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Shkup, 7 nëntor - Gjykata Themelore Shkupi 1, e
njohur ndryshe si Penalja, një kohë të gjatë
ballafaqohet me mungesën e kuadrove të
përkthyesve nga gjuha maqedonase në atë sh-
qipe. Sipas të dhënave të siguruara nga gazeta
KOHA, kjo zbrazëtirë kadrovike e profesionale
në këtë Gjykatë është prezente vite me radhë.
Përveç përkthyesve të cilët në raste të ndrysh-
me kanë alarmuar se kanë nevoje për përforci-

me me kuadro të ri, kohëve të fundit vërejtjet
dhe ankesat i kanë shprehur edhe vetë gjykatë-
sit Gjykatën Penale të Shkupit. Duke e arsyetuar
vonimin e dorëzimit të procesverbaleve në
gjuhën shqipe, kryesuesja e Këshillit Penal, në
rastin “Titanik 3”, gjykatësja Olja Ristova, javë
më parë iu drejtua të akuzuarit Ejup Alimi se
procesverbali në gjuhën shqipe do ti vonohet,
për shkak se nuk ka...

Mungesa e përkthyesve zvarrit proceset

15 DEN
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Kush po e 
vret qetësinë
e publikut?

Studentët e Universitetit shtetë-
ror të Shkupi, dje kanë organi-
zuar një tubim publik me moton 
“Mos u bëj cak i mediave”. Në këtë
tubim u dërguan porosi kundër
propagandës, kundër shoqërisë
agresive të konsumit, kundër ter-
rorit reaklamues...
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Dorëshkrimi i Kieutit (1737) është një nga
dëshmitë e para të këngëve popullore
arbëreshe. U gjend në Kieuti të Kapitanatës
(Italia e Jugut) prej nga mori edhe emrin.
Autori i këtij dorëshkrimi njihet N.Filja.
Përmban 5 kapituj me shkrime dhe poezi të
ndryshme. 
Në kapitullin III, nën titullin “Kenkezë të
pleqrijsë”, jepen 18 këngë popullore, balada,

këngë historike dhe lirike popullore, të cilat i
përkasin folklorit të arbëreshëve të Sicilisë.
N.Filja i kish mbledhur ato, si duket, në
vendlindje, në Mecojuzë, para se të shkonte
në Kieuti. 
U botuan për herë të parë më 1908 në Këngë
popullore shqiptare (Canti popolari albanesi,
Foggia 1908) nga Mikel Markianoi. U ribotuan
më 1961.

NA ÇMENDËT ME KËTO LAJME 
“Mjaft më mo, se na ç̀mëndët me këto
lajme për këtë minoritarin e ndjerë që e
kish lënë gruaja ne Athinë dhe vjen në
katundin e tij të luftojë për Vorio-
Epirin.Keshtu është kur humb Vorio-
Epidhin do të luftosh për Vorio-Epirin.
U ankuam se na ç̀atë veshët me Xhinselën
po ju e harruat fare të shkretën që ndoshta
po vetëdigjet me cigare nga dashuria për
Rrahmanin. Vërtetë në Shqipëri s’kemi
Romeo e Xhuljeta, por kemi Rrahmanë dhe
Xhinsela...”, shkruan në profilin e tij,
profesori universitar Bardhyl Matraxhiu.

QUO VADIS MAQEDONI !?
“Në projekt amendamentet e propozuara
nga Qeveria shihen qartë dy tendenca:
Maqedonia mbetet shtet ekskluzivisht i
kombit Maqedonas!
Shqiptarët mbeten qytetarë të rendit të
dytë !!!  Duke diskriminuar qytetarët në
baza etnike që juridikisht, historikisht... i
përkasin këtij shteti? A janë këto standarde
evropiane??? Këto janë integrime në EU e
NATO ??? A mund te qëndrojë një
Maqedoni stabile duke aplikuar standarde
të dyfishta ? A ka parti politike shqiptare në
Maqedoni që mbron interesat e popullit
shqiptar ?”, ka shkruar një status në
Facebook, gazetarja dhe veprimtarja
Dijana I. Toska.

KRENARI QË 
ARRITA FITORE SI
NJË MUSLIMANE
PALESTINEZE
Muslimanja e parë që arriti të zgjidhet
si anëtare e Dhomës së Përfaqësuesve
pas zgjedhjeve të mesmandatit në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Rashida Tlaib, tha se ndihet krenare për
fitoren që e ka arritur si një muslimane
palestineze. Talib, e zgjedhur nga shteti
i Michigan-it, në një fjalim pas fitores
në zgjedhje, tha se të afërmit e saj në
Palestinë kanë ndjekur rezultatet dhe
nuk u janë përmbajtur lotëve pas
suksesit të arritur. "Jam përpjekur me
vite për ta arritur këtë sukses. Është
krenari të arrij fitore si një muslimane
palestineze. Pasioni dhe dhembshuria
e nënës sime më është trashëguar edhe
mua. Ajo gjithnjë qesh dhe madje,
meqenëse mendon se të gjithë njerëzit
mund të jenë të mirë, nuk i kupton
sjelljet raciste ndaj saj. Kjo gjë ka qenë
motivim për mua", theksoi Tlaib. Nga
ana tjetër, Ilhan Omar me origjinë nga
Somalia, e cila u bë muslimanja e parë
me mbulesë që hyri në Dhomën e
Përfaqësuesve pasi doli fitimtare
përballë rivales republikane Jennifer
Zielinski në shtetin e Minnesota-s,
festoi suksesin së bashku me familjen
dhe mbështetësit e saj.
Duke folur para turmës së njerëzve,
Omar tregoi se në SHBA ka ardhur në
moshën 12 vjeçe dhe se për katër vite
para kësaj kishte jetuar në kampe të
refugjatëve. "Shteti i Minnesota-s është
mjaft i ftohtë, por zemrat e njerëzve
janë po aq të ngrohta. Këta njerëz jo
vetëm që u dalin zot refujgatëve, por në
të njëjtën kohë i dërgojnë në
Washington", tha Omar. Ndërkohë,
Këshilli i Marrëdhënieve Amerikano-
Islame (CAIR) përmes një deklarate ka
përgëzuar Tlaib dhe Omar për
zgjedhjen e tyre në Dhomën e
Përfaqësuesve.
"Fitorja juaj u tregoi fëmijëve
muslimanë se mund të arrijnë çdo gjë
që dëshirojnë", tha CAIR. Mesazh urimi
ka dërguar edhe kryetari i CAIR, Nihad
Awad, i cili ka uruar dy muslimanet
pasi, siç ka thënë ai, kanë treguar rolin
pozitiv në rritje të muslimanëve
amerikanë. Ndryshe, Tlaib si kandidate
e Partisë Demokratike, fitoi në njësinë
zgjedhore 13 në Michigan. Ajo është
shtetase e SHBA-ve me origjinë
palestineze, e cila për gjashtë vite
punon në administratën shtetërore.
Fitorja e saj ishte e pritshme, pasi që
nuk pati kundërkandidat republikan,
por si kundërshtarë pati dy parti më të
vogla. Në Dhomën e Përfaqësuesve,
Tlaib do të zë vendin e John Conyers, i
cili për shkak të akuzave të një skandali
seksual u detyrua të largohet nga skena
politike. Ndërkaq, Omar do të zë
vendin të cilin edhe në mandatin e
kaluar e mbante po ashtu muslimani
Keith Ellison.

(Anadolu Agency, 7 nëntor)
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Studentët e Universitetit shtetëror të Shkupi, dje kanë organizuar
një tubim publik me moton 

“Mos u bëj cak i mediave”. Në këtë tubim u dërguan porosi kundër
propagandës, kundër shoqërisë agresive të konsumit, kundër ter-
rorit reaklamues, tëhuajësimit dhe përgjithësisht kundër kaosit
mediatik në Maqedoni..

Por, porosia kryesore që doli nga ky tubim kishte për qëllim të
sensibilizojë institucionet relevante që në mënyrë të përshpej-
tuar të punojnë në përfshirjen e edukimit mediatik dhe digjital në
sistemin arsimor.

Të dallosh një lajm të rremë sot, kërkon kualifikim profesional, kur-
se të gjithë ata që bien viktimë e këtyre lajmeve nuk e posedojnë
këtë kualifikim. Nuk është vetëm problem lokal ky, pasi që sot në
botë investohet shumë në përgatitjen e strategjive kombëtare
për të shmangur lajmet e rreme.

Përhapja e lajmeve të rreme, tash më një kohë u bë një prej syni-
meve kryesore të politikës së jashtme ruse, kurse ata që u gjendën
nën kërcënimin e kësaj propagande, ku bën pjesë edhe rajoni
ynë, u treguan të papërgatitur. Kjo sidomos gjeti terren në një
ambient poroz mediatik, ku portalet e Beogradit, kryesisht,
shërbyen si “jataqe” të luftërave hibride që iniconte Moska zyrta-
re. 

Por, kjo makineri propagandistike, nuk do të tregohej gjithaq e
efektshme në terren, sikur të mos bashkangjiteshin edhe disa
portale nga Maqedonia dhe pjesët tjera të rajonit, të cilat informa-
cionin e rremë e shtrinë sikur të ishte prodhim vendor. Në fakt laj-
met vetëm u përkthyen dhe u distribuuan pa asnjë redaktim. Në
këtë mënyrë “Sputniku” rus u shndërru në motorin më lëvizës
nëpër hapësirat mediatike të Ballkanit, kurse publiku, secili nga
këndvështrimi i tij, arriti të bëhet peng i kësaj ngrehine mjegull-
najash mediatike.

Një ligj i edukimit mediatik dhe digjital do të parandalonte efek-
tet shkatërruese të lajmeve të rreme. Por edhe kjo nuk do të mjaf-
tonte. Janë vetë mediat ato që selektojnë lajmet mbi vërtetësinë
e tyre dhe do të ishte e pamundur të arrihen efekte të dëshiruesh-
me nëse kultura mediatike nuk e refuzon gënjeshtrën nga struk-
tura e informacionit ditor. 

Nëse në të kaluarën njerëzit binin viktimë e sëmundjeve të pashë-
rueshme dhe sulmeve të ndryshme terroriste, sot lajmet e rrejsh-
me janë bërë armë që po vrasin qetësinë e publikut. Kjo, mbase,
do të mjaftonte që të krijohen mekanizma adekuatë për paranda-
limin e këtyre armëve. 

Kush po e 
vret qetësinë 
e publikut?

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

Emin AZEMI

ÇFARË ËSHTË DORËSHKRIMI I KIEUTIT?

PREAMBULA E KAZANIT PËR SHKRIRJE..!
“Derisa dy gjasme "universitete" shqipfolëse
bëjnë gjumin e turpshëm në pritje të një
"preambule" asnomiste, që do ua kthejë një
POSHTNIM për vetëgjunjëzim të ri,
profesori universitar Denko Maleski ka nisë
e shpjegon se ky "avancim" qytetar, "pa
dallim etnik universal" në mënyrën
amerikane, do ta bëjë të lumtur
Maqedoninë, që do të thotë, si vjen të
kuptohet e shkruara e tij, vetëm me gjuhën
e tij, me kulturën e tij, me flamurin e tij dhe
me gjithçka të popullit të tij për të kaluar
shqiptarët nga "popull autokton" që jemi e
themi shqiptar, në "maqedonas politik" më
parë dhe mandej, si vjen e nënkuptueshme
nga Amerika e Kazanit për shkrirje e viteve
60,do i venë vetë një bisht poshtnimi vetes
së vet si ‘maqedono-shqiptar’, etj.
Paskëtaj, shteti i këtij do ketë mëshirën që
të mos na shkrijë me pahir në Kazanin për
shkrirje, por me VETËDASHJE...”, ka shkruar
një status në Facebook, studiuesi Nijazi
Muhamedi.Një ligj i edukimit mediatik dhe digjital do

të parandalonte efektet shkatërruese të
lajmeve të rreme. Por edhe kjo nuk do të
mjaftonte. Janë vetë mediat ato që
selektojnë lajmet mbi vërtetësinë e tyre dhe
do të ishte e pamundur të arrihen efekte të
dëshirueshme nëse kultura mediatike nuk e
refuzon gënjeshtrën nga struktura e
informacionit ditor
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Zejnulla VESELI

Shkup, 7 nëntor - Komisioni parla-
mentar për çështje të rregullores
dhe çështje të mandatit dhe imu-
nitetit me shumicë votash “pro” e
pranuan kërkesën e gjykatës dhe i
rekomanduan Parlamentit që t’ia
marrë mandatin deputetit Nikolla
Gruevskit për shkak të vuajtjes së
dënimit dyvjeçar me burg për ra-
stin “Tank” të Prokurorisë Speciale
Publike. Për marrjen e mandatit të
Gruevskit votuan pesë prej nëntë
anëtarëve të Komisionit. Në votim
nuk morën pjesë anëtarët e
VMRO-DPMNE-së opozitare. Ata
erdhën në Komision, por pas shfa-
qjes së vërejtjeve të Trajko Veljna-
novskit se po udhëhiqet proces po-
litik e jo juridik u larguan nga
seanca.

“Në Maqedoni, për fat të keq,
sot nuk ka gjyqësor të pavarur,
ndërsa deputetët gjykohen në pro-
cese të motivuara politikisht për
shkak se shprehin mendimin e
tyre. Gjykimi për deputetin Nikol-

la Gruevski është sjellë në proces
në të cilin nuk është dëshmuar
dëm për shtetin, e as që është dë-
shmuar ndonjë interes material të
cilin e kanë arritur në kundërsh-
tim me ligjin. Lënda që është dësh-
mi kryesore për këtë të ashtuquaj-
tur vepër tani është në duart e
dikujt tjetër që çdo ditë shëtitet
me të”, tha Veljannovski, anëtar i
Komisionit nga VMRO-DPMNE-ja.
Ai shtoi se kjo që po ndodh është
proces politik me të cilin, siç tha,
përmes shkatërrimit të gjyqësorit,
të së drejtës dhe drejtësisë, dëshi-

rohet që të shpërqendrohet opi-
nioni.

Aleksandër Kiracovski, i cili
është anëtar i Komisionit nga
LSDM-ja vlerëson se gjykimi i
gjykatës kundër deputetit Nikolla
Gruevski e bën të padenjë për
kryerjen e funksionit dhe se për
këtë shkak duhet t’i merret man-
dati. Nuk qëndrojnë, theksoi Kira-
covski, akuzat se në Maqedoni
udhëhiqen proceset të motivuara
politikisht. Përkundrazi, potencon
Kiracovski, sot si asnjëherë më
parë mbizotëron ligji dhe drejtë-

sia. Ai apeloi që ky të jetë mësim
për të gjithë funksionarët e tani-
shëm dhe të ardhshëm që të mos i
shkelin ligjet sepse drejtësia është
e njëjtë për të gjithë. Kryetari i ko-
misionit Pavle Bogoevski pajtohet
që t’i merret  mandati Gruevskit
sepse veprat për të cilat akuzohet e
bëjnë të padenjë për kryerjen e
funksionit të deputetit.

Edhe pse nuk është anëtar i Ko-
misionit për çështje të rregullores
dhe çështje të mandatit dhe imu-
nitetit, në seancë kërkoi që të ketë
fjalim edhe Sasho Vasilevski nga

grupi i pavarur i VMRO-DPMNE-
së dhe koalicioni “Për Maqedoni
më të mirë” i cili tha se janë kundër
marrjes së mandatit të deputetit
Nikolla Gruevskit dhe se ky debat
është përshpejtuar nëse kemi pa-
rasysh formimin e Trupit koordi-
nues për procesin e pajtimit. “Pa
dallim të asaj që nuk kemi të drejtë
vote, ne jemi kundër”, tha Vasilev-
ski. Në seancë ishte ftuar edhe
Gruevski, por ai nuk mori pjesë se-
pse ishte në gjykim për lëndën “Ti-
tanik”.

Kërkesa për marrjen e manda-
tit të Gruevskit është sipas nenit
59 nga Rregullorja e Parlamentit
të Maqedonisë. Me të para-
shikohet që për një deputet të dë-
nuar për vepër penale ose vepër
tjetër ndëshkuese që e bën të pa-
denjë për kryerjen e funksionit të
deputetit, njoftim tek kryetari i Ku-
vendit të dorëzojë gjykata, e cila e
ka shqiptuar dënimin.

Me propozim të Komisioni për
çështje të rregullores dhe çështje
të mandatit dhe imunitetit, Parla-
menti zhvillon shqyrtim në
seancën e parë të ardhshme, ndër-
sa shqyrtimi mund të përfundojë
me sjelljen e vendimit për marrjen
e mandatit të deputetit ose me
konkludimin se nuk ka elemente
për marrjen e mandatit të depu-
tetit. Që t’i merret mandati Gruev-
skit, Parlamentit it i nevojitet shu-
micë prej dy të tretave. E pasigurt
është nëse për marrjen e mandatit
të ish-kryeministrit do të votojnë
80 deputetë, nëse dihet se depu-
tetët nga partia opozitare VMRO-
DPMNE nuk do të votojnë “pro”,
por edhe deklarata e djeshme e
Vasilevskit që grupi i pavarur parla-
mentar është kundër marrjes së
mandatit.

Shkup, 7 nëntor - Komisioni për çë-
shtje Kushtetuese i Parlamentit të
Maqedonisë, të mërkurën e filloi
debatin për katër draft-amenda-
mentet për ndryshimet kushtetue-
se në pajtim me Marrëveshjen e
Prespës. Mirëpo, pasi kryetari i Ko-

misionit, Talat Xhaferi, konstatoi
se në seancë janë të pranishëm
shumica e anëtarëve dhe janë
krijuar kushtet për hapjen e deba-
tit lidhur me katër draft-amenda-
mentet e inicuara nga Qeveria e
Maqedonisë, koordinatori i grupit

parlamentar të VMRO-DPMNE-së,
Nikolla Misovski, kërkoi 1 orë
pauzë që kryetari i Komisionit të
lejojë drejtpërsëdrejti në kanalin e
Parlamentit të RTVM-së të shkojë
drejtpërdrejt rrjedhja e seancës që
të mund opinioni për së afërmi të
informohet se për çfarë ndryshi-
me kushtetuese bëhet fjalë. 

“Nëse të gjithë seancat e Ko-
misioneve shkojnë drejtpërsëdrej-
ti në kanalin televiziv të Parlamen-
tit, atëherë pse e keni ndaluar
emetimin e drejtpërsëdrejti të kë-
saj seance shumë të rëndësishme?
Si kryetar i Parlamentit, nuk e keni
të drejtën të ndaloni rrjedhjen e
seancës drejtpërdrejt, aq më tepër
kur qytetarët e Maqedonisë kanë
të drejtë të ndjekin zhvillimin e

seancës për tu informuar se për
çfarë ndryshime kushtetuese
bëhet fjalë. Parlamenti i Maqedo-
nisë e ka obligim ligjor që debatin
ta emetojë drejtpërdrejt në kana-
lin televiziv të Parlamentit”, tha Mi-
sovski. 

Kryetari i Komisionit, Talat
Xhaferi sqaroi se nuk ka nevojë që
seanca të shkojë drejtpërdrejt në
kanalin televiziv për shkak se në
sallë janë të pranishëm gazetarët e
të gjitha mediave dhe se qytetarët
e  Maqedonisë do të informohet
për punën e këtij Komisioni. Pritej
që seanca të vazhdojë pasdite,
ndërsa i pari që do t’ju drejtohet
anëtarëve të Komisionit për ndry-
shime kushtetuese do të jetë krye-
ministri i Maqedonisë, Zoran Zaev.

Në sallë i pranishëm është edhe
deputeti i VMRO-DPMNE-së
Nikolla Gruevski. Ndryshe, seanca
e Komisionit për ndryshimet ku-
shtetuese do të zgjatë 12 ditë pune,
gjegjësisht për çdo amendamente
nga tre dite, më pas edhe Komisio-
ni ligjvënës po ashtu duhet të de-
batojë 12 ditë për çdo amenda-
ment nga tri ditë. Më pas caktohet
seancë plenarë ku debati zgjatë
plotë tre ditë dhe në ditën e tretë -
pavarësisht numrit të deputetëve
të paraqitur për diskutim, diskuti-
mi ndërpritet dhe ndryshimet ku-
shtetuese hidhen në votim.
Seancën plenare për ndryshimet
kushtetuese kryetari i Parlamen-
tit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, e
ka caktuar për më 1 dhjetor. (Z.V)     

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE KUSHTETUESE E HAP KUSHTETUTËN

Nis diskutimi për amendamentet kushtetuese
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MIRATOHET PROPOZIMI PËR MARRJEN E MANDATIT TË ISH-KRYEMINISTRIT

Edhe një hap drejt Idrizovës
Me propozim të
Komisioni për çështje
të mandatit dhe
imunitetit, Parlamenti
zhvillon shqyrtim në
seancën e parë të
ardhshme, ndërsa
shqyrtimi mund të
përfundojë me sjelljen
e vendimit për marrjen
e mandatit të deputetit
ose me konkludimin se
nuk ka elemente për
marrjen e mandatit të
deputetit. Që t’i merret
mandati Gruevskit,
Parlamentit it i
nevojitet shumicë prej
dy të tretave

LUTJA E GRUEVSKIT NË DORË TË GJYKATËS PENALE 

Gruevski deri më datën 8 të këtij muaji
duhet të paraqitet në burg për të vuajtur
dënimin. Të premten, Gjykata Penale
kumtoi se gjykatësi për kryerjen e
sanksioneve e ka marrë lutjen e
Gruevskit për shtyrjen e dënimit. Ish-
kryeministri Gruevski u shpall fajtor dhe u
dënua në dy vjet burg më 23 maj. Ai së bashku me
të akuzuarin e parë në lëndën “Tank”, Gjoko

Popovski parashtruan ankesë deri tek
Gjykata e Apelit Shkup, e cila e refuzoi si
ankesë të pabazë të Gruevskit, ndërsa
pjesërisht e pranoi ankesën e Popovskit

dhe ia zvogëloi dënimin me burg në katër
vjet e gjashtë muaj. Në lëndën “Tank” është

e dënuar edhe ish-ministrja e Punëve të
Brendshme, Gordana Jankulloska në gjashtë vjet
burg. 

