallet Republika Popul-
lore e Kinës nga Mao Ce Tung.

1973 – SHBA dhe Egjipti shpallin
rindërtimin e marrëdhënieve diplo-
matike në të gjitha fushat.

1982 – Turqia miraton Kushte-
tutën.

1990 - Mary Robinson zgjidhet
kryetarja e parë femër në Irlandë.

2002 – Irani ndalon reklamimin e
produkteve të Shteteve të Bashkuara.

ZYRA E TAKSAVE
Një letër anonime vjen në zyrën e
taksave:
- Nuk kam mundur të fle këto kohët
e fundit për shkak të mos deklarimit
të saktë të fitimeve që kam marrë
prej dyqanit.
Brenda në letër kishte një shumë të
madhe të hollash dhe një P.S.: Në
qoftë se nuk më zë gjumi edhe son-
te, do të sjell pjesën tjetër. 

Nuk mund të ketë atdhetarizëm
pa liri, liri pa virtyt, virtyt pa qyte-
tar; Krijoni qytetarin dhe keni çdo
gjë që iu nevojitet. (J.J Rousseau)

KUR PREFEROHET 
TË PIHET KAFJA E
MËNGJESIT
Efekti i kafesë është më i dukshëm
nëse atë do ta pini rreth orës 10:00 të
mëngjesit. Gjatë kësaj kohe kafeina
vepron në mënyrë më efikase në tru-
pin tuaj, arrin të ju zgjojë më shumë
dhe të ju jap më shumë energji.
Krahasuar me kafen
e orës 08:00 ose
09:00, kafja e
konsumuar
rreth orës 10:00
ka më shumë
ndikim. Para orës
10:00 kafja nuk funk-
sionon, të paktën jo ashtu dhe aq
shumë sa keni menduar. Gjatë kësaj
kohe kafeja është e panevojshme për
shkak të kortizonit, një hormon ste-
roid, i cili lirohet në trup në mëngjes
dhe vepron si një kafeinë natyrale.

K
A

L
E

N
D

A
R

I 
H

IS
T

O
R

IK
 7

 N
Ë

N
T

O
R

T
H

Ë
N

IA
 E

 D
IT

Ë
S

B
A

R
SO

L
E

T
A

A
 E

 D
IN

I 
 S

E
...

Gjykata e njeh
Delphine Boëlin 
si vajza e 
mbretit Alberti II

Pas vendimit të gjykatës belge, si-
pas të cilit ish-mbreti Albert II, 84
vjeç, duhej t’i nënshtrohej një testi
gjenetik, Delphine Boël fitoi të
drejtën për t’u njohur si vajza e tij
biologjike, bëhet sot e ditur.
Informacioni i njoftuar nga mediat
belge u konfirmua edhe nga Marc
Uyttendaele, një prej avokatëve të
Boël. Delphine Boël, artiste e arteve
pamore, 50 vjeçe, pretendonte se
ishte lindur nga një marrëdhënie e
gjatë që ka patur në vitet ’60-’70 e
ëma, Sibylle de Selys Longchamps
me Albertin, në atë kohë princi tra-
shëgimtar, i martuar që nga viti
1959 me Paola Ruffo di Calabria,
përcjell ATA.
Alberti II, i cili drejtoi mbretërinë
nga viti 1993 deri në 2003 është ba-
bai i mbretit aktual të Belgjikës, Fili-
pit, e ka mohuar gjithnjë të ketë pa-
tur marrëdhënie me të ëmën e Boël.

Një pjesë e policëve në Belgjikë nuk do
të vendosin gjoba gjatë dy javëve të ardh-
shme në shenjë proteste ndaj kushteve të
punës, pagave dhe kushteve të pensionit.
Sipas gazetës belge ”Het Laatste Nieuws”
(HLN), rreth 1 000 policë do të jenë pjesë e
protestës në dy javët e ardhshme. Deri më

15 nëntor, policët pjesëmarrës nuk do të
vendosin gjoba për shoferët që shkelin rre-
gullat e komunikacionit. Protesta i është
dedikuar një pakete reformash me të cilën
rritet mosha e pensionit dhe ulen dëm-
shpërblimet dhe pushimet e paguara për
qëllime shëndetësore.

Nëse ju doni të shëtitni me “rottweile-
rin” tuaj në rrugët e Vjenës, duhet të jeni
esëll, përndryshe rrezikoni një gjobë prej
1000 euro. Deri në fund të vitit 2018, auto-
ritetet austriake do të prezantojnë një
provë alkooli për pronarët e të ashtuquaj-
turve qen luftarakë (pitbull, Amstaff etj)
në mënyrë të ngjashme me shoferët e
makinave. Kufiri është i njëjtë: 0.5 gram
për litër. Masa është marrë pas vdekjes së
një fëmije. 

Kjo dispozitë u mor pas vdekjes së një

djali 1-vjeçar, i vrarë nga një qen i racës
“rottweiler”, ndërsa pronari kishte në gjak
alkool prej 1.4 g / l.

Shtrëngimi i Bashkisë së Vjenës përf-
shin gjithashtu ndëshkim maksimal: ata
që kapen të pirë dhe shkelin rregullat, do
të gjobiten me 200 euro dhe me gjashtë
orë punë publike të detyrueshme, siç
ndodh me shoferët. Herën e dytë do të
jetë i detyruar të përsëris “licencën” për
qentë luftarakë, ndërsa herën e tretë do t’i
sekuestrohet kafsha.

Në Arabi Saudite ka rënë borë. Krahi-
na e Maysan afër Mekës u shndërrua në
një skenë piktoreske pasi bora ra në tokat
e saj pas një vale shiu, duke nxitur disa

përdorues të mediave sociale që ta qua-
nin “nusja e veshur me fustanin e saj të
bardhë”. Shumë fotografë dokumentuan
pamjen, pasi moti i ftohtë ndihmoi të

mbante flokët e borës që mbulonin
pemët, luginat dhe malet nga shkrirja.
Maysan karakterizohet nga male të fam-
shme dhe dhjetëra fshatra.

Arabët të befasuar, pranë Mekës bie borë

Vjenë, test alkooli për pronarët
e qenve të rrezikshëm

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

Policët belgë protestojnë duke mos
vendosur...gjoba!