Koha
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Bruksel, 7 nëntor - Eurodeputeti grek
nga Siriza dhe gazetar
shumëvjeçar, Stelios Kuloglu, në
bisedë për MIA-n thotë se nuk ka
dyshim se Marrëveshja e Prespës
do të kalojë në Greqi dhe konside-
ron se ajo duhet të fitojë
mirënjohje ndërkombëtare, për
shembull, në formë të Çmimit
Nobël për Paqe. Zaev dhe Cipras
thotë ai, treguan guxim politik dhe
ai duhet të marrë mirënjohje sim-
bolike në nivel ndërkombëtar. 

“Nëse flisni me dikë në Parla-
mentin Evropian, nga e majta ose
e djathta, do t’ua thonë të njëjtën.
Se marrëveshja është fundamen-
tale për stabilitet dhe paqe të Bal-
lkanit Perëndimor dhe do të kon-
tribuojë shumë për stabilitetin e
tërë Evropës. Dhe jo vetëm ajo, por
është edhe model për zgjidhje të
kontesteve i cili mund të ri-
prodhohet në konflikte tjera”, dek-
laroi Kuloglu për MIA-n.

Eurodeputeti thotë se është si-
guruar shumicë absolute në Par-
lamentin grek, duke e përfshirë
edhe përkrahjen e deputetëve të
partisë nacionaliste dhe partner të

koalicionit të SYRIZËS, ANEL, edhe
krahas qëndrimeve të liderit Ka-

menos. Kuloglu u porosit depu-
tetëve të Maqedonisë dhe poli-
tikanëve të cilët janë kundër
Marrëveshjes së Prespës të kenë
kujdes në zërat nacionalist në Gre-
qi të cilët janë kundër kësaj marrë-
veshje, dhe porosit se ideja për
marrëveshje më të mirë në të
ardhmen është qesharake.

“Argumentin e njëjtë e sh-
frytëzoi edhe opozita në Greqi. Se
do të negociojnë marrëveshje më
të mirë. Më të mirë për kë? Më të
mirë për Greqinë do të thotë
kundër interesave maqedonase
dhe anasjelltas. Është tërësisht jo-
reale. Ajo është pozitë dema-
gogjike, populiste dhe nacionali-
ste”, thotë Kuloglu, i cili pozitat
ekstremiste nga të dyja anët e ku-
fijve i quan “tunel nëntokësor i
idiotëve dhe demagogëve”, të cilët
ushqejnë njëri-tjetrin. Sipas tij ar-
gumentet e opozitës greke
kundër Marrëveshjes për shkak të
pranimit të gjuhës maqedonase

dhe kombit nuk kanë vend në po-
litikë dhe diplomaci.

“Argumenti i tyre është se tërhi-
qemi nga gjuha dhe kombi maqe-
donas. Nuk është e jona të vendo-
sim se cilën gjuhë e flasin fqinjët
tanë, nuk jemi profesorë të lingui-
stikës. Në literaturën greke nga fil-
limi i shekullit XX-të te shkrimtarët
“patriotik”, me pozita nacionaliste,
e përmendin gjuhën e Maqedoni-
së për gjuhë të cilën e ka folur po-
pullata sllavomaqedonase. Kjo
nuk është çështje e diplomacisë.
Thonë se tërhiqemi nga kombi, por
në Greqi nuk ka komb maqedonas
nga e cila ne tërhiqemi. Ka grekë të
veriut të cilët quhen maqedonas,
por ai nuk është term shkencor”,
thotë eurodeputeti. Për Kuloglun,
Marrëveshja e Prespës paraqet
pranim nga të dyja palët për gabi-
met e të kaluarës në këtë kontest
dhe është mundësi përfundimtare
të shihet drejt të ardhmes, në vend
se në të kaluarën dhe simbolet.

Shkup, 7 nëntor - Kryeministri Zo-
ran Zaev dje është takuar me drej-
torin e Institutit për Trashëgimi Sh-
pirtërore e Kulturore të
Shqiptarëve, Skender Asani, i sho-
qëruar nga përfaqësues të Institu-
tit, Zekirja Ibrahimin, Nora Mali-
qin dhe Sefer Tahirin.

Në takim, siç bëri të ditur pres
shërbimi qeveritar, është biseduar
për çështje me qëllim të funksioni-
mit efikas të këtij institucioni
shkencor shtetëror. “Shkenca e lë-
vizë botën dhe unë si kryeministër
dhe kjo Qeveri jemi të përkushtuar

që ta mbështesin shkencën si
vlerë”, tha kryeministri Zaev.

Përfaqësuesit e Institutit bënë
të ditur për problemet që i kanë
lidhur me kushtet hapësinore për
punë, për nevojat e mbështetjes
financiare për realizimin e projek-
teve të rëndësishme të Institutit,
për të cilat, siç është kumtuar, ka
interes nga SHBA-ja, opinioni
shkencor evropian dhe rajonal, për
motivimin e të punësuarve në ve-
primtarinë shkencore. Në këtë
drejtim, është biseduar për mbë-
shtetjen e Qeverisë rreth sigurimit

të hapësirës funksionale përkatëse
për punën e Institutit, si dhe për
mbështetjen e projekteve me
rëndësi më të gjerë shkencore.

Si e rëndësishme ishte thek-
suar Konferenca “Ballkanologjia
sot” , që është planifikuar të
mbahet vjeshtën e ardhshme, në
të cilën, siç u tha, marrin pjesë
shkencëtarë nga Ballkani dhe ven-
det evropiane dhe është një
mundësi e mirë për promovimin e
Maqedonisë sipas konceptit që po
zhvillohet, një shoqëri për të gjithë
përmes frymës së bashkëpunimit

rajonal.
Është mirë të krijojmë ura edhe

në shkencë, përmes multikulturës
në shtetin tonë, por edhe në rela-
cion me popuj të tjerë, që e kalua-
ra të jetë themeli i stabilitetit të së

ardhmes së rajonit dhe më gjerë,
është konkluduar në takimin e
kryeministrit Zoran Zaev me përfa-
qësuesit e Institutit për Trashëgimi
Shpirtërore e Kulturore të Shqip-
tarëve në Maqedoni. (Q.A)

Shkup, 7 nëntor - Misioni i Fondit
Monetar Ndërkombëtar, i kryesuar
nga Xhesmin Rahman, prej sot deri
më 16 nëntor, do të qëndrojë në
Maqedoni me qëllim për të zba-

tuar kontroll vjetor të ekonomisë
së Maqedonisë. “Mbikëqyrja bila-
terale është element qendror i
mandatit të FMN-së për të gjitha
vendet e saja anëtare dhe përfshin

pikëpamje gjithëpërfshirëse të lë-
vizjeve dhe perspektivave mak-
roekonomike dhe të politikave eko-
nomike të pushtetit. Në fund të
misionit, ekipi i FMN-së planifikon

të publikojë një kumtesë për me-
diat me konkludime preliminare”,
thotë në deklaratën me shkrim, Se-
bastijan Sosa, përfaqësues rezident
i FMN-së për Maqedoninë.

Konventa nacionale,
platformë 
për sektorin civil 
në negociata
Shkup, 7 nëntor - Duke pasur pa-
rasysh progresin në integrime
evropiane, në veçanti fillimin e
skriningut shpjegues nevojitet
të sigurohet përfshirja në
përgjithësi të gjithë vepruesve
shoqërorë, këtu duke e përfshirë
edhe sektorin civil, theksoi zë-
vendëskryetari i Qeverisë për Çë-
shtje Evropiane, Bujar Osmani
në takimin e sotëm me kryeta-
ren e Lëvizjes Evropiane në Re-
publikën e Maqedonisë dhe
koordinatore e Konventës Na-
cionale për Bashkimin Evropian
në Republikën e Maqedonisë
(KNBE-MQ), Mileva Gjurovska.
Ai theksoi se iniciativa e nisur
nga Konventa Nacionale për
mbajtjen e debateve në tema
lidhur me procesin e integrimit
evropian është e rëndësisë së
veçantë.Qëllimi i takimit të
sotëm është bashkëpunimi i
Sekretariatit për Çështje Evro-
piane me KNBE-MQ, dhe në
veçanti në kontekstin aktual të
procesit të skriningut, si dhe për-
gatitja e të gjitha kapaciteteve të
vendit në prag të procesit të ne-
gociatave.“Duke e pasur parasy-
sh se procesi filloi me hartimin e
institucioneve shtetërore, orga-
nizatave civile me të cilët kemi
qëllim t’i identifikojmë ek-
spertët nacionalë, pres edhe ju si
KNBE të kontribuoni në për-
puthje me ekspertizën të cilën e
posedoni, me të cilën do të
konkretizohet dhe përforcohet
bashkëpunimi ynë i përbashkët
në procesin e skriningut”, për-
fundoi Osmani. Bashkëbisedue-
sit shprehën kënaqësinë nga ba-
shkëpunimi aktiv i deritanishëm
i  përfaqësuesve të Sekretariatit
për Çështje Evropiane dhe
KNBE-MQ-së dhe theksuan për-
gatitjen e tyre për thellimin dhe
zgjerimin e të njëjtës.

ZAEVI TAKOI DREJTORIN E ITSHKSH-së 

Mbështetje për shkencën që ndërton ura

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

FMN sot nis kontrollin vjetor të ekonomisë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EURODEPUTETI GREK KULOGLU PËR MIA-n

Marrëveshja e Prespës
meriton çmimin Nobël për Paqe

“Argumentin e njëjtë e
shfrytëzoi edhe opozita në
Greqi. Se do të negociojnë
marrëveshje më të mirë.
Më të mirë për kë? Më të
mirë për Greqinë do të
thotë kundër interesave
maqedonase dhe
anasjelltas. Është tërësisht
joreale. Ajo është pozitë
demagogjike, populiste
dhe nacionaliste”, thotë
Kuloglu, i cili pozitat
ekstremiste nga të dyja
anët e kufijve i quan “tunel
nëntokësor i idiotëve dhe
demagogëve”

Nëse flisni me dikë në
Parlamentin Evropian, nga e
majta ose e djathta, do t’ua
thonë të njëjtën. Se
marrëveshja është
fundamentale për stabilitet
dhe paqe të Ballkanit
Perëndimor dhe do të
kontribuojë shumë për
stabilitetin e tërë Evropës.
Dhe jo vetëm ajo, por është
edhe model për zgjidhje të
kontesteve i cili mund të
riprodhohet në konflikte
tjera 

STELIOS KULOGLU 
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Djali keqtrajton 
familjen në Leshkë
Të martën mbrëma rreth mesnatës, 67-
vjeçarja, banore e fshatit Leshkë të Tetovës,
ka denoncuar dhunë familjare, të cilën e ka
kryer djali i saj 50-vjeçar, i cili e ka keqtrajtuar
psikikishtë dhe fizikisht bashkëshorten e tij,
si dhe anëtarët tjerë të familjes. I denoncua-
ri menjëherë është privuar nga liria, dhe
mbajtur në stacionin policorë Tetovë, për
zbardhjen e plotë të rastit.

Aksident në rrugën
Tetovë-Vollkovijë
Të martën rreth orës 17 e 30 minuta, në
rrugën regjionale Tetovë-Vollkovi në afërsi të
fermës së Çellopekut, ka ndodhur aksident
trafiku, në të cilën kanë marrë pjesë vetura e
tipit “Golf” me targa të regjistrimit të Te-
tovës, e drejtuar nga 26vjeçari M.S. nga Teto-
va dhe Traktor “IMT” me targa të regjistri-
mit të Gostivarit, drejtuar nga 43vjeçari N.M.
nga fshati Gradec i Gostivarit. Vozitësi i lën-
duar i veturës “Golf” është dërguar në Spita-
lin klinik të Tetovës, për dhënien e ndihmës
mjekësore. Pas kryerjes së hetimeve pu-
nohet në përcaktimin e shkakut të aksiden-
tit, si dhe detajet tjera në veçanti.

Nëntë valltare ilegale
kapen në dalje të fshatit
Sllupçan
Nëntë valltare dhe këngëtare, gjashtë nga të
cilat shtetase të huaja, tre nga Kosova dhe tre
nga Shqipëria, kanë kapur efektivët e polici-
së nga SPB-Kumanovë dhe inspektorët e In-
spektoratit tregtar shtetëror dhe Drejtorisë
për të ardhura publike, gjatë kontrolli të një
objekti hotelierik në dalje të fshatit Sllupçan,
Komuna Likovë. Kontrolli është zbatuar të
mërtën mbrëma në periudhën nga ora 23:55
deri në 01:30. Valltare dhe këngëtaret nuk
kanë qetë të paraqitura dhe nuk kanë pose-
duar leje për punë. Ato i janë dorëzuar in-
spektorit për persona të huaja dhe riatdhe-
sim për procedurë të mëtutjeshme.
Inspektorati tregtar shtetëror ka konstatuar
se objekti hotelierik kryen veprimtari pa u
regjistruar në regjistrin përkatës dhe pro-
narit i është shqiptuar gjobë prej 500 euro-
ve dhe masë ndalese për kryerje të veprim-
tarisë prej një muaji.

Tetovë, për një ditë 90
kundërvajtje
Në rajonin më të gjerë të Tetovës, gjatë ditës
së martë gjithsej janë zbuluar mbi 90
kundërvajtje të llojeve të ndryshme në tra-
fikun rrugor. Më së shumti, gjegjësisht 27
kundërvajtje, kanë qenë për gabim parki-
mi, një nga kundërvajtjet që më së shumti
vërehet në rrugët e Tetovës. Gjithashtu janë
evidentuar edhe gjashtë vetura me regji-
strim të skaduar, tre vozitës që kanë drej-
tuar automjetin pa leje adekuate për vozitje
etj. Kundërvajtjet e konstatuara janë rrum-
bullaksuar me gjithsej 19 fletëpagesa për
kundërvajtje, 46 fletëpagesa të detyrueshme
për kundërvajtje, si dhe 27 vërejtje me shk-
rim. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 7 nëntor- Gjykata Themelore Shku-
pi 1, e njohur ndryshe si Penalja, një kohë
të gjatë ballafaqohet me mungesën e kua-
drove të përkthyesve nga gjuha maqedo-
nase në atë shqipe. Sipas të dhënave të
siguruara nga gazeta KOHA, kjo zbrazë-
tirë kadrovike e profesionale në këtë
Gjykatë është prezente vite me radhë. Për-
veç përkthyesve të cilët në raste të ndrysh-
me kanë alarmuar se kanë nevoje për
përforcime me kuadro të ri, kohëve të fun-
dit vërejtjet dhe ankesat i kanë shprehur
edhe vetë gjykatësit Gjykatën Penale të
Shkupit. Duke e arsyetuar vonimin e dorë-
zimit të procesverbaleve në gjuhën shqi-
pe, kryesuesja e Këshillit Penal, në rastin
“Titanik 3”, gjykatësja Olja Ristova, javë
më parë iu drejtua të akuzuarit Ejup Alimi
se procesverbali në gjuhën shqipe do ti
vonohet, për shkak se nuk ka mjaftue-
shëm përkthyese që ta kryejnë këtë punë. 

Drejtuesit e GJPSH, për gazetën
KOHA, lidhur me këtë çështje e pranojnë

faktin se kanë nevojë për pranimin e
përkthyesve të ri maqedonisht-shqip,
megjithatë kompetencat për shpalljen e
konkursin bien mbi Këshilli Gjyqësor
Buxhetor.

“Në pajtim me sistematizimin tek ne
aktualisht janë duke punuar katër
përkthyes nga maqedonishtja në shqip.
Në rast se kemi rritje të volumit të punës,
gjegjësisht kur nevojitet përkthimi i më
shumë dokumenteve gjyqësor apo kur
palët në proces gjyqësor kërkojnë
përkthyes, atëherë në koordinim me
gjykatat tjera të qarkut të Shkupit pra-
nojmë ndihmë në përkthyes, me të vet-
min qëllim që puna mos të pengohet”,
thonë nga GJPSH-ja.

Krahas dokumenteve të përditshme
siç janë procesverbalet dhe shkresat e
ndryshme gjyqësore, për shkak të munge-
sës së kuadrove në Gjykatën Themelore
Shkupi 1, tash më është evident edhe vo-
nimi përkthimit të aktgjykimeve. Rasti më
i freskët për opinionin është vonimi i
përkthimi të aktgjykimeve për të dënua-
rit e “Lagjes së Trimave”, të cilët për disa
muaj rresht pritën që këto vendime t’iu
dorëzohen në gjuhën shqipe, që të njëjtit
më pas të gëzojnë të drejtën e ankesës
para Gjykatës së Apelit në Shkup. 

Mbase viteve të fundit numri i krye-
tarëve që kanë udhëhequr me GJPSH-në

është i lartë, gazeta KOHA, mëson se të
gjithë paraardhësit e kryetari të ri Ivan
Xholev, kanë qenë të njoftuar me këtë pro-
blematike. Mirëpo, duke nisur nga Lidija
Nedellkovska, Dobrilla Kacarska e deri te
Vlladimir Pançevski, asnjëri prej tyre nuk
ka ndërmarrë iniciativë për punësimin e
përkthyesve të ri. Nënkryetari i Këshillit
Gjyqësor të Maqedonisë, Shemsedin Jusu-
fi, për këtë problematikë për gazetën
KOHA shprehet se deri tani askush nuk e
ka njoftuar apo informuar se në gjykatën
e theksuar ka mungesë të përkthyesve.

“Sinqerisht deri më tani nuk është di-
skutuar për këtë çështje. Ne nuk kemi
qenë të informuar se Gjykata Themelore
Shkupi 1, ka mungesë të përkthyesve.
Detyrë e Gjykatës është që drejtohet deri
te ne dhe në bazë të sistematizimit ka
rregulla për punësimet. Realisht kjo
është kompetencë e Këshillit Gjyqësor
Buxhetor (nënorgan i Këshilli Gjyqësor)”,
tha Jusufi. 

Ndryshe, në kuadër të Gjykatës Pena-
le të Shkupit, përveç përkthyese, edhe për-
faqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarë-
ve nuk është në harmoni me kornizën
ligjore. Për kryerjen e punëve administra-
tive dhe obligimeve ditore në këtë gjykatë
janë të angazhuar mbi 300 të punësuar,
prej të cilëve jo më shumë se 15 admini-
stratorë janë shqiptar.

Shkup, 7 nëntor - Stacionet  matëse të Mini-
strisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit
Hapësinor të vendosura në rajonin e
Shkupit tregojnë ndotje të ajrit që sipas
matjeve, më i ndotur ka qenë dje mes  orës
17:00 pasdite dhe orës 02:00 pas mesna-
te.

Në këtë periudhë koncentrimi i PM10
grimcave ka qenë mbi 100 duke arritur
edhe deri në 240 mikrogramë në metër
kub. Pastaj. të dhënat tregojnë, zvogëlim,
por sërish mbi koncentrimet e lejuara
maksimale prej 50 mikrogramë në metër
kub. Në rajonin e Shkupit ende janë ja-

shtë funksionit  të dy stacionet matëse në
Gazi Babë dhe Lisiçe, ku sipas të dhënave
të publikuara kishte ndotje më të madhe.
Nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Pla-
nifikimit Hapësinor ende nuk ka informa-
cion zyrtar  se kur ato do të vendosen në
funksion. Përveç rajonit të Shkupit, kon-
centrime ose ndotje të ajrit janë vërejtur
në Manastir, Kërçovë, Kavadar dhe Stru-
micë, por mbi të lejuarën ka edhe në Te-
tovë, Koçan dhe Gostivar.

Nga substancat ndotëse në ajër grim-
cat e pezulluara paraqesin  rrezik më të
madh për shëndetin. Nuk ekziston  prag

identifikues  për koncentrimet e grimcave
të pezulluara nën të cilin nuk është vërej-
tur rrezik për shëndetin.  Ekspozimi afat-
shkurtër dhe afatgjatë i grimcave të pezul-
luara mund të ndikojë në shëndet. Efektet
shëndetësore nga PM paraqiten pas
thithjes së grimcave. Pavarësisht madhë-
sisë së tyre, grimcat e pezulluara  mund  të
futen në mushkëri dhe qarkullimin e
gjakut dhe të shkaktojnë  efekte negative
ndaj sistemit nervor, respirator, kardiova-
skular dhe imunologjik. Sa më të imëta që
janë grimcat, aq më thellë hyjnë në mu-
shkëri.

Stacionet matëse konfirmojnë ndotjen e madhe të ajrit
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GJYKATA PENALE E SHKUPIT ME ANOMALI

Mungesa e përkthyesve
zvarrit proceset
Në kuadër të Gjykatës
Penale të Shkupit, përveç
përkthyesve, edhe
përfaqësimi i drejtë dhe
adekuat i shqiptarëve
nuk është në harmoni me
kornizën ligjore. Për
kryerjen e punëve
administrative dhe
obligimeve ditore, në
këtë gjykatë janë të
angazhuar mbi 300 të
punësuar, prej të cilëve jo
më shumë se 15
administratorë janë
shqiptarë

Koha
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Lehtësohen kriteret,
thirrje e tretë për
aviokompanitë me
buxhet të ulët
Shkup, 7 nëntor - Do të publikohet thirrje e
tretë publike për aviokompanitë me buxhet
të ulët, por këtë herë me kritere të lehtësua-
ra, vendosi Qeveria. Zëdhënësi i Qeverisë,
Mile Boshnjakovski informoi se aviotran-
sportuesit do të duhet të vendosin fluturime
deri në destinacione të reja nga Shkupi dhe
nga Ohri deri më 26 mars 2019, e jo deri 10 ja-
nar, siç kërkohej në dy shpalljet paraprake.
“Dy thirrjet e para ishin të pasuksesshme për
shkak të mosplotësimit të kushteve nga pro-
cedura e tenderit. Presim që kjo thirrje e tretë
të jetë e suksesshme në interes të qytetarëve
dhe ata do të mund tërësisht t’i shfrytëzojnë
beneficionet nga fluturimet me buxhet të
ulët”, tha Boshnjakovski.

Tetovë, 7 nëntor - Rreth 100 kompani kanë
aplikuar për kthimin e mjeteve pasi sivjet
kanë investuar në reparte, teknologji por
edhe në punësime të reja si dhe në rritjen
e rrogave, që janë kusht që Qeveria t’i pa-
guajë para kompanive. Dje, në Universi-
tetin e Evropës Juglindore u mbajt takim
midis përfaqësuesve të biznesit dhe Odës
Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndi-
more ku u prezantuan masat qeveritare
për përkrahjen e investimeve nga të tre
shtyllat e planit për rritje ekonomike. Në
pikëpamje të inkurajimit të kompanive
që të përkrahjen masat e Qeverisë, mund
të them se sivjet 100 kompani kanë
aplikuar me dokumentacion për të gjitha
investimet që i kanë bërë nën kushtet e
parashikuara me ligj. Kjo masë është

afatgjatë  dhe ky proces do të zgjatë edhe
më tej”, tha Zorica Apostolska ministre
pa portofol e angazhuar për investimet e
huaja. Në takim ishin të pranishëm edhe
përfaqësues të Fondit për Inovacione dhe
Zhvillime Teknologjike  dhe i theksuan
masat për përkrahjen në start ap të kom-
panive. por edhe nevojën e bashkëpuni-
mit të kompanive me institucionet e ar-
simit të lartë. 

Rektori i Universitetit të Europës Ju-
glindore, akademik Abdylmenaf Bexhe-
ti në cilësi të nikoqirit të këtij aktiviteti
për biznesin në Maqedoninë Veriperën-
dimore, përshëndeti të pranishmit dhe
tha se në këto aktivitete promovohen jo
vetëm politikat e zhvillimit ekonomik,
por njëkohësisht edhe instrumentet me

të cilat ato i zhvillojnë këto politika. “Në
cilësinë e nikoqirit, në kwtë trekëndësh
apo katërkëndësh midis qeverisë, ko-
munitetit të biznesit, institucioneve siç
është agjencia për inovacione, të organi-
zojmë këtë takim të përbashkët për të
promovuar jo vetëm politikat e zhvilli-
mit ekonomik, por njëkohësisht edhe
instrumentet me të cilat ato i zhvillojnë
këto politika. Në promovimin e këtyre
masave ka shumë oportunitete, ka
shumë shanse, ka shumë mundësi, por
për t’i realizuar ata duhet të përgatiteni
dhe në funksion të kësaj, është ky takim
informative për të informuar komuni-
tetin e biznesit se në çfarë mënyrë mund
ti tërheqin këto investime”, tha rektori
Bexheti. (U.H)

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 7 nëntor - Në Gjermani në
tre vitet e fundit po rritet numri i
profesionistëve nga Ballkani me
arsim të lartë dhe zanatçinj. Kjo
doli nga një studim i fundit i Insti-
tutit ekonomik gjerman, i cili tre-
gon se krahas rritjes së ballkanasve
që punojnë me letra në shtetin
gjerman, në anën tjetër po zvogë-
lohet dukshëm edhe numri i
kërkuesve të azilit.

“Në vitin 2015, afër 140 mijë ba-
norë të Ballkanit perëndimor kanë
parashtruar kërkesa për azil në
Gjermani, që si shifër është zvogë-
luar në 20 mijë në vitin 2017.
Njëherazi në të njëjtën periudhë
është rritur prej162 mijë në muajin
mars të 2015-ës në 268 mijë në
muajin mars të 2018-ës, apo për
80 mijë numri I punëtorëve me
kontribute të paguara nga rajoni,
që kanë qëndrim legal dhe leje të
punës si rrjedhojë e rregullores
ballkanase për thjeshtësimin e qa-
sjes ndaj tregut vendor të punës”,
theksohet në studimin e Institutit,
sipas të cilit nga ky grup punëtorë-
sh , afër 160 mijë prej tyre, janë të
angazhuar në profesione që
kërkojnë së paku dy apo tre vjet
përvojë pune. 

VEPRIMTARITË SHËRBYESE, 
MË TË KËRKUARAT

Më tej të dhënat e Agjencisë
gjermane për punë, tregojnë se
numri më i madh i punëtorëve nga
Ballkani Perëndimor punojnë në

veprimtaritë shërbyese siç janë, bie
fjala, hoteleria, tregtia, ndërtim-
taria dhe kujdes shëndetësor. 

Të dhënat më tej , tregojnë se
afër 5.000 qytetarë të Maqedonisë
vetëm në vitin 2017 kanë fituar
punë në Gjermani, në bazë të ash-
tuquajturit rregull të Ballkanit
Perëndimor, sipas të cilit procedu-
ra për marrjen e vizës më nuk
është e dyfishtë, ndërsa
punëdhënësit nuk parashtrojnë
kërkesë për vizë te përfaqësitë e
Gjermanisë në vendet e tyre, dhe
nuk kërkojnë leje paraprake te
Zyra e Punësimit në vendn-

dodhjen e kompanisë. Një proce-
durë e tillë më parë zgjaste me
muaj dhe binte ndesh me dëshirën
për punësim sa më të shpejtë. Tani
mjafton që kandidati të paraqesë
në Ambasadën e Gjermanisë të
gjitha dokumentet e nevojshme,
duke përfshirë edhe vërtetimin
nga punëdhënësi.

Nga ana tjetër, në muajt e ka-
luar , konsullatat gjermane në ven-
det e Ballkanit Perëndimor nuk
ishin në gjendje të përpunojnë
kërkesat për viza pune, numri i të
cilave është dyfishuar këtë vit. Si-
pas mahazinës “Spiegel”,vetëm në

gjysmën e parë të vitit 2018, u pa-
raqitën 52 mijë kërkesa për viza
punë në të gjithë rajonin, dy herë
më shumë sesa në të njëjtën pe-
riudhë të vitit 2015.

“Numri i kërkesave për viza ka
tejkaluar kapacitetet e konsullata-
ve tona, të cilat çojnë në rritjen e
numrit të ankesave nga përfaqë-
suesit e biznesit, politikës dhe sho-
qërisë civile”, thuhet në dokumen-
tin e Ministrisë Federale të Punëve
të Jashtme. Vizat përfaqësojnë in-
strumentin kryesor për kontrollin e
emigracionit, evidentohet më tej
në dokument.

NGA 1 JANARI 2019,
THJESHTËSOHET PROCESI I

PUNËSIMIT 
Ndryshe, në Gjermani që nga

1 janari 2019 do të hynë në fuqi
një sërë ndryshimesh të legjisla-
cionit të punës, të cilat edhe më
tutje do t’i hap dyert për emi-
grantët. Aktualisht, shtetit më të
fortë të Evropës i mungojnë 1.2
milion punëtorë. Komuniteti i biz-
nesit në Gjermani është i pakëna-
qur me burokracinë lidhur me
hapjen e vendeve të punës dhe
kjo po humb mbi 30 miliardë
euro. Kancelarja Angela Merkel,
ka rënë dakord me partnerët e
koalicionit për të thjeshtuar pro-
cesin e punësimit të të huajve që
nga 1 janari 2019.

Është paraparë që një person
mund të vijë në Gjermani për gja-
shtë muaj me shpenzimet e tij dhe
të kërkojë punë. Nëse një person
ka një kontratë me një
punëdhënës në Gjermani, ai do të
marrë një vizë pune në amba-
sadën gjermane të vendit nga i cili
vjen. Por, deri më tani ky lloj
aranzhimi ka qenë i mundur
vetëm nëse punëdhënësi vërteton
se nuk ka punëtorë për punën për
të cilën i huaji është i angazhuar në
tregun gjerman.

Papunësia e ulët dhe popullsia
në plakje në Gjermani ua bëjnë të
vështirë sipërmarrjeve, që t’i zënë
me punonjës të kualifikuar vendet
vakante të punës. Po ashtu edhe
punësimi i shtetasve të BE-së nuk
do të jetë i mjaftueshëm, për të
kompensuar mungesën e pu-
nonjësve të kualifikuar në tregun
gjerman. Andaj, Gjermania për
këtë arsye duhet të jetë shumë më
efektive në tërheqjen e punonjësve
të kualifikuar nga vendet e treta,
apo vendet jashtë BE-së.

Masave qeveritare, rreth 100 kompani kërkojnë
kthimin e mjeteve përmes 

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

PROFESIONISTËT VËRSHOJNË GJERMANINË 

Viza pune në vend të azilit 
Studimi i fundit i
Institutit ekonomik
gjerman tregon se,
krahas rritjes së
numrit të ballkanasve
që punojnë me letra
në shtetin gjerman,
po zvogëlohet
dukshëm edhe numri
i kërkuesve të azilit

RISITË E PUNËSIMIT NË GJERMANI 

Në Gjermani që nga 1 janari 2019 do të hynë në
fuqi një sërë ndryshimesh të legjislacionit të
punës. Është paraparë që një person mund të vijë
në Gjermani për gjashtë muaj me shpenzimet e
tij dhe të kërkojë punë. Nëse një person ka një
kontratë me një punëdhënës në Gjermani, ai do

të marrë një vizë pune në ambasadën gjermane
të vendit nga i cili vjen. Por, deri më tani ky lloj
aranzhimi ka qenë i mundur vetëm nëse
punëdhënësi vërteton se nuk ka punëtorë për
punën për të cilën i huaji është i angazhuar në
tregun gjerman. 

Koha
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 7 nëntor - Partneriteti i insti-
tucioneve shtetërore me kompa-
nitë private është një nga mënyrat
alternative për ta bërë atë që mun-
demi më të rëndësishme ta rindër-
tojmë dhe përforcojmë sistemin
tonë shëndetësor. Për atë i shqyr-
tojmë opsionet për partneritet pri-
vat dhe publik. Qëllimi është të ba-
shkohen kapacitetet, ekspertiza
edhe nga sektori privat dhe publik.
Këtë dje e theksoi ministri i Shën-
detësisë, Venko Filipçe në info-
ditën për shfrytëzimin e granteve
nga fondet direkte të Komisionit
Evropian për temat nga sektorët e
shëndetësisë dhe mjedisit jetësor.

Potencoi se kanë modele të ci-
lat mund t’i implementojnë dhe të

bëjnë një sistem të përbashkët në
të cilin pacientët do të kenë cilësi
më të lartë në mbrojtjen shëndetë-
sore, shumë lehtë do të startojnë
me atë dhe ajo do të jetë në llogari
madje edhe me zbritje të çmimit të
disa shërbimeve të cilat paguhen
përmes FSSHM-së. Sipas Filipçes,
sistemi elektronik në shëndetësi
përparon shumë, ndërsa gjithash-
tu edhe teknologjia 3D.

“Kemi pasur rast në të cilin
është bërë 3D model i zemrës para
intervenimit operativ në ndonjë
mënyrë e shpëtoi pacientin për
shkak të asaj që zbuloi diçka që në
incizimin konvencional nuk mund

të shihej dhe ajo dukshëm e ndër-
roi konceptin e intervenimit ki-
rurgjik. Imunoterapia bëhet trend
në botë, ajo është diçka që tashmë
e aplikojmë edhe te ne në kushte
kur kemi buxhete të kufizuara,
megjithatë, i identifikojmë grupet
kritike të pacientëve. Atje ku e dimë
se do të ketë efekt shumë të madh,
mundohemi buxhetet për imuno-
terapi t’i rrisim çdo vit. Telemjekë-
sia është një përfitim i madh, do të
thotë se përmirësohet cilësia e
shërbimit shëndetësor veçanërisht
te pacientët të cilët kanë nevojë
urgjente nga shërbimi mjekësor”,
tha Filipçe. Ai theksoi se Fondacio-

ni i madh amerikan do të dhurojë
sistem të telemjekësisë dhe për një
kohë të shkurtër ai do të imple-
mentohet në Qendrën Urgjente Ki-
rurgjikale, i cili do të jetë vendi qen-
dror ku do të kenë kontroll
ekspertët e specializimeve adekua-
te dhe për fillim do të komunikojnë
me spitalet rajonale në Shtip, Stru-
micë, Prilep, Manastir, Ohër dhe Te-
tovë. “Do ta bëjmë listën e shërbi-
meve, pastaj do të dihet saktë se
cili pacient në cilën rrugë do të
shkojë në cilin spital me qëllim që
të shkurtohet koha për të cilën
merret shërbimi shëndetë-
sor…”,theksoi Filipçe. Duke u

përgjigjur në pyetjen e gazetarëve
tha se nuk mungon ekspertizë, por
infrastrukturë. Këto janë disa mo-
dele të cilat duam t’i shqyrtojmë
derisa të përfundojë ndërtimi i
Qendrës së re klinike, ku do të jepet
shërbim shëndetësor i integruar”,
shtoi Filipçe. Ambasadori izraelit
Dan Orijan tha se kompanitë izrae-
lite vijnë në Maqedoni dhe i shqyr-
tojnë mundësitë për bashkëpunim
në shëndetësi.

“Izraeli ka shumë çka të ofrojë
dhe ka interesim për bashkëpunim.
Buxheti më i madh i ministrisë
sonë është kahëzuar drejt Agjenci-
së izraelite për Bashkëpunim
Ndërkombëtar (Mashav), por kjo
është vetëm një pjesë e përpjekje-
ve”. tha Orijan. Ai vuri në dukje traj-
nimin e personelit të klinikave në
Qendrën klinike “Nëna Terezë” nga
ana e trajnuesive izraelit në suaza
të projektit “klounet mjekësor”.
Bëhet fjalë për persona të trajnuar
special të quajtur “klounët mjekë-
sor”, të cilët posedojnë aftësi të
veçanta dhe do ta përmirësojnë
gjendjen psikologjike të fëmijëve
dhe të rriturve të sëmurë të hospi-
talizuar në klinika në suaza të Qen-
drës klinike.

Remzije BILALLI 

Shkup, 7 nëntor - Qindra mijëra
mbetje të rrezikshme hynë në
vend gjatë vitit 2015 dhe 2016, të
raportuara si lëndë për përpunim
dhe riciklim ose si lëndë djegëse
për objekte të mëdha industriale.
Sipas raporteve vjetore të Mini-
strisë së Mjedisit, në këto dy vite u
importua njëzet herë më shumë
mbetje të rrezikshme sesa në
pesë vitet e mëparshme. Importet

nga viti 2011 deri në vitin 2015
shkonin në mes 815 dhe 3,492 ton,
pa specifikuar në raport se për
çfarë lloj të mbeturinave bëhet
fjalë. Në vitin 2015, shifrat rriten
ndjeshëm në 78,595 ton, dhe në
2016 deri në 118,778 ton. Vitin e
kaluar, importi i mallrave të rre-
zikshëm u zvogëlua në 6,610 ton,
afërsisht me sasinë para vitit 2015.
Ndërsa ende nuk është e ditur se
cilat kompani  kanë bërë import
të tillë, më të madh të materiale-
ve të rrezikshme dhe se si papritur
kanë rritur kapacitetet e tyre të
përpunimit, kështu duke ndikuar
ne rritjen e sasisë së  importuara
pikërisht në këto dy vite. Ndërsa
nga Ministria për disa media ki-
shin informuar se janë importuar
bateri të mbetura, por nuk tre-
gojnë në çfarë sasie dhe kush
është importuesi, por theksuan
se shpjegimin për importin e
mbeturinave të rrezikshme e
gjejnë tek rritja e ekonomisë së
tregut.

"Sipas Ligjit për Menaxhimin e
Mbeturinave, importohen mbe-
turina të rrezikshme të cilat mund

të riciklohen, kështu që në për-
puthje me ekonominë e tregut,
ishte e nevojshme që  kompani të
caktuara  të importojë mbeturi-
na të rrezikshme dhe në mënyrë
të duhur ti riciklojnë ato, kështu
që ata të përfitojnë prej saj, me
kusht që të mos e ndotin mjedisin
jetësor”, shpjeguan nga Ministria.

Më tej, ata shtuan se dallimet
e mëdha mund të jenë  rezultat se
të gjitha kompanitë që impor-
tojnë mbetje të rrezikshme, kanë
detyrim që të dorëzojnë  raportet
në fund të vitit. Kjo do të thotë se
është e mundur që çdo vit të im-
portohen qindra tonë lëndë të rre-
zikshme dhe për këtë Ministria të
mos ketë dijeni dhe të mos ketë
raport me shkrim.

Ndërsa alternativë e dytë e
mundshme është mënyra në të
cilën kompanitë joprofesionale
plotësojnë raportet, kështu që
disa lloje të mbeturinave që nuk
kategorizohen si të rrezikshme i
kategorizojnë si të tilla dhe si pa-
sojë e mos njohurisë së tyre, para-
qiten sasi të mëdha të mbeturi-
nave të rrezikshme këto dy vite. 

Mirëpo nga Ministria thanë se
kjo është përgjegjësi e Inspekto-
ratit Shtetëror të Mjedisit, për të
kontrolluar të gjitha kompanitë
që importojnë mbeturina të rre-
zikshme.

Në Maqedoni, importi i mbe-
turinave për asgjësim është i nda-
luar dhe lejohet ekskluzivisht për
përpunim. Deri më tani, shumica
e mbeturinave i përkisnin hekurit
të mbetur të importuar nga Mak-
stil. Importohen edhe goma të
mbetura të cilat nuk janë të dek-
laruara si mbetje të rrezikshme,
por janë nën një regjim të veçantë
dhe për të ka instalime të licen-
cuara që e përpunojnë atë për
prodhimin  e karburantit. 

Nga mbeturinat e rrezikshme
të deklaruara janë importuar
mbetje të baterive për kapacitetet
e përpunimit në Probishtip dhe
Samokov. Nga Ministria infor-
muan se për këtë vit janë lëshuar
pesë leje për importimin e bateri-
ve të mbetura, të gjitha për fa-
brikën në Probishtip dhe një li-
cencë për importimin e gomave
në Shtip. 

Shkollat 
e Kërçovës
gati 
për dimrin
Kërçovë, 7 nëntor - Të gjitha
nëntë shkollat fillore, dy
shkollat e mesme dhe kopshti
i vetëm në komunën e
Kërçovës në tërësi janë të gat-
shme për sezonin e ardhshëm
të ngrohjes. “Në kohë janë fur-
nizuar të gjitha shkollat me
naftë, por duhet të theksoj me
ndihmën edhe të Qeverisë së
RM-së e cila shkollave me llo-
gari të bllokuara iu ndau
100.000 litra naftë nga rezer-
vat shtetërore si donacion, për
çka ne si komunë paguam ak-
cizë dhe TVSH për sasinë e
theksuar për sezonin e ardh-
shëm të ngrohjes”, thotë Emin
Nasufi nga komuna e
Kërçovës. Ai shton se shkollat
të cilat ngrohen me dru krye-
sisht në mjediset rurale
gjithashtu kanë furnizuar dru
për ngrohje, por edhe proce-
durë për tenderim për sasi të
reja, thekson, është në fazë
përfundimtare.

TRAJTIMI I MBETJEVE TË RREZIKSHME

Vijnë për riciklim, por asgjësohen!
Në Maqedoni importi
i mbeturinave për
asgjësim është i
ndaluar dhe lejohet
ekskluzivisht për
përpunim. Deri më
tani, shumica e
mbeturinave i
përkisnin hekurit të
mbetur të importuar
nga Makstil 

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

Koha

FILIPÇE PËR GRANTET NGA KOMISIONI EVROPIAN

Me kompanitë private 
për përforcimin e shëndetësisë

Filipçe theksoi se
Fondacioni i madh
amerikan do të dhurojë
sistem të telemjekësisë
dhe për një kohë të
shkurtër ai do të
implementohet në
Qendrën Urgjente
Kirurgjikale, i cili do të jetë
vendi qendror ku do të
kenë kontroll ekspertët e
specializimeve adekuate
dhe për fillim do të
komunikojnë me spitalet
rajonale në Shtip,
Strumicë, Prilep, Manastir,
Ohër dhe Tetovë

Koha
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Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159, 160, 164 b dhe 164 v nga Ligji për mbrojtje shëndetësore (Gazeta zyrtare e RM nr. 43/12, 145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16, dhe 37/16), Pajtimet për punësim nga Ministria
e financave nr. 18 7490/3 nga 16.07.2018 dhe nr. 18 8969/2 nga 27.08.2018, Vendimi për publikim në shpalljen publike nr. 04 698/1 nga 05.09.2018 nga u.d Drejtori i IPSH klinikës Universitare për nefrologji Shkup, publikon:

SHPALLJE PUBLIKE E SËRISHME
për punësimin e 3 (tre) doktorëve të medicinës specialistë të medicinës interne, 3 (tre) doktorë të medicinës në specializim për nefrologji dhe medicinë interne dhe 4 (katër) motra medicinale për kohë të pacaktuar në IPSH klinika

Universitare për nefrologji Shkup
1. IPSH klinika Universitare për nefrologji Shkup publikon shpallje

publike për punësim të:
1.1 3 (tre) doktorë të medicinës specialistë të medicinës interne,
1.2 3 (tre) doktorë të medicinës në specializim për nefrologji ose

medicinë interne dhe
1.3 4 (katër) motra medicinale
2. Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme të vërtetuara

me Ligjin për mbrojtje shëndetësore:
 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë
 të jetë i moshës së rritur,
 të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe
 me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.
3. Krahas kushteve të përgjithshme të vërtetuara me ligj kandidatët

duhet të plotësojnë edhe kushtet e veçanta në vijim:
Për kandidatët nga pika 1.1.
 arsim të lartë të mbaruar me së paku 240 kredi të fituara sipas SETK

ose shkallë të mbaruar (VII/1) Fakulteti i Mjekësisë
 provim profesional të dhënë
 licencë për punë
 certifikatë për provim specialistik të dhënë
 në mënyrë aktive të njohë një nga tre gjuhët që shfrytëzohen të

Unionit Evropian (angleze, gjermane apo frënge) në nivel B2 sipas kornizës së
përbashkët Evropiane e referencës e gjuhës, mësimit dhe vlerësimit
(Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment) (në tekstin e mëtejmë: CEFR dhe të posedojë
certifikatë të pranuar ndërkombtarisht të pranuar të dhënë nga testator
oficial evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testatorëve të nivelit B2 CEFR,
gjegjësisht ELTS me 5 6 pikë, FCE, BEC, ILEC, IKFE, BULATS, apo TOEFL PBT më
së paku 500 pikë, TOEFL CBT më së paku 175 pikë apo TOEFL IBT më së paku
60 pikë ose DELF, TCF, F, ose Goethe Zertifikat, TestDaF

 me ose pa përvojë pune.
 kandidatët që kanë të mbaruar ciklin e parë, dytë apo tretë të

studimeve nga sfera e shkencave të mjekësisë në njërin prej 100 fakulteteve
të ranguara më së larti në Shanghai Ranking ARWU (Academik Rankinking of
World Universities) nuk duhet ti plotësojnë kushtet e veçanta nga pika 3 e
kësaj shpallje, dhe as punësimi I tyre nuk realizohet me procedurën e
selektimit për kandidat.

 orari i punës prej 40 orë në javë dhe rroga neto fillestare është
39.005,00 denarë

Për kandidatët nga pika 1.2.
 arsim i lartë i mbaruar me së paku 240 kredi të fituara sipas SETK

ose shkalla e kryer (VII/1) Fakulteti i mjekësisë
 provim profesional të dhënë
 licencë për punë
 vendim për specializim të miratuar nga nefrologjia ose medicina

interne

 suksesin e arritur për të gjitha lëndët e të gjitha cikleve të studimeve
universitare të cilat i ka mbaruar kandidati të më së paku tetë (në tekstin e
mëtejmë; sukses mesatar) dhe

 në mënyrë aktive të njohë një nga tre gjuhët që shfrytëzohen të
Unionit Evropian (angleze, gjermane apo frënge) në nivel B2 sipas kornizës së
përbashkët Evropiane e referencës e gjuhës, mësimit dhe vlerësimit
(Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment) (në tekstin e mëtejmë: CEFR dhe të posedojë
certifikatë të pranuar ndërkombtarisht të pranuar të dhënë nga testator
oficial evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testatorëve të nivelit B2 CEFR,
gjegjësisht ELTS me 5 6 pikë, FCE, BEC, ILEC, IKFE, BULATS, apo TOEFL PBT më
së paku 500 pikë, TOEFL CBT më së paku 175 pikë apo TOEFL IBT më së paku
60 pikë ose DELF, TCF, F, ose Goethe Zertifikat, TestDaF

 me ose pa përvojë pune.
 kandidatët që kanë të mbaruar ciklin e parë, dytë apo tretë të

studimeve nga sfera e shkencave të mjekësisë në njërin prej 100 fakulteteve
të ranguara më së larti në Shanghai Ranking ARWU (Academik Rankinking of
World Universities) nuk duhet ti plotësojnë kushtet e vecanta nga pika 3 e
kësaj shpallje, dhe as punësimi I tyre nuk realizohet me procedurën e
selektimit për kandidat.

 orari i punës prej 40 orë në javë dhe rroga neto fillestare është
29.700,00 denarë

Për kandidatët nga pika 1.3.
 arsim të mesëm të mbaruar të medicinës (profili arsimor motër

medicinale)
 provim të dhënë profesional
 me ose pa përvojë pune
 njohje të punës me programe kompjuterike për punë në zyrë
 orari i punës prej 40 orëve në javë dhe neto pagesë fillestare prej

19.280,00 denarë
4. Me fletëparaqitjen kandidatët janë të obliguar ti dorëzojnë

dokumentet në vijim:
Për kandidatët nga pika 1.1 dhe pika 1.2
 fletëparaqitje me të dhënat për kontakt
 biografi të shkurtë (CV)
 diplomë apo certifikatë me sukses mesatar, origjinal ose kopje të

vërtetuar në noter (vetëm për kandidatët nga pika 1.2)
 certifikatë të shtetësisë së RM origjinal ose kopje të vërtetuar në

noter
 certifikatë për aftësinë e përgjithshme shëndetësore jo më të vjetër

se 6 muaj,origjinal ose kopje të vërtetuar në noter
 certifikatë se nuk i është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm

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

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

 kandidati nga pika 1.1 të parashtrojë certifikatë për provim të dhënë
specialistik

 kandidati nga pika 1.2 të parashtrojë vendim për specializim të
miratuar për nefrologji ose medicinë interne

 licencë për punë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter
 njohja e një prej gjuhëve të huaja dëshmohet me parashtrimin e një

prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave të përdorura
ndërkombëtarisht: BULATS, CAE, IELTS, FCE, BEK, PET, KET, ILEC, TOEFL PBT,
TOEFL CBT, TOEFL IBT për gjuhën angleze, gjegjësisht DELF, DALF, TCF, TEF,
BULATS për gjuhën frënge, gjegjësisht Gete Certifikatë (Goethe Zertifikat),
TestDaF dhe BULATS për gjuhën gjermane ose certifikatë të njohur tjetër
ndërkombëtarisht të dhënë nga testatori zyrtar evropian, anëtar i shoqatës
ALTE të testatorëve evropian ose organizate tjetër ndërkombëtare të nivelit
B2 të Kornizës së përbashkët referente për mësim, ligjërim dhe vlerësim të
njohjes së gjuhëve (CEFR) ose parashtrim të vërtetimit për cikël të parë, të
dytë ose të tretë të studimeve në një prej 200 fakulteteve më lartë të
ranguara në Shanghai Ranking ARWU (Academic Ranking of World
Universities) të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin
Evropian (angleze, frënge, gjermane), për të cilat studime kandidati posedon
diplomë të nostrifikuar, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter.

 kandidati i cili parashtron diplomë për fakultet të mbaruar të
medicinës jashtë vendit, obligohet të parashtrojë nostrifikim të diplomës dhe
ekuivalencë të suksesit.

Për kandidatët nga pika 1.3.
 fletëparaqitje me të dhënat për kontakt
 biografi të shkurtë (CV)
 certifikatë të shtetësisë së RM origjinal ose kopje të vërtetuar në noter

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

 certifikatë se nuk i është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm
ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, jo më të vjetër
se 6 muaj, (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)

 dëshmi për arsim të mesëm të mbaruar të medicinës profili arsimor
motër medicinale dhe Dëftesat e të gjitha 4 (katër) viteve ku është theksuar
suksesi që është arritur në SHMM për secilin vit veç e veç (origjinal ose kopje
të vërtetuar në noter)

 dëshmi për provim të dhënë profesional (origjinal ose kopje të
vërtetuar në noter)

 dëshmi certifikatë për njohje të punës me programet kompjuterike
për punë në zyrë

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

6. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i parregulluar nuk
do të jetë lëndë shqyrtimi nga ana e komisionit për përzgjedhje të
kandidatëve.

7. Fletëparaqitja së bashku me tërë dokumentacionin e nevojshëm dhe
telefoni për kontakt, të parashtrohen deri në IPSH Klinika universitare për
nefrologji – Shkup rr. Vodnjanska nr. 17 Shkup, përmes postës ose në arkivin
e Klinikës universitare me shenjë për Shpallje publike për punësim.

IPSH klinika Universitare për nefrologji Shkup

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 262/2018 
 për punësimin e 3 nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komuna Kriva Pallankë “për vendet e punës në vijim:  

 

1. UPR0101B04000 Udhëheqës i 
njësisë për urbanizëm, komunikacion dhe 
mbrojtje të mjedisit jetësor, Sektori për 
urbanizëm, komunikacion, mbrojtje të 
mjedisit jetësor dhe infrastrukturë 
komunale 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1, Arkitekturë, Urbanizëm dhe planifikim, 
Ndërtimtari dhe Ekonomizim të ujërave, Shkencat juridike  

- më së paku 4 (katër) vjet përvojë pune në profesion, ku së 
paku 1 (një) vit në vend pune në sektorin publik, përkatësisht së 
paku 6 (gjashtë) vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së 
paku 2 (dy) vjet në vend pune udhëheqës në sektorin privat  

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - punë me të tjerë/punë ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara 

 - udhëheqje; dhe 

 - menaxhim financiar 

 
 
 

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

 - çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

 - njohjen aktive të një prej tre 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 08:00 - 16:00 
 Rroga neto: 28.303,00 denarë 
 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

 

2. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më 
i ri për marrëdhënie me publikun dhe 
kulturë dhe bashkëpunim me sektorin 
civil, Njësia për veprimtari publike, zhvillim 
ekonomik dhe teknologji informative, 
Sektori për punë të përgjithshme dhe 
juridike, çështje financiare dhe zhvillim 
ekonomik lokal 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1, Shkencat Politike (Studime të gazetarisë)  

- me ose pa 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 08:00 - 16:00 
 Rroga neto: 19.725,00 denarë 
 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

 

3. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më 
i ri për mbrojtje dhe shpëtim, menaxhim 
me kriza dhe përkrahje administrative në 
TPPE Kriva Pallankë, Njësia për ndërtim 
dhe mirëmbajtje të infrastrukturës 
komunale, Sektori për urbanizëm, 
komunikacion, mbrojtje të mjedisit jetësor 
dhe infrastrukturë komunale 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1, Siguri, Mbrojtje  

- me ose pa 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 08:00 - 16:00 
 Rroga neto: 19.725,00 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. 
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AGJENCIA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL  
 

 
Në bazë të nenit 7, alineja 9 nga Ligji për themelimin e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural ("Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 dhe 164/18), Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural 
shpall   

T H I R R J E  P U B L I K E   n r .  0 8 / 2 0 1 8  
për parashtrimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2018 

 
I. LËNDA E SHPALLJES 

Lënda e kësaj shpallje është dhënia e mbështetjes financiare për masat në vijim :  

 
II.     TË DREJTË NË SHFRYTËZIMIN E MJETEVE  
Të drejtë në shfrytëzimin e mjeteve kanë subjektet në vijim: 

Subjekte 
Mbështetja është e paraparë për investime publike nga ana e subjekteve shtetërore, partneriteti publik privat ose njësitë e vetëqeverisjes lokale.  

III. SHUMA E MBËSHTETJES FINANCIARE  
Mbështetja financiare paguhet sipas parimit të financimit të investimeve të kryera nga ana e përdoruesit në shumën prej 100% nga vlera e 
shpenzimeve të pranueshme për investim, por jo më shumë se 7.000.000,00 denarë.  
IV.  KUSHTET PËR SHFRYTËZIM TË MJETEVE DHE DOKUMENTACIONI QË PARASHTROHET 
Kërkesat për masat individuale parashtrohen në formën origjinal.  
Një përdorues mund të parashtrojë më së shumti 3 kërkesa individuale për masa të ndryshme duke marrë parasysh të gjithë masat nga 
Programi për mbështetje financiare për zhvillimin rural për vitin 2018. 
Kushte të cilat duhet ti plotësojnë aplikuesit e mjeteve janë të përcaktuara me:  
- Programin për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2018 ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 16/18, 

100/18, 127/18, 172/18 dhe 193/18) 
- Ligji për bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 

177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 dhe 83/18), 
- Rregullorja për kushtet e përafërta shtesë për mbështetje nga masat për zhvillimin rural, kostot  e pranueshme dhe shuma e 

mbështetjes për kostot e pranueshme për përdorues për masë individuale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 124/11, 
80/13, 72/14, 88/15, 35/16  dhe 59/16) 

- Rregullorja për kriteret më të përafërta për zgjedhje të përdoruesve për masat për zhvillim rural ("Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 124/11, 80/13, 35/16, 101/17, 162/18 dhe 178/18) 

Aplikuesit të cilët i përmbushin rregullat për shfrytëzim të mjeteve për masën 124 renditen në pajtim me kushtet të përcaktuara nga 
Rregullorja për kritere më të përafërta për zgjedhje të përdoruesve për masat për zhvillim rural.  

- Kërkesat renditen sipas datës dhe kohës së parashtrimit të kërkesës 
- Aplikuesit nuk guxojnë të fillojnë me realizimin e investimit para nënshkrimit të marrëveshjes për ko-financim me Agjencinë.  

V. MARRJA  E FORMULARËVE DHE UDHËZIME   
Formularët "Kërkesë për mbështetje financiare" së bashku me listën e dokumenteve të duhura dhe Udhëzimi për përdoruesit mund të merren në 
ueb faqen e Agjencisë www.ipardpa.gov.mk, 
Formularët e lartpërmendur mund të merren direkt në Agjenci çdo ditë pune nga ora 08:30 deri 16:30 në adresën:  

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural  
bul. " 3-ta Makedonska brigada" nr. 20 
(ndërtesa e Makedonija Tabak bllok C) 

1000 Shkup 
VI. MËNYRA E PARASHTRIMIT TË DOKUMENTEVE 
Kërkesat e plotësuara për shfrytëzimin e mjeteve nga Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2018 së bashku me 
dokumentacionin e duhur të parashtrohen në gjuhën maqedonase, në zarf të mbyllur në të cilin në anën e përparshme në këndin e lartë të majtë të 
qëndrojë shkrimi "MOS E HAP" për  thirrje Publike numër 08/2018 dhe theksimi i shifrës së masës/nën-sektor për të cilin parashtrohet kërkesa. 
Kërkesa mund të parashtrohet përmes postës së rekomanduar ose personalisht në sportelin e Agjencisë, në të kundërtën Agjencia nuk merr 
përgjegjësi për keqpërdorimin ose hapjen e parakohshme të kërkesës.  
Afati i fundit për parashtrim të kërkesës është 08.12.2018. 
Kërkesat e parashtruara pas afatit të paraparë nuk do të mbikëqyren.  

Informata më të hollësishme në numrin kontaktues: (02) 3097-460 ose në e-mail adresën: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk dhe  
në ueb faqen: www.ipardpa.gov.mk. 

ntakt: 
Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural,  

Sektori për miratimin e projekteve.  
lefon 02 3097-460, çdo ditë pune nga ora 08:30 deri 16.00  

E-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk 

Grupi i masave Titulli i masës Vlera maksimale e kostove të 
pranueshme për përdorues  

Masa 123 Investime për përpunim dhe marketing të produkteve bujqësore  
7.000.000,00 Nën masa 123.3 - Investime në infrastrukturën e tregut për aktivitetet pas korrjeve  

 

Republika e Maqedonisë  
Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup  

Fakulteti i Mjekësisë 

 

Republic of Macedonia 
Ss. Cyril and Methodius in Skopje 

Faculty of Medicine 

 
Në bazë të neneve 166, 172, 176, 217 paragrafi 2 dhe 227 nga Ligji për arsim sipëror ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 

82/2018) dhe Vendimet nga këshilli mësimor-shkencor i fakultetit nr. 02- 3159/55 nga 03.07.2018 dhe 02-4667/68 nga 
02.10.2018, Dekani i fakultetit të Mjekësisë pranë Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, publikon 

 
KONKURS 

për zgjedhje të të gjithë titujve mësimor-shkencor, shkencor dhe bashkëpunues 
 I. Shpallet konkurs për zgjedhje të: 
 
1 mësimdhënës për të gjithë titujt mësimor-shkencor në sferën mësimore-shkencore 
             anatomi patologjike (30106). 
 
1 person për të gjithë titujt shkencor në sferën shkencore 

 anatomi patologjike  (30106). 
 
1 mësimdhënës për të gjithë titujt mësimor-shkencor në sferën mësimore-shkencore 

 transfuziologji (30225) 
 
2 mësimdhënës për të gjithë titujt mësimor-shkencor në sferën mësimore-shkencore 

 onkologji  (30220) 
 

1 person për të gjithë titujt shkencor (nga sfera e psikologjisë mjekësore) në sferat shkencore: 
 higjienë mentale (30900) 
 psikosomatikë  (30901)  
 psikiatri për fëmijë  (30902)  
 psikopatologji (30903)  
 psikoterapi  (30905)  
 psikoanalizë (30906)  
 psikofarmakterapi  (30907) 
 psikologji mjekësore (30508)  

             sociologji mjekësore (30509). 
 
- 1 asistent për lëndën histologji me embriologji; 
- 2 asistentë për lëndën mjekësi sociale; 
- 1 asistent për lëndën anesteziologji me reanimacion; 
- 4 asistentë për lëndën sëmundje infektive;  
- 1 asistent për lëndën mjekësi fizikale dhe rehabilitim; 
- 1 asistent për lëndën oftalmologji; 
- 1 asistent për lëndën mjekësi ligjore; 
- 3 asistentë për lëndën fiziologji patologjike; 
- 1 asistent për lëndën fiziologji; 
- 2 asistentë për lëndën radiologji. 
II. Kandidatët që do të paraqiten në Konkursin duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme nga Ligji për arsim të lartë ("Gazeta 
zyrtare e RM" nr. 82/2018), si dhe kushtet e veçanta të përcaktuara me aktet e Universitetit dhe fakultetin.  
Kandidatët që konkurrojnë duhet të parashtrojnë: fletëparaqitje, biografi të shkurtër, deklaratë që i plotësojnë kushtet e 
përgjithshme dhe të veçanta për vendin e punës, dokumentet me të cilat dëshmohet plotësimi i kushteve dhe certifikatë për 
shtetësi.    
Kandidati i përzgjedhur do të themelon marrëdhënie pune në pajtim me vendimin për zgjedhje të titujve mësimor-shkencor 
adekuat, ndërsa në bazë të dispozitave të Ligjit për arsim sipëror. 
Orari i punës për mësimdhënësin është i përcaktuar në pajtim me aktet e Fakultetit.  
Fletëparaqitjet me dokumentacionin e kompletuar të parashtrohen në afat prej 8 ditë llogaritur nga dita e publikimit të 
Konkursit në shtypin ditor, në arkivin e Fakultetit në rr. 50-ta Devizija nr. 6, Shkup.  

                                    
                                                       Universiteti "Shën irili dhe Metodij" në Shkup 

       Fakulteti i Mjekësisë - Shkup 

Shpallje Kërkesë për oferta

PROCEDURA E TENDERIT NDËRKOMBËTARË (PTN) PËR FURNIZIMIN E GJËRAVE TË VOGLA

MARRËVESHJA NR. WC KAV 1
Afati: 24.12.2018, ora 12:00
Shteti:Maqedoni
Projekt: Programi për ujësjellës dhe kanalizim Maqedoni Kavadar
Tenderi nr. KAV 1
Huaja nr:
Numri KfW referent: 2007 65 511 (hua);
Numri KfW referent: 2007 70 107 (bashkëpunim financiar);
Mjete në pronë të Republikës së Maqedonisë
Çështjet e duhura: procedura e tenderit ndërkombëtar për post kualifikim për furnizim të gjërave të vogla për:

 Rekonstruktim i linjës së ujësjellësit dhe kanalizimit nga Pishina e qytetit deri te Kavadareçki Dol;
 Rekonstruktim i një pjese nga linja e ujësjellësit në vendin e quajtur "Konjski dupki"

Informata mbi projektin: Ndërtimi i linjave për ujësjellës dhe kanalizim, duke përfshirë edhe mjete ndërtimore, mekanike
edhe elektroteknike relevante për Marrëveshjen nr. WC KAV 1 në pajtim me projektin investues "Programi për ujësjellës dhe
kanalizim Maqedoni", komponentë WC KAV 1, Komuna e Kavadarit në bazë të projekteve fillestare të përgatitura nga ana e
Porositësit (Libri FIDIC)

Dokumentacioni i tenderit është në dispozicion në adresën në vijim:
Ndërmarrja publike komunale NP Komunalec Kavadar
Rr. Industriska pn
1430 Kavadar
Republika e Maqedonisë
Telefon: 043 410 351 lokali 21 dhe/ose 12
posta elektronike: komunaleckav@t home.mk

Më shumë informata:
Setin e dokumenteve të tenderit në formën digjitale (pdf) në gjuhën angleze dhe maqedone mund ta blejnë Ofruesit e
interesuar me parashtrimin e aplikimeve në shkrim në adresën e lartpërmendur dhe pagesën e kompensimit të pakthyeshëm
në shumën prej 9.000 MKD (denarë) ose 150 Euro. Shuma e pakthyeshme prej 9.000 MKD ose 150 Euro duhet të paguhet në
llogarinë në vijim:

Për pagesë në denarë (MKD):
Emri dhe adresa e Bankës: Stopanska Banka SHA Shkup
Bartësi i llogarisë bankare: NP Komunalec
Numri i llogarisë bankare: 200000001428608
Numri amë i subjektit: 4020731
Numri tatimor: 4011990105673

Për pagesë në Euro:
Emri dhe adresa e Bankës: Stopanska Banka SHA Shkup
Numri i llogarisë bankare: IBAN: MK07200000713152431
SWIFT: STOBMK2X
SWIFT BIC: STOBMK2X
Bartësi i llogarisë bankare: NP Komunalec

Ofertuesi ka për detyrë që ti paguajë shpenzimet bankare.

Nuk do të organizohet mbledhje para parashtrimit të ofertave.

Aplikantët mund të parashtrojnë oferta për realizimin e çështjeve sipas kësaj kontrate në pajtim me Thirrjen për oferta.
Çështjet të cilat duhet të realizohen janë të përbëra nga çështjet e lartpërmendura dhe duhet të realizohen në afat prej 8
muajve nga futja në punë.

Hapja publike zyrtare e ofertave do të mbahet më 24.12.2018, në ora 14:00 sipas kohës standarde maqedone. Ofertat duhet
të parashtrohen te Porositësi në adresën e theksuar në thirrjen për tenderim dhe zyrtarisht do të hapen në hapësirat e
ndërmarrjes komunale publike NP Komunalec Kavadar, në prezencën e përfaqësuesve të autorizuar të ofruesve të cilët do
të vendosin të marrin pjesë në hapjen në adresën e lartpërmendur.

Ofertat e vonuara do të përjashtohen.

Të gjitha ofertat duhet të kenë Garanci për ofertën.
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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G
jatë javës që shkoi isha në
Kërçovë, në një trajnim-
prezantim ku flitej për laj-
met e rreme apo dhe për

një edukim mediatik. Publiku, para
të cilit flisja ishin gjimnazistë. U
shokova. Asnjë nuk donte të bëhet
gazetar. Kjo s’më ka ndodhur
ndonjëherë. Madje mendon se
duke qenë se jetojmë në botën e
digjitalizimit, mediave online, vi-
deove... presionit e dëshirës për të
qenë i famshëm, prezent, kujtoja
se do kishte edhe të tillë që do do-
nin të punojnë në media. 

Por jo. 
Nuk kishte as nga ata që donin

ta ndryshonin botën, apo të puno-
nin për të mirën e shoqërisë, apo
të bënin presionin e brezit me en-
tuziazmin e moshës që i karakteri-
zon, që gjërat të bëhen më mirë. 

Jo, s’kishte as të tillë.
Por kishte kuriozitet, se çdo të

thotë të jesh gazetar dhe cila është
rëndësia e këtij profesioni. 

S’është keq do thonit. Dhe vër-
tet është diçka shumë e mirë, se-
pse nga këto pyetje fillohet të kup-
tohet më shumë se pse kemi
gazetari, pse ka lindur si profesion
dhe cila është rëndësia e profesio-
nit që edhe unë ushtroj. 

Do t’i kthehem këtij momenti.
Jo për të mbajtur leksion, por se-
pse qartë ka nevojë të theksohen
disa gjëra, që po humbin ose zhv-
lerëson për shkak të kontekstit në
të cilin jetojmë. 

Por momenti më i “frikshëm”
për mua dhe kolegët, besoj, ata që
realisht besojnë në lirinë e medies,
shprehjes dhe gazetarisë, ishte se
pse këta të rinj nuk donin të bëhen
gazetarë.

Po pse?
Gjithçka kanë dëgjuar, lexuar e

parë është se janë “të shitur”,
“spiunë”, “të politizuar”, apo dhe
epitete edhe më ofenduese të cilat
i dini dhe vetë. 

Dhe sigurisht, cili i ri do të don-
te që të marrë një profesion e në
vend se të mbeste me sukses dhe
karrierë, të fitojë veç ofendime. 

E gjitha më bëri të mendoj se
pse kemi ardhur në këtë situatë
dhe çfarë s’është bërë duke përf-
shirë edhe nga vetë unë, që degra-
dimi i profesionit mos të ndodhë.

E para është se duke qenë në sy-
rin e opinionit çdo produkt i joni
është nën mullirin blues të opinio-
nit. Dhe normale. Ashtu duhet të
jetë. Dhe po, jo të gjithë nga ne,
njerëzit e medies, janë më të zotët

e më të aftit që janë në këtë profe-
sion. As në mesin e gazetarëve nuk
i iket “modës” ku të pazotë janë në
redaksi. Pra, jemi “të vdekshëm” si
të tjerët, por me një dallim të
madh, nën trysninë konstante të
opinionit. 

Dhe këtu hynë rrjetet sociale.
Jetojmë në kohë ku lehtësisht seci-
li ka mundësi dhe të drejtë për tu
shprehur. Dhe ohhhh, apo nuk sh-
prehen njerëzit tanë. 

E gjitha është aq transparente
dhe e hapur, sa epitetet e lartpër-
mendura janë një asgjë pranë agre-
sivitetit që shfaqet. 

Por pyetja është se pse ky rea-
gim i tillë? Ndaj atyre që ka reagi-
me të tilla janë politikanët, artistët,
sportistët e të tjerë njerëz që bien
në syrin e njerëzve. 

Duke i lënë të tjerët anash dhe
duke u fokusuar tek media dhe po-
litika, e kjo e fundit duke qenë gati
gati e urryer, por e gjitha duke u zh-
villuar në media, bën që të gjitha
negativitetet për politikën e poli-
tikanët të reflektohen edhe tek ga-
zetarët. 

Dikush do thotë tani se do jem
subjektiv dhe se kur do mbroj pro-
fesionin, në fakt s’ka se si të ndodhë
ndryshe. 

Por jo. Nuk është ky rasti reali-
sht. 

Esenca e demokracisë është li-
ria e shprehjes e cila artikulohet
nëpërmjet medies.

Gazetarët si punonjës mediatik
janë ata që tentojnë të mbajnë ba-
lanset mes pushteteve dhe jo ra-
stësisht vihen në shënjestër, madje
paguajnë dhe me jetë, kur prekin
interesa të rënda.

Gazetarët janë në anën e
njerëzve. Përherë. Edhe atëherë kur
duket se mbajnë anë. Sepse edhe
në një rast të tillë, mbajnë anën e
dikujt atje në publik që nuk do ki-
shte mundësi të bënte ato pyetje
apo të shprehë atë opinion. Kjo që
po them nuk nënkupton joprofe-
sionalizëm, por e përmend si argu-
ment që jepet për gazetarët. 

Por këtu është kontradikta. Si
ka mundësi aq shumë epitete nega-
tive dhe askush mos dojë të bëhet
gazetar, kur misioni i profesionit
është i fisëm. 

Devalvimi i parë vjen nga vetë
politika. Teknologjia mundëson
hapjen e një varg portaleve e me-
diave të tjera, të cilat nuk kanë qël-
lim informimin por propagandën.
Kjo i bën njerëzit konfuz dhe me të
drejtë humbet qartësia se ç’është

informim e ç’është fushatë.
Pamë në vitet e fundit se si po-

litika, shkatërroi media e krijoi të
tjera si makineri, ku jo të gjithë që
ishin të denjë mbajtën emrin ga-
zetar. Dhe tashmë një i ri humbet
në nocionin dhe rëndësinë e këtij
profesioni. 

Pati dhe nga ata media, kryesi-
sht online, që u krijuan për deni-
grim, ofendim, shantazhim të
kundërshtarëve por dhe të atyre që
nuk mendojnë një lloj, por me tek-
ste e shkrime pa autorë, me porta-
le e media që sot as nuk ekzistojnë
më, por tashmë me efektin e tmerr-
shëm se gazetarët me të tilla gjëra
merren. 

Prandaj, njerëzit që janë qartë
të opinionuar, kur dëgjojnë pyetje
të forta e direkte, i përjetojnë si sul-
me e jo mundësi për të sqaruar
qëndrime.

Prandaj lehtësisht mllefi
derdhet ndaj medies dhe jo shkak-
tarëve të situatës. 

Por ky është një alarm. Sepse
shoqëria, duke nisur nga shtëpitë
tona e shkollat, nuk po ua sqarojmë
fëmijëve rëndësinë e medies dhe
gazetarisë. 

Në kohën e lajmeve të rreme,
ku në teori çdo budallallëk i botuar

Gazetaria atë që
bën është
mbikëqyrje të
pushteteve në
emër të njerëzve. 
E di, një pjesë nga
ju do thoni, kjo që
them është futja
kot. Sepse asgjë e
tillë nuk funksion
tek ne. Por jo. Për
deri sa ka ende
përballje, debate,
përplasje, pyetje,
lajme, kritika...
por të bazuara në
qëndrime dhe
fakte njerëzish, jo
shpifje dhe
gënjeshtra,
atëherë media
kryen misionin e
saj...

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Gazetaria? Ç’është kjo! Nga
Nazim RASHIDI
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Lufta e Re e Ftohtë Nga
David BROOKS

mund të marrë udhën e të
përhapet ndër miliona njerëz,
do të përjetohet si lajm i një
gazetari. 

Madje edhe sqarimi se
nuk kemi të bëjmë me të vër-
tetën do të përjetohet si gafë
e një gazetari. Por shumica
nuk do ta dinë e nuk e dinë
se e gjitha s’ka lidhje me ga-
zetarinë.

Alarmi madje mund të
jetë edhe i vonë, për nevojën
e edukimit të njerëzve dhe si-
domos të rinjve se çfarë është
media, cila është rëndësia e
saj, pse duhen gazetarët në
shoqëri. 

Dhe ja po i kthehem kësaj
pjese për rëndësinë e profe-
sionit. 

Dhe s’ka shumë filozofi:
Siç i ndau Monteskje

(Montesquieu) filozofi fran-
cez pushtetet, të cilat janë të
reflektuara në thuajse të
gjitha kushtetutat, pra legji-
slativ, ekzekutiv dhe gjyqësor,
ai i katërti media dhe gazeta-
ri shfaqet më vonë, si vëzh-
gues dhe korrektor i këtyre
pushteteve. 

Gazetaria atë që bën
është mbikëqyrje të pushte-
teve në emër të njerëzve. 

Përhap informacione me
qëllim të informojë njerëzit
e të nxisë debate e diskutime,
që qytetarët të jenë më
shumë të informuar kur do
marrin vendime. 

Gjithashtu edhe për të
krijuar atë sensin e drejtësisë,
aq të nevojshëm edhe në rea-
litet por edhe si gjendje që të
jep siguri se jeton pa frikë. 

E di, një pjesë nga ju do
thoni, kjo që them është futja
kot. Sepse asgjë e tillë nuk
funksion tek ne. 

Por jo.
Për deri sa ka ende përbal-

lje, debate, përplasje, pyetje,
lajme, kritika... por të bazua-
ra në qëndrime dhe fakte
njerëzish, jo shpifje dhe
gënjeshtra, atëherë media
kryen misionin e saj.

Në fund, më mirë gazeta-
ri e keqe, se sa propagandë e
diktaturë. Sepse siç ka thënë
Thomas Jeferson, autori i
deklaratës së pavarësisë së
SHBA-ve dhe presidenti i
tretë i saj, “Liria jonë varet
nga liria e medies, e cila nuk
mund të zvogëlohet pa e
humbur”.

Uroj që këto mesazhe ata
të rinj t’i marrin në shkolla e
përditshmëri, sepse gazeta-
ria nuk është për gazetarët,
as për politikën e politikanët
por për njerëzit, me të gjitha
mendimet e ndryshme që
kanë.

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

K
a gjithmonë një grum-
bull trupash në
vendngjarjet e masakra-
ve. Pavarësisht nëse

ndodh në një sinagogë, kishë,
klub nate apo shkollë, ekziston
gjithnjë një apo më shumë armë,
me të cilat është kryer sulmi. Ka
gjithmonë të mbijetuar që ngu-
shëllojnë njëri-tjetrin, duke qarë
në grupe të vogla jashtë vendit të
ngjarjes. Dhe është përherë diku-
sh tjetër.

Një njeri i vetmuar. Ekziston
gjithmonë një djalë, i “rrëzuar”
nëpër të çarat e shoqërisë, që ka
pasur një jetë të vetmuar dhe
zhgënyese, dhe që një ditë ven-
dosi të përpiqet të hedhë një hap
të përgjakshëm, nga mungesa e
ndonjë domethënie, deri tek
fama. Gjithmonë ka një djalë si
sulmuesi i sinagogës së Pitsbur-
gut, Robert Bauer, që sipas rapor-
timeve të “Neë York Times” nuk
kishte asnjë shok në shkollën e
mesme, dhe ishte një “fantazmë”
e vetmuar, që i kalonte mbrëmjet
ulur në makinën e tij duke pirë
duhan, duke dëgjuar radio, dhe
duke jetuar siç e përshkroi një i
njohuri i tij “në botën e tij të
vogël”.

Djem të tillë, tërhiqen nga
ideologjitë ekstremiste, të cilat i
shpjegojnë zhgënjimet e tyre, dhe
u japin atyre një ndjenjë përkatë-
sie. Djem të tillë, e bindin veten se
duke masakruar të pafajshmit,
ata janë duke shërbyer si luftë-
tarë të ndonjë kauze të drejtë.
Vrasje të tilla masive bëhen për
shumë gjëra - armë, demagogji,
etj - por ato kryhen gjithashtu
edhe për izolimin social, dhe
përhapjen e çrregullimeve men-
dore tek amerikanët. Vrasjet në
masë, janë vetëm një manifestim
i faktit se miliona amerikanë e
gjejnë veten të izoluar dhe të vet-
muar.   Por ka edhe shfaqje të tje-
ra të kësaj izolimi, të cilat përf-
shijnë shumë më tepër vrasje.
Epidemia e vetëvrasjes, është një
prej tyre. Shkalla e vetëvrasjeve
po bie në Evropë. Por ajo është rri-
tur me 30 për qind në Shtetet e
Bashkuara, që nga fillimi i këtij
shekulli. Shkalla e vetëvrasjeve në
mesin e amerikanëve midis 10-17
vjeç, u rrit me më shumë se 70 për
qind midis viteve 2006 dhe 2016 -
sigurisht një nga aspektet më

tronditëse të Amerikës së sotme.
Çdo vit gati 45.000 amerikanë

i përgjigjen izolimit dhe dëshpë-
rimit, duke i dhënë fund jetës së
tyre. Çdo vit, 60.000 amerikanë
të tjerë vdesin nga varësia e
drogës. Afro dy herë më shumë

amerikanë vdesin çdo vit nga këto
dy sëmundje, sesa u vranë gjatë
gjithë Luftës së Vietnamit. Nivelet
në rritje të depresionit dhe pro-
blemeve të shëndetit mendor,
nxisin edhe një manifestim tjetër.
Njerëzit janë mësuar të thonë se
depresioni dhe sfidat e tjera të
shëndetit mendor, kanë kryesisht
lidhje me mungesën e balancës
së elementëve kimikë në tru. Por,

siç thotë Johan Hari në librin e tij
“Lidhjet e humbura”, problemet e
shëndetit mendor kanë më
shumë lidhje me telashet në jetën
e dikujt sesa me neurokiminë e
tij.

Ato janë të lidhura me vet-
minë e zgjatur, humbjes e një
pune kuptimplote, ndjenjës së
presionit dhe theksimit të mun-
gesës së komunitetit. “Vetmia e
zgjatur, bën që të mbylleni në
aspektin sociale, dhe të jeni më
dyshues ndaj çdo lloj kontakti
shoqëror. Ju bëheni hiper-vigji-
lentë. Filloni të ndiheni të prekur
nga gjërat më të parëndësishme,
dhe të keni frikë nga të huajt. Fil-
loni të keni frikë nga ajo që ju ne-
vojitet më shumë”. Kjo tingëllon si
një përmbledhje shumë e mirë e
politikës amerikane në vitin 2018.
Unë vazhdoj t’i rikthehem kësaj
teme, pasi lufta kryesore e ditës
është sociologjike dhe psiko-
logjike, dhe jo ideologjike apo
ekonomike. Shtresa e substratit
të shoqërisë amerikane - rrjeti i
marrëdhënieve dhe lidhja dhe be-
simi që mbështetet gjithçka tjetër
- është duke u shembur. Dhe re-
zultatet janë po aq të përgjaksh-
me sa çdo luftë. Ndoshta ka
ardhur koha të fillojmë ta shohim
këtë si një luftë. Në njërën anë
janë forcat që mbjellin ndarje,
grindje dhe izolim. Në anën tjetër,
të gjitha ato forca në shoqëri që
ushqejnë lidhjen, lidhjen dhe so-
lidaritetin.

Duket sikur ne po përjetojmë
një përballje të madhe mes “sh-
qyesve” dhe “endësve”. Dhe këtu
është pjesa e vështirë e luftës:Nuk
është midis një grupi njerëzish të
mirë, dhe një grupimi njerëzish
të këqij. Lufta zhvillohet në me-
sin e çdo zemre njerëzore. Shumi-

ca prej nesh, janë pjesë e proble-
mit për të cilin ankohemi. Shumi-
ca prej nesh, e ka përvetësuar in-
dividualizmin radikal, që siç e
parashikoi Tokëvili, i lë shumë pak
kohë për komunitetin. Shumica
prej nesh jetojnë në media që na
izolojnë dhe “flluska” shoqërore,
që na sigurojnë afirmime të ngja-
shme me Pravda-n e dikurshme
sovjetike, mbi epërsinë tonë mo-
rale.

Shumica prej nesh janë të fik-
suar pas një kodi privatësie, që na
bën të mos njohim dot fqinjët
tanë. Lajmi i mirë, është se shumi-
ca prej nesh janë pjesë e
zgjidhjes. Shumica prej nesh ad-
mirojmë dhe dëshirojmë të jemi
mësuesit, që shkojmë tek ai djali
i vetmuar. Shumica prej nesh, kë-
shillojnë dhe u shërbejnë njerëz-
ve që janë ndryshe nga vetja jonë.
Shumica prej nesh, janë pjesë e
familjeve të zgjedhura që ame-
rikanët po ndërtojnë, për të zë-
vendësuar familjet biologjike të
shkatërruara. Është më e lehtë të
shkatërrosh besimin sesa ta ndër-
tosh atë, prandaj shkatërruesit e
kanë një avantazh. Por ka shumë
më tepër “endës”, njerëz që dëshi-
rojnë të jetojnë në marrëdhënie
normale dhe në komunitete të
besuara. Këta kanë nevojë vetëm
për atë që ka nevojë çdo palë në
një luftë: trajnim, kështu që ne e
dimë se si ta bëjmë atë: strategji,
në mënyrë që të dimë se si ta fi-
tojmë atë; dhe një thirrje nën
armë, që të dimë se përse jemi
aty. (The New York Times)

Shënim: David Brooks, është
një kolumnist i gazetës që nga viti
2003. Ai është autori i librit “Rru-
ga drejt karakterit”, dhe i librit të
ardhshëm “Jeta e përkushtuar:Kur
e lini veten pas dore”. 

Është më e lehtë të
shkatërrosh besimin
sesa ta ndërtosh atë,
prandaj shkatërruesit e
kanë një avantazh. Por
ka shumë më tepër
“endës”, njerëz që
dëshirojnë të jetojnë në
marrëdhënie normale
dhe në komunitete të
besuara. Këta kanë
nevojë vetëm për atë që
ka nevojë çdo palë në një
luftë: trajnim, kështu që
ne e dimë se si ta bëjmë
atë: strategji, në mënyrë
që të dimë se si ta
fitojmë atë; dhe një
thirrje nën armë, që të
dimë se përse jemi aty 
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Numri i martesave gjatë
dekadës së fundit ka patur shumë
luhatje. Sipas të dhënave nga
Drejtoria e Përgjithshme e
Gjendjes Civile në Tiranë, në vitin
2010 janë regjistruar 25,500 mar-
tesa. Në vitet në vazhdim numri i
tyre është në nivelin rreth 22 mijë
martesa në vit. Ndërsa në vitin
2018, deri në muajin Shtator janë
regjistruar vetëm 16 mijë e 848
martesa.

Por në një kohë që martesat
vijnë në ulje, numri i divorceve po
rritet në mënyrë të frikshme. Si-
pas të dhënave të Ministrisë së

Drejtësisë, viti 2017 mban rekord
për çështjes e zgjidhjes së marte-
sës, ku janë regjistruar 7956 divor-
ce. Pra gjatë një dite, në të gjitha
gjykatat e vendit merret vendimi
për ndarjen e 22 çifteve. Krahasuar
me shifrën e divorceve në 2013, re-
zultojnë 1244 divorce më tepër.
Ndërsa në harkun kohor të dhjetë
viteve kemi një rritje me 1847
zgjidhje martese. Po ashtu, koefi-
cienti i numrit të divorceve për 100
martesa ka ardhur në rritje, pasi
nga 14.8 divorce për 100 martesa
në 2007,  në 25 në 2017.

Kryeqyteti vazhdon të kryesojë

listën e numrit të divorceve, madje
ky trend është në rritje. Pasi vetëm
në vetëm në kryeqytet gjatë 9
muajve të fundit kanë kërkuar
zgjidhjen e martesës 1687 perso-
na, 110 më shumë se e njëjta pe-
riudhë e një viti më parë. 

Këto fenomene, për psikologët
janë të lidhura më disa faktorë.
Rënia e numrit të martesave lidhet
më së shumti me emigrimin, pasi
të rinjtë çdo ditë e më shumë po
ikin nga Shqipëria, por edhe me
pasigurinë ekonomike. Ndërsa
rritja e numrit të divorceve sipas
Dragotit ka të bëj më shumë me

kërkesën e partnerëve, sidomos
femrave për të qenë të lira.  Pa-
sojat negative të rritjes së numrit

të divorceve në shoqëri janë të
shumta, sidomos te fëmijët e
prindërve të ndarë.

Heqja e make-up nga fytyra
në fund të ditës duhet të jetë një
nga zakonet klasike përpara se të
flini. Ndodh, megjithatë, që
nganjëherë, për shkak të përtacisë
apo lodhjes së tepruar, heqja e
make-up të lihet pas dore. Kjo

është një gjë shumë e gabuar dhe
e rrezikshme.  E para që vuan është
lëkura: natën, ajo duhet të marrë
frymë për tu rigjeneruar dhe nëse
nuk e hiqni makijazhin, bllokoni
poret dhe ajo bëhet më e errët dhe
më pak elastike. Nëse keni make-

up tek buzët dhe sytë, ata do të ir-
ritohen gjatë natës. Buzët do të ju
thahen. Por ka edhe më tej: nëse
flini me tualet, lëkura juaj do të ju
plaket.  Nëse për një muaj nuk e hi-
qni makijazhin, lëkura do të  jetë
rreth 10 vjet më e vjetër.

Vozitja e tepërt
zvogëlon
inteligjencën

Kur jetojmë larg nga vendi ynë
i punës, ne jemi të detyruar të
shkojmë atje çdo ditë. Shumica
e njerëzve përdorin veturat për
të shkuar në vende të largëta,
në vend që të marrin transpor-
tin publik.
Gjërat mund të jenë të bezdis-
shme kur ka një bllokim tra-
fiku. Në qytete të tilla si
Xhakarta, ka shumë njerëz që
kalojnë shumicën e orëve të
ditës së tyre në rrugë më
shumë se brenda një ndërtese.
Por a e dini se mund të japë një
efekt të keq? Ngasja për një
kohë të gjatë mund të zvogë-
lojë inteligjencën tuaj dhe të
dobësojë fuqinë e trurit. Kjo
bazohet në një studim të bërë
nga një grup studiuesish nga
Universiteti i Leicester.
Studimi është bërë për 5 vjet te
500.000 njerëz të moshës 37-
73 vjeç. Rezultati tregon se
njerëzit që udhëtojnë për 2-3
orë në ditë kanë tendencë të
kenë fuqi më të ulët të trurit në
krahasim me ata që rrallëherë
ose nuk ngasin fare. Kjo ndodh
pasi kur jemi duke vozitur, truri
ynë nuk funksionon në mënyrë
aktive. Nëse frekuenca jonë lë-
vizëse rritet, atëherë fuqia e
trurit tonë do të ulet.

Njerëzit e dashur, të kënd-
shëm kanë më pak kursime,
borxh më shumë, vonohen më sh-
pesh me shlyerjen e kredisë dhe
kanë më shumë gjasa të përje-
tojnë falimentimin. Kjo u zbulua
nga një studim i kryer në Shkollën
e Biznesit të Kolumbias, që lidh
karakteristikat e njerëzve të cak-
tuar me të dhënat mbi financat e
tyre. Autorja e studimit Sandra
Metz, eksperte për informatikë
nga New Yorku, në bashkëpunim
me homologun e saj britanik Joe
Gladstone, përdorën një kombi-
nim të pyetësorëve dhe të dhëna-
ve bankare të të anketuarve.

Në këtë mënyrë, ata kanë gje-
tur se njerëzit që arrijnë rezultate
më të mira në testet e personalite-
tit gjithashtu kanë një shans më
të madh për të pasur vështirësi fi-
nanciare, sidomos ata me të
ardhura të ulëta. Studiuesit po
ashtu kanë analizuar të dhënat
personale të miliona njerëzve në
SHBA dhe Britaninë e Madhe, me
numrin e atyre që nuk mund të
paguajnë borxhet e tyre. Ata ri-
vendosën lidhjen midis mirësisë
dhe problemeve financiare.

Metz beson se arsyeja për këtë
marrëdhënie është se njerëzit e
tillë kanë më shumë gjasa për të
përdorur një kartë ose i japin hua

dikujt edhe kur nuk janë në
gjendje ta përballojnë. Pyetja që
mund të paraqitet pas kësaj: Çfarë
duhet bërë që njerëzit e tillë të
merren më me zgjuarsi ndaj këtij
problemi? “Njëra nga mënyrat që
dikush t’i bindë ata kur është fja-
la për para, është që të mos kujde-
sen vetëm për veten, por edhe për

familjet e tyre. Ne kujdesemi për
njerëzit që duam, por edhe mun-
gesa e parave dhe borxhet jo
vetëm që do të na prekin neve, por
të gjithë njerëzit që ne i duam”,
tha Metz. Ajo gjithashtu sqaron
problemin e pagesës së faturave.

“Kjo është, në fakt, një çështje
e marrëveshjes. Pagesa duhet të

bëhet në mënyrë proporcionale.
Kjo marrëdhënie në familje bën
qëndrim të drejtë, pasi nuk është
një rrugë me një drejtim”, pohon
Metz. Duke gjykuar nga kjo,
njerëzit e dashur dhe të dhemb-
shur duhet të mësojnë si të mer-
ren me veten në situata të
pakëndshme.

Shkoni në shtrat me make-up? Rrezikoni shumë

Nga 100 martesa, 25 çifte shqiptare kërkojnë divorc
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Njerëzit më të dashur kanë
pak kursime e shumë borxhe

Metz beson se arsyeja
për këtë marrëdhënie
është se njerëzit e tillë
kanë më shumë gjasa
për të përdorur një
kartë ose i japin hua
dikujt edhe kur nuk
janë në gjendje ta
përballojnë

VENDET KU NUK DUHET MBAJTUR CELULARIN 

Rrallë ka njerëz që celularin nuk e mbajnë afër
vetes shumicën dërmuese të kohës, apo në çdo
vend ku shkojnë. Megjithatë, duhet të tregoheni të
kujdesshëm sepse janë disa vende ku nuk duhet ta
mbani kurrë celularin. NË SHTRAT, AFËR
JASTËKUT. Do të zgjoheni keq dhe për më tepër do
të ndjeni dhimbje koke për shkak të rrezeve të

dëmshme. AFËR LËKURËS SË FYTYRËS. Do të
dëmtoni lëkurën, pasi bakteret në celular
transmetohen menjëherë. AFËR TË VEGJËLVE.
Ndonjëherë janë mjeti i duhur i shpërqendrimit
për ta, por dëmi që shkakton në trupin e tyre është
shumë më i madh. Rrezatimet e celularit janë të
dëmshme. 
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Gjermania, Franca, Mbretëria
e Bashkuar dhe Holanda janë ven-
det më me ndikim në BE, ndërsa
Sllovenia dhe Kroacia janë në fund
të listës, sipas një sondazhi nga Kë-
shilli Evropian për Marrëdhëniet
me Jashtë dhe Fondacioni “Stif-
tung Mercator”. Sllovenia dhe
Kroacia renditen të 25-tat në
aspektin e ndikimit të tyre në bllok,
ku ndajnë pozicionin me Bullga-
rinë dhe Maltën. I njëjti pozicion
ndahet nga këto dy vende dhe kur

bëhet fjalë për ndikimin e politikës
së BE-së, është shfaqur hulumtimi
me titull “Eksploruesi i koalicionit
të BE”.

Studimi tregoi se Gjermania
është partneri më i mirë për
marrjen e vendimeve politike, pa-
suar nga Franca dhe Italia. Këshil-
li Evropian për Marrëdhëniet me
Jashtë e bëri raportin në bazë të
pyetjeve të paraqitura nga 877 ek-
spertë nga të gjitha vendet anëta-
re të BE-së që janë aktive në poli-

tikën e BE-së dhe janë ekspertë
nga media, nga qeveritë e vendeve
apo institutet.

Edhe pse Sllovenia është ndër
vendet me ndikimin më të vogël
në BE, ajo renditet mirë kur është
fjala për premtimin e integrimit
më të thellë në BE, ku zë vendin e
14-të. Kur bëhet fjalë për priorite-
tet, anketa tregoi se Sllovenia
është më tërheqëse në politikën e
përbashkët të azilit, politikës së
vetme fiskale, tregut të vetëm dhe

mbikëqyrjes së vetme të euro-
zonës. Studimi tregoi se Hungaria
ishte vendi që zhgënjeu më
shumë, ndërsa Sllovenia u rendit

e 16-ta, si një nga vendet që 
më së paku ishte zhgënjyer në dy
vjetët e fundit, njoftuan mediat
sllovene.

Vjeshta, fatlume për
të porsalindurit
Të lindësh mes fundit të verës dhe filli-
mit të vjeshtës je vërtetë me fat. Të
paktën këtë e thonë disa studiues të Bri-
stol University, sipas të cilëve, të lindësh
në këtë periudhë trupi zhvillohet më sh-
pejt dhe është më i shëndetshëm në
krahasim me ata që lindin në pranverë
apo ne dimër. Në studim kanë marrë
pjesë rreth 7 mijë fëmijë dhe sipas
shkencëtarëve, ndoshta shumë merita
në këtë aspekt i ka Dielli që në pe-
riudhën mes verës dhe vjeshtës është
shumë herë më i pranishëm se gjatë
dimrit dhe pranverës. Rrezet e Diellit
nxisin prodhimin e vitaminës D tek sh-
tatzënat dhe kjo favorizon krijimin e një
organizmi të shëndetshëm.

Vjedh një panine 
në lokal dhe
përfundon në proces,
rrezikon 4 vite burg
Një burrë, identiteti i të cilit nuk bëhet me
dije, është marrë zyrtarisht i pandehur, dhe
rrezikon deri në katër vite burg, gjithçka
pasi vodhi një panine me djathë dhe sal-
lam nga banaku i një lokali. Ai është vënë
nën akuzë për grabitje me dhunë dhe jo
thjeshtë vjedhje.
Ngjarja siç raportojnë mediat spanjolle, ka
ndodhur më 26 mars në Barcelonë. Ishte
ora rreth 07.30 e mëngjesit, kur një burrë
me një objekt metalik prerës, dyshohet një
kanaçe e ndarë në mes, kërcënoi dy pu-
nonjësit e lokalit, të cilët mundoheshin ta
pengonin që të merrte paninen dhe të lar-
gohej nga lokali pa paguar.
Përballë kërcënimeve të burrit, dy punonjë-
sit e lokalit, nuk bën rezistencë, duke e lënë
të largohet. Pak më vonë, ai u ndalua nga
Mossos d’Esquadra, policia spanjolle. Ta-
shmë që hetimet ndaj tij janë mbyllur, këtë
të mërkurë mbahet dhe seanca e parë gjy-
qësore, ku pritet të shihet ecuria e hetimeve
dhe sa rrezikon realisht të dënohet.

Sipas një studimi të fundit,
rreziku i një goditjeje në
zemër, ose tru, mpiksja e
gjakut, janë më të larta te
njerëzit që kanë nivel të lartë të
hekurit në gjak. Studimet kanë
gjetur një lidhje të ngushtë
mes nivelit të rritur të hekurit
dhe sulmit në zemër dhe go-
ditjeve në tru. Zakonisht,  ni-

velet e larta të hekurit, janë të
përcaktuara gjenetikisht.

Dhe për njerëzit me nivele
të larta hekuri, që përcaktohen
gjenetikisht, rreziku për të pë-
suar ndonjë goditje në zemër
është më i madh. Përveç kësaj,
duket se ky efekt është nxitur
nga një rritje e rrezikut të go-
ditjes kardioembolike, një lloj

goditjeje, në të cilën gjaku në
arteriet që furnizon trurin
është bllokuar, për shkak të një
pengesë të ardhur nga dëmti-
mi në zemër, informon drita-
re.net

Por, këto studime duhet të
konfirmohen edhe më tej, për
të përcaktuar më saktë nëse ni-
velet e hekurit dëmtojnë ose

shkaktojnë goditje në zemër.
Hekuri ka shumë funksione në
organizëm, por më kryesori
është të çojë oksigjenin në qe-
lizat e kuqe të gjakut.
Megjithëse studiuesit kanë
zbuluar disa ‘fakte’, për lidhjen
mes hekurit dhe goditjes në
zemër dhe tru, rezultat kanë
qenë konfliktuale.

Fondi Monetar
Ndërkombëtar parashikon se
qyteti, i cili ka një status të
veçantë administrativ dhe
funksionon si pjesë e Kinës, “një
vend, dy sisteme”, kështu që do
të kalojë Katarin në vitin 2020,
si qyteti me produktin më të
lartë të brendshëm bruto (GDP)
për kokë banori, i matur në
bazë të barazisë së fuqisë blerë-
se, transmeton “CNBC”. Makao
ndodhet në bregun jugor të
Kinës, rreth 65 kilometra nga
Hong-Kongu, i cili gjithashtu
funksionon si një rajon i
veçantë administrativ dhe ka
autonomi praktikisht ekono-
mike. Makao është një ish-kolo-

ni portugeze, Hong-Kongu ish-
te më parë koloni britanike,
shkruan albinfo.ch.

Gjatë viteve, Makao është
bërë qendra më e madhe e lojë-
rave të fatit në botë. Të ardhurat
e lojërave të fatit tejkalojnë 5
herë atë të Las Vegasit. Qyteti
përjetoi një zhvillim të turbullt
që nga viti 2003, kur vizitorët
nga Kina kontinentale filluan
të vinin pas kufizimeve të udhë-
timit, dhe popullsia kineze filloi
të hynte në një ritëm të shpejtë.
Popullsia relativisht e vogël e
Makao-ut prej 650,000, në
krahasim me ekonominë e qy-
tetit, çon në GDP-në për frymë
atje në një nga nivelet më të lar-

ta në botë.
Deri në vitin 2020, GDP për

kokë banori në Makao do të ar-
rijë në 143,000 dollarë, sipas të
dhënave të FMN-së. Kështu qy-
teti do të kapërcejë Katarin
(139,000 dollarë) dhe Luksem-
burgun (118,000 dollarë). Indu-
stria e Macaos është shumë më
e dobishme se e Las Vegasit në
10 vjetët e fundit. Për shembull,
shumica e fitimeve të Las Vegas
Sands dhe Wynn Resorts me
bazë në Las Vegas vijnë nga biz-
nesi i tyre në qytetin kinez. 

Në 2017-ën, 53% e fitimeve
të Las Vegas Sands vijnë nga
operacionet e saj në Makao,
ndërsa në Wynn Resorts kjo

përqindje është edhe më e lartë
- 71%. Presidenti kinez Xi Jin-
ping filloi të zbatojë masat an-
tikorrupsion, kur ai erdhi në pu-
shtet, që mendohet të ketë çuar
në një rënie të të ardhurave të
lojërave të fatit në Makao për
disa vjet me radhë. Megjithatë,
deri në vitin 2016 këto shifra fil-
luan të rriteshin përsëri.

Makao po përpiqet të diver-
sifikojë burimet e të ardhurave
të lojërave të fatit si një bast për
iniciativa më të mira rekreati-
ve. Aktualisht, sektori, përveç
lojërave të fatit, gjeneron vetëm
12% të të ardhurave totale të
rajonit në krahasim me 65% në
Las Vegas.

Vendet më me ndikim në BE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hekuri i lartë shkakton goditje në zemër dhe tru

Makao do të jetë qyteti
më i pasur në botë

Makao, shpesh i
referuar si Las Vegasi
kinez, ngadalë, por
me siguri po
shndërrohet në një
nga vendet më të
pasura në botë
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Për të pasur efekte taksa, sipas
njohësve të ekonomisë dhe prodhue-
sve vendorë, do të duhej të ishte më e
lartë sesa është vendosur nga ana e
Qeverisë së Kosovës. Ish-ministri i
Tregtisë dhe Industrisë, Bajram Hasa-
ni, ka thënë për Telegrafin se për t’i
mbrojtur produktet vendore, taksa
për produktet nga Serbia dhe Bosnja
e Hercegovina është dashur të jetë së
paku 30 për qind. “Kam dyshime se
Qeveria do të mund t’i përballojë pre-
sioneve të Bashkimit Evropian rreth
taksës së vendos për produktet e im-
portuara nga Serbia dhe Bosnja e
Hercegovina. Megjithatë, vendosja e
taksës prej 10 për qind është e vogël.
Kujtojmë se për pemë edhe perime
kemi pas vendosur taksë 30 për qind
në import. Nëse më të vërtetë e kanë
për qëllim mbrojtjen e prodhimeve

vendore, së paku taksa është dashur
të jetë në masë prej 30 për qind. Këto
të cilat po i them janë në bazë të ana-
lizave të mirëfillta, se pse kemi ven-
dos në atë kohë taksën prej 30 për
qind”, tha ai.

Sipas tij, eksportet e Serbisë dhe
Bosnjës janë të egra për në vendin
tonë. “Ky është limit që duhet të
mbrohen prodhuesit vendorë në ra-
port me importin e egër të Serbisë
dhe Bosnjës e Hercegovinës”, ka
thënë tutje ish-ministri i MTI-së, Baj-
ram Hasani. Kurse, pronari i kompa-
nisë “Trepharm” e cila merret me
prodhimin e barnave, Mërgim Prish-
tina, për Telegrafin ka thënë se më
mirë Kosova duhet të vendos recipro-
citet se sa të vendos tarifa.

“Më mirë është që të ketë reci-
procitet me këto shtete, pasi që ato
nuk kanë taksa për neve por kanë
barriera procedurale. Prandaj, Koso-
va është vendi për qasjen më të lehtë
për sa i përket burokracive për qa-
sjen në treg. Unë mendoj se vlera
prej 10 për qind nuk është e mjaf-
tueshme, por më mirë duhet ven-
dosur kërkesa dhe ngritja e standar-
deve ndaj prodhuesve rajonal”, tha
për Telegrafin, Prishtina. Ai thotë
gjithsesi se vendimi i Qeverisë së Ko-
sovës është i mirëseardhur, por si-
pas tij, prodhuesit nga Kosova kanë
vështirësi të kyçen në tregun e Serbi-
së dhe Bosnjës. “Ky vendim është një
fillim shumë i mirë. Ne si Trepharm
jemi duke u munduar që pesë vite të

hyjmë në tregun e Serbisë, por nuk
kemi pasur mundësi. Aktualisht
jemi duke tentuar që të kyçemi edhe
në tregun e Bosnje e Hercegovinës,
por është e pamundur që të hyjmë
atje me produkte”, tha ai.

Ndërkaq, prodhuesi i pijeve
joalkoolike, Bashkim Osmani ka
thënë se masat mbrojtëse është da-
shur të merren më herët, sidomos me
Serbinë. “Vënia e taksës nga Qeveria e
Kosovës për prodhimet nga Serbia
dhe Bosnja e Hercegovina do të ketë
efekt. Madje masa me Serbinë është
dashur të aplikohet më herët, sepse
ne si prodhues vendor nuk kemi
mundësi të shesim mallra në Serbi.
Prej kur është shpallur Pavarësia e
Kosovës, kemi pasur në vazhdimësi
problem me dokumentet e Kosovës
gjatë eksporti në Serbi”, ka bërë të di-
tur Osmani, shkruan Telegrafi.

Sipas tij, masat e ndërmarra
mund të jenë të mjaftueshme për të
krijuar efekte baraspeshë me prodhi-
met vendore. Ndryshe sipas zyrtarë-
ve të Doganës së Kosovës, brenda një
viti, Kosova, nga Serbia importon
mallra në vlerë prej 400 milionë euro-
ve, ndërsa nga Bosnja e Hercegovina
importon në vlerë prej rreth 80 mi-
lionë euro. Sa i përket eksporteve
drejt këtyre vendeve janë minore. 

Zëdhënësja e Bashkimit Evro-
pian, Maja Kocijançiq ka thënë për
Radion Evropa e Lirë se BE-ja është
duke kërkuar sqarime urgjente
lidhur me vendimin e së martës të
marrë nga autoritetet e Kosovës për
të vendosur tarifa 10 për qind në im-
portet e mallrave që vijnë nga Ser-
bia dhe Bosnje Hercegovina. “Këto
masa janë një shkelje e qartë e obli-
gimeve të Kosovës sipas CEFTA-s.
Bashkimi Evropian pret që Kosova,
që aktualisht është kryesuese e CEF-
TA-s të përmbushë plotësisht obligi-
met e kësaj organizate dhe të tërhe-
që masën”, ka thënë Kocijançiq.

Marrëveshja për tregti të lirë,

CEFTA është një projekt
ndërkombëtar i krijuar nga ana e
Bashkimit Evropian, me qëllim të
lehtësimit të këmbimeve tregtare
të vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Kosova është anëtare e këtij meka-

nizimi që nga viti 2007. Përveç tjera-
sh zëdhënësja e BE-së ka thënë se
vendimi i Qeverisë së Kosovës dëm-
ton bashkëpunimin rajonal, dhe
nuk është në linjë me parimet e
Marrëveshjes së Stabilizim-Asocii-

mit që ka Kosova me BE-në. Qeveria
e Kosovës ka vendosur atë që e ka
cilësuar si masë mbrojtëse për im-
portin e të gjitha produkteve të
prodhuara në Republikën e Serbisë
dhe Bosnjë dhe Hercegovinës.

“Masa mbrojtëse nënkupton
taksën prej 10 për qind të të gjitha
produkteve që importohen në Ko-
sovë dhe kanë për vend të origjinës
Republikën e Serbisë dhe Bosnjë
dhe Hercegovinën”, ka njoftuar ek-
zekutivi përmes një komunikate për
media. Përjashtim nga kjo masë do
të bëjnë produktet e brendeve
ndërkombëtare të prodhuara në
këto dy vende.

BE: Heqja e
vizave
kërkon kohë
Bashkimi Evropian (BE)
edhe zyrtarisht i ka para-
lajmëruar zyrtarët e in-
stitucioneve të vendit se
liberalizimi i vizave me
Kosovën kërkon kohë,
pasi të gjitha (28) shtetet
anëtare duhet të marrin
vendimin për këtë çë-
shtje në mënyrë indivi-
duale. Madje zyrtarë nga
BE-ja  kanë thënë se para
se të merret vendimi për-
fundimtar për heqjen e
vizave institucionet e Ko-
sovës duhet ta luftojmë
krimin e organizuar dhe
korrupsionin e nivelit të
lartë.
“Komisioni Evropian kon-
sideron se Kosova i ka
përmbushur të gjitha
standardet e Udhërrëfye-
sit për Liberalizimin e Vi-
zave. Tani i takon Këshil-
lit Evropian, pra shteteve
anëtare të BE-së dhe Par-
lamentit Evropian që të
vendosin mbi propozi-
min e Komisionit. Nuk ka
afat dhe asnjë datë të
rënë dakord për një ven-
dim të tillë në këtë fazë.
Procesi i vendimmarrjes
është kompleks dhe
zakonisht kërkon kohë
sepse të gjitha 28 shtetet
anëtare të BE-së duhet të
marrin vendimin e tyre
individual”, thuhet në
përgjigjen për “Zërin” nga
zyra e BE-së në Prishtinë.
Këta të fundit, përpos luf-
timit të krimit të organi-
zuar dhe të korrupsionit
kërkojnë miratimin edhe
të disa ligjeve në Kuven-
din e Kosovës.

Për francezët, Tirana konside-
rohet si parajsa e vogël e Ballka-
nit, që ia vlen të vizitohet. Pas gaze-
tave prestigjioze si “The
Economist” apo “The Guardian”,
apo revistave me emër si “Vanity
Fair”, “Vogue”, “L’Espresso” etj., edhe
revista e njohur franceze “Marie
Claire” i ka kushtuar një artikull
kryeqytetit shqiptar, duke e cilë-
suar si qytetin që “nuk fle kurrë”.

“Vendi i Shqiponjave shfaqet si
një vend plot magji, histori dhe
kulturë. Një vend ideal për të ka-
luar pushimet, me një ndjesi mirë-
qenie dhe argëtimi, Tirana është

një qytet që “nuk fle kurrë”, thuhet
në artikullin e “Marie Claire”.

Duke cituar të dhënat e marra
nga “Numbeo”, një nga faqet më
serioze në fushën e statistikave,
revista franceze e rendit Shqipë-
rinë dhe kryeqytetin shqiptar si
një ndër vendet më të sigurta në
botë, transmeton atsh. “Numbeo
një faqe statistikore e rëndësish-
me e cila përmban informacione
lidhur me cilësinë e jetës nëpër
botë, e ka renditur atë (Tiranën)
në vendin e nëntë, si një ndër ven-
det më të sigurta në botë. Shqipë-
ria është një vend i cili është ende

në hapat e para me një realitet në
zhvillim e sipër”, shkruan “Marie
Claire”.

Një fakt i tillë konfirmohet
edhe nga Nicolas Coupat, një fran-
cez i cili punon në një agjenci që
merret me organizimin e grupeve
turistike nga Franca, të cilët duke
përfituar nga ofertat joshëse që
ofron vendi ynë, marrin edhe shër-
bimin dentar.

“Unë jetoj në Shqipëri prej
shumë vitesh dhe ajo që kam kon-
statuar është se Tirana është më e
sigurt se Parisi apo qytete të tjera
franceze.

Këtu, unë mund të dal natën
pa ndonjë rrezik. Ajo që më bëri të
vendosem në Shqipëri është cilësia
e jetës: Tirana është një qytet me
plot mundësi argëtimi dhe vende
ku mund të konsumosh një peshk
të freskët, në restorante për më pak
se 10 euro personi.

Në Francë, unë jetoja me një
pagë prej 4500 eurosh, por kam
vendosur të vij e të jetoj në Tiranë,
ku me 1000 euro në muaj, bëj një
jetë më të mirë. I ftoj qytetarët
francezë, për të vizituar këtë vend
të mrekullueshëm”, thotë Nicolas
për revistën “Marie Claire”. 

Revista franceze: Tirana, parajsa e vogël e Ballkanit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BE i kërkon sqarim Kosovës për tarifat në mallrat e Serbisë dhe Bosnjës
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Taksa prej 10% për produktet nga Serbia
dhe Bosnja pa efekt, kërkohet rritja e saj 

Taksa prej 10 për qind e
vendosur nga Qeveria e
Kosovës, për produktet e
importuar nga Serbia dhe
Bosnja e Hercegovina, po
konsiderohet e pakët dhe me
efekte minimale në mbro -
jtjen e prodhimeve vendore
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Kryetarja e pakicës në Dhomën
e Përfaqësuesve, Nancy Pelosi, në
krah të figurave të tjera me peshë,
doli para mbështetësve demok-
ratë, duke thënë se është një ditë e
re për Amerikën. “Urime të gjithë
atyre kandidatëve të jashtëzakon-
shëm, dinamikë, të larmishëm që e
rimorën kontrollin e Dhomës së
Përfaqësuesve në emër të popullit
amerikan”, tha ajo. Megjithëse de-
mokratët fituan në disa gara kyçe
të martën, ata nuk realizuan atë
që po quhej “valë blu” fitoresh në
zgjedhjet e Kongresit dhe që ana-
listët kishin thënë se do të kishte
qenë një kundërshtim ndaj presi-
dencës së presidentit Donald
Trump. Mbajtja e kontrollit të Se-
natit nga republikanët u duk
thuajse i padiskutueshëm kur de-
mokratët humbën gara kyçe në In-
diana dhe Tenesi, dy shtete që Pre-
sidenti Trump i fitoi lehtësisht në
vitin 2016.

Megjithatë, demokrati nga
Virxhinia Perëndimore, Joe Man-
chin arriti ta mbante vendin e tij në
senat dhe fitoi ndaj republikanit,

Patrick Morrisey, prokurori i
përgjithshën i këtij shteti. Para-
shikimet për kontrollin e Dhomës
së Përfaqësuesve dhe Senatit, vijnë
ndërsa qendrat e votimit po mbyl-
len në gjithë vendin. Demokratët
siguruan fitoren e parë të rëndësi-
shme në Virxhinia, në rrethinat e
Uashingtonit, ku Jennifer Wexton,
një prokurore dhe senatore e legji-
slaturës së shtetit, fitoi ndaj anëta-
res aktuale të Dhomës së Përfaqë-
suesve, Barbara Comstock.

Me humbjen e zonjës Comstock,
një tjetër fitore demokrate në Flori-
da, dy të tjera në Pensilani dhe dy në
Kolorado, si edhe disa në shtete të
tjera, demokratët arritën të marrin
shumicën e Dhomës së Përfaqësue-
sve. Demokratja Donna Shalala, ish-
sekretare e Shëndetësisë dhe Shërbi-
meve Sociale fitoi ndaj republikanes,
Maria Elvira Salazar për një vend që
mbahej nga anëtarja veterane repu-
blikane e Kongresit, Ileana Ros-Leh-
tinen nga Florida.

NJË NUMËR I LARTË
KANDIDATESH GRA

Një numër rekord prej 237 gra-
sh po kandidojnë për Dhomën e

Përfaqësuesve dhe 23 në garat për
senatin në gjithë vendin, përfshirë
185 Demokratë dhe 52 repu-
blikanë. Fitoret e tyre kanë gjasa
ta konsolidojnë përqindjen e grave
në Kongres, duke kaluar shifrën 20
për qind për herë të parë.

Shumë prej tyre kandiduan në
dy vitet e fundit, të mobilizuara
nga njoftimet për sjelljen e Presi-
dentit Donald Trump ndaj grave,
lëvizjes #MeToo që ka hedhur dritë
mbi përmasat e sulmeve seksuale
dhe platformave të politikave re-
publikane për çështje si e drejta e
abortit. Por një nga garat më të
rëndësishme për Senatin, u fitua
nga Marsha Blackburn, një mbësh-
tetëse e fortë e Presidentit Trump,
në shtetin e Tenesisë.

BALANCA E PUSHTETIT
Marrja e kontrollit të Dhomës

së Përfaqësuesve nga demokratët,
do të thotë që ata do të jenë në
gjendje të frenojnë axhendën e
Presidentit republikan, Donald
Trump. Zonja Pelosi e bëri këtë të
qartë, kur tha se fitorja do të thotë
një “rikthim të idesë së kushtetutës
për kontroll dhe balance” si

përgjigje ngdaj Presidentit Trump.
Fitorja do të thotë gjithashtu që
Dhoma e Përfaqësuesve do të jetë
në gjendje të ndërmarrë hetime
ndaj administratës së Presidentit
Trump.

PJESËMARRJA
Votuesit ishin të vendosur që

zëri i tyre të dëgjohej të martën,
duke pritur në radhë të gjata dhe
duke shpërfillur të ftohtin dhe mo-
tin me shi për të hedhur votën. Pje-
sëmarrja e lartë të martën pason

një numër rekord votimesh të her-
shme gjatë javës së kaluar.
Megjithëse emri i Presidentit Do-
nald Trump nuk ishte në fletët e
votimit, shumë votues në gjithë
vendin, i shohin këto zgjedhje si
një referendum për dy vitet e para
të tij në detyrë.

PËR HERË TË PARË PJESË E
KONGRESIT BËHEN EDHE DY

MYSLIMANE
Rashida Tlaib nga Michigan

dhe Ilhan Omar nga Minnesota
kanë fituar në zgjedhjet e djeshme
në SHBA dhe u bënë gratë e para
muslimane që janë zgjedhur në
Kongresin Amerikan, raporton
Anadolu Agency (AA). Tlaib si kan-
didate e Partisë Demokratike fitoi
në njësinë zgjedhore 13 në Michi-
gan. Ajo është shtetase e SHBA-ve
me origjinë palestineze, e cila për 6
vite punon në administratën sh-
tetërore. Fitorja e saj ishte e pritsh-
me, pasi që nuk pati kundërkandi-
dat republikan, por si
kundërshtarë pati dy parti më të
vogla.

Në Dhomën e Përfaqësuesve
Tlaib do të zë vendin e John
Conyers, i cili për shkak të akuzave
të një skandali seksual u detyrua të
largohet nga skena politike. Për-
veç Tlaib, në Dhomën e Përfaqë-
suesve është zgjedhur edhe një
myslimane, Ilhan Omar me
origjinë nga Somalia.

Ajo pati një rrugë shumë më
të vështirë deri tek fitorja, pasi që
në njësinë zgjedhore në Minneso-
ta për kundërshtare pati kandida-
ten republikane Jennifer Zielinski.

Omar njëkohësisht do të jetë
dhe myslimanja e parë me mbule-
së në Kongresin Amerikan. Ajo do
të zë vendin, të cilin edhe në man-
datin e kaluar e mbante po ashtu
myslimani Keith Ellison. 

“Ushtarët e Islamit” shkonin në
parajsën ushtarake, me “femra të
bukura” dhe “lumenj vere”, “një pa-
rajsë të vërtetë tokësore”. Kjo, ar-
gumentoi Hitleri, i shkon më për
shtat “temperamentit gjerman”,

sesa “ndymjes çifute dhe marrëzi-
së së priftërinjve” të krish-
terë.Historiani David Motadel i
Universitetit të Kembrixhit shk-
ruan në librin e tij “Islami dhe luf-
ta e Gjermanisë naziste” se politika

naziste ishte një nga “metodat më
të fuqishme për të politizuar dhe
instrumentalizuar islamin në hi-
storinë moderne”.

Hitleri e vlerësonte Presiden-
tin e parë të Turqisë, Mustafa Ke-

mal Ataturk, për nënshtrimin e
fesë ndaj shtetit, dëbimin e grekë-
ve dhe masakrën ndaj armenëve.
Motadel shkruan se gjatë Luftës së
Dytë Botërore, myslimanët lufto-
nin në të dy anët, por vetëm mes
nazistëve dhe myslimanëve kishte
një lidhje politiko-shpirtërore. Të
dy grupet e urrenin demokracinë
liberale, hebrenjtë dhe bolshe-
vikët. 

Në prill 1942, Hitleri u bë
udhëheqësi i parë evropian që
deklaroi që Islami është “i paaftë
të bëjë akte terrorizmi”, transme-
ton shekulli tekstin e WSJ. Gjatë
luftës, myslimanët e Ballkanit u
përfshinë nga autoritetet naziste

në listën e “popujve me racë të
mirë në Evropë”.  Udhëheqësi i
arabëve palestinezë, Haj Amin al
Husseini, Myftiu i Madh i Jerusa-
lemit, rekrutoi disa mijëra të “my-
slimanëve gjermanë”, si vullne-
tarët e parë jo-gjermanë për të
shërbyer si vullnetare në Schutz-
staffel- in e Hitlerit (Trupat e
mbrojtjes, SS).

Në nëntor të vitit 1944, Himm-
ler, komandanti i SS, dhe Myftiu i
Madh krijuan në Dresden Shkol-
lën Ushtarake të Imamëve nën kuj-
desin e SS. Pas përfundimit të
luftës, disa nazistët myslimanë u
arratisën dhe hynë në Qeverinë e
Arabisë Saudite si këshilltarë.

Pse donte Hitleri të ishte mysliman?
Fati ynë i keq që kemi
zgjedhur besimin e
gabuar”. Kështu iu ankua
njëherë Hitleri arkitektit
të tij, Albert Speer. “Pse
duhet të kishim
Krishterimin, me
butësinë dhe urtësinë e
tij?”, kishte pyetur ai. Për
liderin nazist, Islami ishte
“besimi i burrave”
(Männerreligion) - i
pastër, po ashtu

Demokratët e fitojnë Dhomën e Përfaqësuesve,
Republikanët e mbajnë Senatin

Demokratët shpallin
fitoren për Dhomën e
Përfaqësuesve në
zgjedhjet e së martës,
ndërsa republikanët kanë
mbajtur kontrollin e
Senatit. Rashida Tlaib
nga Michigan dhe Ilhan
Omar nga Minnesota
kanë fituar në zgjedhjet e
djeshme në SHBA dhe u
bënë gratë e para
muslimane që janë
zgjedhur në Kongresin
Amerikan

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

REAGIMI I PARË I TRUMPIT
PAS ZGJEDHJEVE
Presidenti i SHBA-së Donald
Trump reagoi ndaj rezultateve
të para të zgjedhjeve të
Kongresit në mes të mandatit
presidencial, duke vlerësuar se
u arrit një sukses i
jashtëzakonshëm. "Një sukses
i jashtëzakonshëm,
faleminderit të gjithëve", tha
presidenti i SHBA-së në
Twitter. 
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Në vitin 1914, fuqitë e mëdha të
Evropës ishin të ngatërruara në një
rrjet aleancash që ishin krijuar për
dekada të tëra lojërash për domi-
nim nga ana e perandorive kolo-
niale. Vrasja e Dukës austro-hun-
garez Franz Ferdinand nga një
aktivist boshnjak 19-vjeçar, nxiti
një reaksion zinxhir që i futi këta
vende në një luftë kataklizmike.

Austro-Hungaria, e cila kish
qenë në kërkim të një mundësie
për të projektuar forcën e saj në
Ballkan, i shpalli luftë Serbisë, duke
akuzuar qeverinë e saj se kishte
orkestruar atentatin. Rusia u mobi-
lizua për të mbrojtur aleatin e vet,
Serbinë. Kjo shtyu Gjermaninë, e
cila ishte aleate me Austro-Hun-
garinë, që t’i shpallte luftë Rusisë
dhe aleatit të saj Francës, si dhe të
pushtonte fqinjën e Francës,
Belgjikën. Britania, që kishte
premtuar të mbronte neutralite-
tin e Belgjikës, i shpalli luftë Gjer-
manisë, me të cilën kishi kohë që
matej për supremacinë në dete. Në
4 vitet që pasuan, 9.7 milionë ush-
tarë dhe 10 milion civilë vdiqën në
një konflikt kaq të frikshëm, saqë
shumë të mbijetuar mbetën të tor-
turuar mendërisht prej asaj që ki-
shin parë.

PËRSE VDIQËN 
KAQ SHUMË NJERËZ?

Teknologjia. Futja e automa-
tikëve, telave me gjemba, dhe
rritjes së saktësisë së artilerisë e
shndërroi përparimin në terren të
hapur një recetë për vetëvrasje.
Megjithëkëtë, udhëheqësit ushta-
rakë vazhduan t’u përmbahen tak-
tikave të shekullit 19 për pjesën më
të madhe të luftës, duke urdhëruar
mësymje masive të këmbësorisë
për të pushtuar pozicionet e ar-
mikut. Por kur ushtarët linin llo-
goret dhe niseshin për sulm, ata
vriteshin e mijëra. Industrializimi i
luftës shkaktoi vdekje në një shkal-
lë të paprecedentë; në Francë për
shembull, 13.3 për qind e popullsi-
së meshkuj të moshës 15-19 vjeç

vdiqën në luftë. Luftimet ofruan
një ide të zbehtë të tmerreve që do
të vinin, me përdorimin fillimisht
të mjeteve luftarake ajrore, bom-
bardimin e civilëve, armët kimike,
dhe tanket. Lufta e Parë Botërore
ishte katastrofa e parë e shekullit
20, ka shkruar historiani Fritz
Stern. “Katastrofa nga e cila buruan
gjithë katastrofat e tjera”.

ÇFARË NDODHI PAS LUFTËS?
Fundi i luftës krijoi terrenin për

një seri konfliktesh globale, disa
prej të cilëve vazhdojnë edhe sot.
Në Rusi, lodhja prej luftës çoi në
kolapsin e dinastisë disa shekullo-
re të Romanovëve, Revolucionin
Rus të 1917 dhe ardhjen e sundi-
mit komunist. Perandoria poliglo-
te e Austro-Hungarisë së mundur u
shpërbë në një seri shtetesh të pa-
varura, bazuar në identitetin et-
nik, përfshirë edhe ish Jugoslla-
vinë, ku tensionet nacionaliste dhe
sektare vazhdojnë edhe sot e kësaj
dite. Kushtet e ashpra që fitimtarët
imponuan në Traktatin e Versajës
ishin shkaku i ngritjes së naciona-
lizmit në Gjermani, dhe më pas
ardhjes në pushtet të Adolf Hitle-
rit dhe partisë së tij naziste. Disa hi-
storianë e shohin Luftën e Parë
Botërore, si fillimin e një lufte të
vazhdueshme për Evropën, e cila
nuk mori fund deri në ribashkimin
e Gjermanisë në vitin 1989.

PO PJESA TJETËR E BOTËS?
Pas Luftës së Parë Botërore,

aleatët i hoqën Gjermanisë kolo-
nitë e veta në Azi dhe Afrikë. Por në
vend që t’u jepej pavarësia, këto
shtete të shtypura prej kohësh u
përfshinë në perandoritë kolonia-
le të fitimtarëve. Popujt e koloni-
zuar nuk duronin t’u mohohej e
drejta për vetëvendosje kombëta-
re, siç po ndodhte me shtetet evro-
piane të çliruara rishtas, si Polonia,

duke ndezur kështu lëvizjet për pa-
varësi në Indi dhe disa shtete
afrikane. Lufta e Parë Botërorë
gjithashtu ribëri hartën e Lindjes
së Mesme. Britanikët dhe francezët
hartëzuan atë që mbetej prej Pe-
randorisë Otomane, e cila kish hyrë
në luftë në krah të Gjermanisë. Si-
pas marrëveshjes Sykes-Picot,
Franca kërkoi Libanin dhe Sirinë
në sferën e saj të influencës,
ndërkohë që Britania mori kontrol-
lin e atyre që do të bëheshin Iraku
e Jordania, si dhe shteteve të Gjirit.
Kufijtë e rinj u krijuan arbitrarisht,
pa marrë fare parasysh identitetet
e vjetra fetare dhe fisnore. Iraku,
për shembull, u krijua duke ba-
shkuar tre ish provinca otomane, të
dominuara respektivisht nga
shiitët, sunitët dhe kurdët. Kur ISIS
u fut në Siri dhe Irak, udhëheqësi i
saj, al Baghdadi shpalli qëllimin e
tij për të eliminuar kufijtë e vjetër
kolonialë. “Kjo aleancë e bekuar
nuk do të ndalet, deri kur të kemi
ngulur gozhdën e fundit në arkë-
mortin e komplotit Sykes-Picot”,
tha ai.

IMPAKTI NË SHBA
Amerika hyri me hezitim në

luftë në anën e aleatëve, në vitin
1917, por ndërhyrja e saj e vonë i
fuqizoi aleatët e lodhur e pothuaj
të falimentuar, duke i çuar në fito-
re. Lufta e bëri Amerikën kre-
didhënësin më të madh të botës,
duke e zhvendosur qendrën e fi-
nancës globale nga Londra në Nju
Jork.

E paprekur në shtëpi nga lufta
ndërkohë që Evropa ishte rrënuar,
Amerika pa ekonominë të lulëzon-
te, duke kaluar edhe Perandorinë
Britanike e duke u bërë më e
madhja në botë. Presidenti Uilson
shpresoi të bënte një rend të pa-
sluftës me Ligën e Kombeve, e cila
ishte projektuar për të shmangur
luftërat e ardhshme.

Por Senati refuzoi hyrjen në
Ligë, teksa kundërshtarët e
quajtën të papajtueshme me so-
vranitetin amerikan. Megjithëkëtë,
deklarata e Uilsonit se “bota duhet
të bëhet e sigurt për demokracinë”,
krijoi një precedent që ka zgjatur.
“Ky ka qenë themeli i të gjithë po-
litikës së jashtme amerikane për
100 vitet e fundit”, thotë historiani
A. Scott Berg. “Je apo nuk je
dakord”.

(The Week)

Trashëgimia 
e vërtetë e Luftës
së Parë Botërore
Lufta e Madhe mori
fund 100 vjet më
parë. Si e formësoi
ajo botën ku
jetojmë sot?

Futja e automatikëve,
telave me gjemba,
dhe rritjes së saktësisë
së artilerisë e
shndërroi përparimin
në terren të hapur një
recetë për vetëvrasje
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Nga Ismail ARSLLANI

Në saje të punës së madhe pa-
triotike, kombëtare dhe intelek-
tuale të mësuesit, ndër të parët në
Tetovë, Shefqet Sulejmani, tashmë
i ndjerë, i cili me pedanteri kishte
shënuar në notesin e vet ngjarjet
historike të periudhës 1936-1944,
ku përfshihet edhe periudha e Te-
tovës nën administrimin e Shtetit
Shqiptar, që konsiderohet si një
epokë e Rilindjes kombëtare të te-
tovarëve, kur për herë të parë
ngrihet zyrtarisht flamuri shqip-
tar në Tetovë, shfaqet drama e parë
shqiptare, mbahen lirshëm plisat e
bardhë, hapen shkollat e para në
gjuhën shqipe, themelohen sho-
qata dhe grupe të ndryshme me
aktivitete shoqërore-politike, arsi-
more dhe kulturore. Gjithë këtë ta-
blo të jetës pra, e kemi trashëgim
për brezat e ardhshëm dhe jemi
mirënjohës për mësuesin Shefqet,
i cili na la të shkruara në letër këto
zhvillime të së kaluarës, për kujte-
së të përhershme.

Sipas shënimeve të tij, që i pati
në disponim autori i këtij shkrimi,
në vitin 1936, viset veri-perëndi-
more të Maqedonisë së sotme të
banuara me shqiptarë, që ishin
nën regjimin monarkist sllav, ishin
nën një trysni të egër të gjenoci-
dit. Atyre u ndalohej arsimimi sh-
qip, tokat e tyre u jepeshin koloni-
zatorëve serbë dhe malazezë,
ndalohej deklarimi zyrtar i kombë-
sisë shqiptare, ndërkohë që u
bëhej presion për shpërngulje në
Turqi. 

Mësuesi Shefqet shkruante në
"Ditarin" e tij se asokohe në Tetovë,
nuk kishte ndonjë kapacitet indu-
strial, pos Monopolit të duhanit,
ndaj dhe popullata ka qenë e pa-
punë dhe e varfër. Një numër zej-
tarësh kishin hapur dyqane, të cilët
angazhonin edhe punëtorë, për
zhvillimin e zejes së tyre. Kështu
ishte edhe Punëtoria e rrobaqepë-
sisë në Tetovë, që drejtohej nga
Naxhi dhe Kadër Sulejmani. Në të
punonte si çirak, edhe mësuesi i
ardhshëm, Shefqet Sulejmani, i cili
kishte vetëm 12 vjeç, ndaj dhe me
vëmendje dëgjonte “debatet” poli-
tike që zhvilloheshin në këtë punë-
tori, ku ishin edhe Hysein Xhaferi
(babai i Arbën Xhaferit) dhe Idriz
Ibrahimi-Cërcëri,  rrobaqepës.

“Një ditë, në këtë punëtori

vijnë Selim Shehapi dhe Idriz
Cërcëri, të cilët, duke debatuar për
atë se është koha që populli të or-
ganizohet kundër këtij regjimi
shtypës, propozuan që të formohet
një organizatë politike kombëta-
re në Tetovë, e cila do të vepronte
në ilegalitet. Dhe, nuk kalon
shumë kohë, në verë të vitit 1936,
me nismën e tyre formohet në
shtëpinë e Xheladin Efendiut, më-
sues i fesë islame, që gjendej në
rrugën “Beo gra dska” në Tetovë, një
organizatë politike me taban
kombëtar, me emrin “Besa”, - ka
shkruar në "Ditarin" e tij, derisa ish-
te gjallë, mësuesi Shefqet Sulej-
mani. 

Në mbledhjen e parë theme-
luese të organizatës politike
kombëtare “Besa” kanë marrë pje-
së Selim ef. Shehapi, filozof, Idriz
Ibrahimi-Cërcëri, Hysein Xhaferi,
Naxhi Sulejmani, Ismail Xhaferi
(të gjithë rrobaqepës), Mahmut
Zeqiri (Ahmeti) dhe Shefqet Sulej-
mani, në cilësinë e korrierit. Ky i
fundit, me një strajcë shkollore i
kishte bartur të gjitha dokumentet

e nevojshme në shtëpinë ku
mbahej mbledhja themeluese. Në
të ishte zgjedhur kryetar i organi-
zatës Selim Shehapi, ndërsa
nënkryetar Idriz Ibrahimi-Cërcëri,
si dhe ishte hartuar një program
pune, që duhej të përpunohej dhe
të zgjerohej. 

Në programin e kësaj organi-
zate ishin shtruar këto detyra: anë-
tarët e saj duhej të punonin në
ngritjen e ndjenjës kombëtare të
popullit, të zgjerohej organizata
me njerëz të besueshëm, të pro-
pagandohej mos shkuarja në Tur-
qi, të shkruheshin pamflete të
ndryshme kundër regjimit, të cilat
duhej të shpërndaheshin në mesin
e popullit, për t’u  sqaruar gjendja
e rëndë në të cilën gjendet, ndërsa
një nga vendimet ishte edhe mbyl-
lja e çajtoreve. Ndërkohë, duhej të
organizohej rinia në qytet, sipas
mundësive edhe nëpër fshatra,  ku
do të formoheshin celulat e orga-
nizatës. 

Për një kohë të shkurtër, orga-
nizata ishte vënë në funksion: në
rajonin e “qendrës” angazhohet

Kadër Sulejmani, rrobaqepës nga
Tetova, Hilmi Rashiti, punëtor në
“Monopol” të Tetovës, Harun
Dehari  nga fshati Gjermë, i cili
duhej të formonte një seksion në
fshat, Veli Rexhepi nga Tetova do të
punonte me bujq, Gani Luma nga
Tetova ishte i angazhuar për punë
me rininë e Lagjes së Sahatit, Mul-
la Ferik Hoxha dhe Hysni Abdul-
lahu, që të dy nga Sllatina, duhej të
aktivizonin rininë e fshatrave Slla-
tinë, Tearcë, Neproshten etj.
Shumë shpejt, në aktivitetet e or-
ganizatës “BESA”, në “qendër”, u
kyçën edhe Hafëz Muhamed Xhe-
lili dhe Mulla Jahja nga fshati
Shipkovicë, Xhevahir Zylbehari¬
dhe Neim Aliu nga Strimnica, të
cilët duhej të propagandonin dhe
të formonin celula në fshatrat
Strimnicë, Zhelinë e Leshnicë. Në
fshatin Pirok angazhohet Garip
Ademi-Dema, i cili duhej të for-
monte celula në rajonin e vet. Me
celulat e formuara, ishte an-
gazhuar të mbante kontakte Hy-
sein Xhaferi, i cili duhej të jepte in-
struksione për veprimtarinë e

mëtutjeshme. Sipas Shefqet Sulej-
manit, kjo organizatë shumë sh-
pejt vendos “lidhjet” e veta me
konsullatën e Shqipërisë, nga e cila
kërkon ndihmë. Konsullata merr
përsipër që të dërgojë mjete finan-
ciare, libra dhe materiale të ndry-
shme propaganduese, por kishte
kërkuar që të gjendet një vend
konspirativ, prej nga do të tran-
sportoheshin materialet për në Te-
tovë. Kreu i kësaj organizate kishte
gjetur një “jatak” në Shkup, në
objektin “Bojali-Han”, pronar i të
cilit ishte Hasan ef. Shukriu, prej
nga materialet në konspiracion të
plotë i merrte njeriu i besueshëm i
organizatës, karrocieri tetovar
Byrhanedin Pupunca.

Këto aktivitete, përkundër ile-
galitetit,  shumë shpejt i kishte
“nuhatur”  pushteti i atëhershëm
monarkist, ndaj dhe kishte nisur
një hakmarrje të hapur represive
ndaj shqiptarëve. 

Në vitin 1938, disa struktura
serbo-bullgare kishin  bërë një
strategji të përbashkët për provoki-
min e masave shqiptare, duke
shkaktuar situata të tensionuara
me sulme dhe rrahje përmasash
të gjera ndaj shqiptarëve në pjesë
të ndryshme qendrore të Tetovës.
Kjo situatë i kishte detyruar shqip-
tarët që përkohësisht të  tërhiqe-
shin nëpër shtëpitë e tyre sapo lë-
shohej muzgu, por torturat edhe
më tej vazhdonin. 

“Në këto rrahje kundër shqip-
tarëve dallohej një person, i njohur
me nofkën ‘Çfarka’, i cili njihej si
zullumqar. Ai sa herë që shihte sh-
qiptarë, të cilët në atë kohë mba-
nin në kokë qeleshet e bardha, apo
fesat, me strukturat e veta të orga-
nizuara vërsuleshin edhe në pra-
ninë e xhandarmerisë, e cila shtirej
sikur nuk ndodhte asgjë. Një nga
qëllimet e këtyre rrahjeve, pos sh-
fryrjes së tyre shoviniste, ka qenë
edhe trysnia e planifikuar ndaj sh-
qiptarëve, që ata të detyroheshin
që të shpërnguleshin në Turqi”, ka
shkruar Shefqet Sulejmani. 

Si u themelua dhe veproi në Tetovë
organizata ilegale  "BESA" (1936)

“Në këto rrahje kundër shqiptarëve dallohej një person, i njohur me
nofkën ‘Çfarka’, i cili njihej si zullumqar. Ai sa herë që shihte shqiptarë,
të cilët në atë kohë mbanin në kokë qeleshet e bardha, apo fesat, me
strukturat e veta të organizuara vërsuleshin edhe në praninë e
xhandarmerisë, e cila shtirej sikur nuk ndodhte asgjë. Një nga
qëllimet e këtyre rrahjeve, pos shfryrjes së tyre shoviniste, ka qenë
edhe trysnia e planifikuar ndaj shqiptarëve, që ata të detyroheshin që
të shpërnguleshin në Turqi”, ka shkruar Shefqet Sulejmani

Shefqet Sulejmani

Shtëpia në Tetovë, ku është themeluar organizata ilegale “Besa”
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Anila DEDAJ

Paolo Muner, i cili ka jetuar dhe për më
shumë se 2 vjet në Tiranë thotë se ndihet
edhe pak shqiptar. “Kjo është edhe pak Ti-
rona ime” shprehet ai, ndërsa tregon ke-
qardhjen për fluksin e ndërtesave e pallate-
ve që kanë pushtuar hapësirat publike. Për
“Shekulli”-n, Muner rrëfen një histori mjaft
interesante për Aleksandër Moisiun, akto-
rin e famshëm të fillimshekullit XX-të me
origjinë shqiptare. Studiuesi tregon për
provën që vërteton se aktori i famshëm

durrsak, ndryshe nga sa thuhet, kishte një
lidhje shpirtërore me vendin dhe shtëpinë
e tij në Durrës, ku edhe ka kaluar disa vite të
fëmijërisë. Bëhet fjalë për vilën “Moisiu” të
konceptuar në Lido të Venecias, e cila edhe
pse studiohet dhe është në manuale të arki-
tekturës Evropiane, nuk ka ekzistuar kurrë.
Shumë studentë rrëfen Muner, edhe vitet e
fundit e kanë zgjedhur si referencë në te-
mat e diplomave. Ajo që e lidh vilën e fam-
shme “Moisiu” me vendin tonë është ngja-
shmëria e saj me Muzeun “Shtëpia e
Aleksandër Moisiut” në Durrës.

Sipas studiuesit, dizenjimi i kësaj vile
ka një ngjashmëri me Shtëpinë Muze ku
Moisiu kaloi disa vite të jetës së tij, dhe fak-
ti që ai ka dashur ta konceptojë në këtë
mënyrë për të është prova që ai mendonte
dhe ishte i afeksionuar pas vendit e tij të
lindjes…

Zoti Muner, në këndvështrimin tuaj sa
vlerësohet në Shqipëri figura e Alek-
sandër Moisiut?

Tani njihet pak më shumë. Ndoshta
edhe nga fakti se në krye të vendit ka qenë
edhe ish- presidenti Alfred Moisiu. Edhe,
sepse universiteti dhe teatri i Durrësit
mbajnë emrin e tij prej kohësh. Vetëm 10
vjet më parë isha pjesëtarë i komisionit të
provimeve për gjuhën italiane, këtu në Ti-

ranë në Institutin e Kulturës dhe ishte një
grup studentësh nga Liceu “Moisiu” i Ka-
vajës. Unë asokohe e kisha studiuar perso-
nazhin, sepse ka lindur në qytetin tim, dhe
atje konsiderohet si një personazh i fam-
shëm. Të gjithë studentët i pyeta nëse e di-
nin se kush ishte Aleksandër Moisiu dhe
askush nuk dinte të më përgjigjej.

Sa kujtohet në Trieste kjo figurë?
Në Trieste Moisiu (Moisi në Itali) kuj-

tohet edhe përmes një sheshi të vogël në
periferi që mban emrin e tij, e po ashtu
edhe me anë të një statuje (bust më saktë)
në Kopshtin Publik kryesor të qytetit, ku
gjenden edhe shumë buste të triestinëve të
tjerë të famshëm; pak a shumë siç janë në
Tiranë në atë parkun bri Kullave Binjake,
drejt lumit Lana. Ndoshta është mirë të
themi ishin, sepse zona u prish për të ndër-
tuar pallate të tjera, a për të sistemuar
parkun, s’e di saktë, sidoqoftë, shpresojmë
për mirë, për bustet natyrisht!

Çfarë të reje keni zbuluar për këtë per-
sonazh të fillimshekullit të XX-të?

Kam zbuluar diçka shumë interesante,
që edhe pse nuk ka shumë lidhje me tea-
trin, i ka bërë njerëzit shumë kurioz. U ka
pëlqyer shumë, sidomos arkitektë-
ve./Shekulli

Fotografitë e trishta
të vogëlusheve
shqiptare të 1920-ës
Këto dy motra të varfra kishin ecur 40 ki-
lometra nga një fshat malor për të arritur
në Tiranë. Vajza në të majtë vuante nga
një infeksion të rëndë në sy dhe, për të
shpëtuar nga verbimi i plotë, kishte ne-
vojë për një ilaç që shpërndahej nga far-
macia e Kryqit të Kuq Amerikan në Ti-
ranë. Motrat kishin sjellë me vete dy pula
dhe gjashtë vezë për t’ia dhënë mjekut
amerikan. Kur iu tha se ilaçi ishte falas,
ato refuzuan dhe nuk donin të largohe-
shin pa lënë pulat dhe vezët që kishin
sjellë. Kjo fotografi është realizuar në vi-
tin 1920. Spikat në fytyrat e tyre kure-
shtja dhe trishtimi i rrugës së gjatë.
Një tjetër fotografi tregon gëzimin e një
vogëlusheje në krahët e të atit. Revista
prestigjioze “TEMPO” hapet me këtë foto
duke treguar më shumë për Shqipërinë, e
vitit 1940-të.

Ekspozitë, me harta e libra të
koleksionistit Jorgo Kolomihalit, të
Bibliotekës Genadios ne Athinë
dhe koleksioni i Patricia Nooge për
Skënderbeun, prezantimi i librit të
studiueses greke Makis Paizi Apo-
stolu për Skënderbeun dhe një
kumtesë “Skënderbeu dhe Europa”
në emër të Muzeut Historik
Kombëtar përkujtuan 550 vjetorin
e Skënderbeut në Athinë.

Një organizim nën kujdesin e
Dr Maria Georgopulos, drejtore-
shës së Genadios Library dhe Am-
basadores shqiptare në Athinë, Znj
Ardiana Hobdari mblodhi njerëz
të kulturës për të përkujtuar një
prej figurave më të shquara të hi-
storisë shqiptare. Dhjetëra vizitorë
panë hartat apo librat e koleksionit
të Kolomihalit që sillnin një histo-

ri tjetër të Skënderbeut. Viti 2018 u
shpall nga qeveria shqiptare si “Viti
Mbarëkombëtar i Skënderbeut”
duke kujtuar heroin kombëtar sh-
qiptar në 550 vjetorin e vdekjes së
tij.

Gjergj Kastrioti – Skënderbeu,
ka lindur më 6 maj 1405 dhe ka

mbyllur sytë më 17 janar 1468. Me
emrin tij lidhet një epokë e tërë hi-
storike për trevat arbnore. Gjergj
Kastrioti – Skënderbeu ishte përfa-
qësuesi më konsekuent dhe më i
shquar i elitës drejtuese mesjetare
shqiptare që udhëhoqi më vendo-
smëri frontin e luftës së shqiptarë-

ve kundër vendosjes së sundimit
perandorak osman.

Ai realizoi të parin bashkim po-
litik të princërve shqiptarë të kohës
në Kuvendin e Lezhës, në fillimi të
marsit 1444, i cili u hapi rrugë
përpjekjeve për themelimin e një
shteti mesjetar shqiptar. Nga ven-

det europiane Skënderbeu është
konsideruar si mbrojtës i krishteri-
mit. Sipas kryeministrit shqiptar
një komision i posaçëm do të
ngrihet për organizimin dhe pro-
movimin e këtij viti.

Por veç 550-vjetorit të vdekjes
së Heroit Kombëtar, spikasin edhe
tre përvjetorë të tjerë, me rëndësi
themelore për kombin shqiptar.
Më 28 nëntor 2017 përkujtohet 105
vjetori i pavarësisë, datë që përkon
edhe me 574 vjetorin e hyrjes së
Skënderbeut në Krujë. Tjetër datë
e rëndësishme është 10 qershori
2018, 140 vjetori i themelimit të
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.  Në
aktivitetin e organizuar për Skën-
derbeun në Athinë merrte pjesë
dhe drejtori i Muzeut Historik
Kombëtar Dorian Koci.

Ekspozitë për 550 vjetorin e Skënderbeut në Athinë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vila që lidh
Aleksandër Moisiun
me Shqipërinë

Paolo Muner flet për aktorin shqiptar të fillimshekullit XX-të,
Aleksandër Moisiu. Ai rrëfen sekretin e vilës “Moisiu”, e cila
është objekt studimi, si dhe në manualet e arkitekturës. Ai
njihet në vendin tonë për kontributet e tij studimore mbi
historinë e lashtë shqiptare dhe në fushën e albanologjisë
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Fisnik NUHIU

Shkup, 7 nëntor - Të mërkurën janë zhvilluar
ndeshjet çerekfinalet të Kupës së Maqedo-
nisë në futboll. Fituesi aktual i Kupës,
Shkëndija në ndeshjen e parë çerekfinale
para tifozëve vendas përjetoi humbje të
pakëndshme nga Pobeda 0:1. Ekipi i Po-
bedës me golin e shënuar në minutën e 19
të pjesës së parë me anë të Makota mori
një fitore të rëndësishme ndaj “kuqezinj-
ve”. Ndërkaq, ne pjesën e dytë Shkëndija
një pjesë të madhe luajti edhe me një fut-
bollistë më pakë, pasi nga ndeshje u lar-
gua Egzon Bejtualli i cili në minutën e 47 u
ndëshkua me karton të kuq. “Kuqezinjtë”
në këtë përballje luajtën pa Besart Ibrai-

min dhe Stenio Zhunior të
cilët janë të lënduar ku dhe
ndikoi në realizimin e gola-
ve. Rastin më të mirë për të
barazuar shifrat e kishte
Izair Emini por që nuk arriti
ta shndërron në gol. Skua-
dra e Makedonija GJ.P, ka shënuar fitore
minimale përballë Rabotniçkit. Ishte bra-
zilian Robson da Silva që shënoi golin e
fitores në fillim të pjesës së dytë. “Luanët”
me një gol avantazh do të luajnë ndeshjen
e kthimit që është në program me pesë
dhjetor. Akademija Pandev me rezultatin
3:1 ka mposhtur ekipin që garon në Ligën
e Dytë, Korabin. Vendasi në avantazh ka-
luan që në minutë e 7 të përballjes, ku rea-

lizoi Mihailov, ndërsa go-
lin e dytë për nikoqirët e
shënoi Sashko Pandev në
minutën e 34 të pjesës së
parë. Mysafirët nga Di-
bra, arriti që në pjesën e
parë të zvogëlojnë epër-

sinë në 2:1 me anë të Muçës. Në fraksionin
e dytë Akademija Pandev arriti që të shë-
non edhe golin e tretë, me anë të Lupço
Doriev. Skuadra e Bellasicës ka arritur të
merr fitore të madhe në terren mysafirë
duke e mposhtur Sileksin me rezultatin
2:0. Ndeshjet e kthimit do të zhvillohet
më 5 dhjetor, kur do të mësohet emrat e
skuadrave, të cilat do të garojnë në gjy-
smëfinale. 

Shkupi mbetet 
pa Ilijoskin
Shkup, 7 nëntor - Skuadra e FC Shkupit këtë se-
zon është përballur me shumë futbollistë të
lënduar, lëndime që padyshim kanë ndikuar
edhe në rezultatet e këtij kampionati, e që
pritshmërit ishin të mëdha. Tani më disa javë
shkaku i lëndimeve jashtë ekipit ka mbetur
edhe Blazhe Ilijoski, që sezonin e kaluar e
mbylli me 13 gola të shënuar. Pikërisht nga e
premtja që lamë pas Ilijoski ka marrë edhe
një goditje tjetër, e që ka qenë lëndimi i përsë-
ritshëm i gjurit. Edhe pse sipas stafit mjekësor
thonë se nuk është ndonjë lëndim aq serioz,
por që për së paku 20 ditët e ardhshme ai
duhet ta pushoj gjurin, që më pas të fillojë me
stërvitje të lehtë. E gjithë kjo mundë të thotë,
që Ilijoski mundë të mos luajë fare këtë gjy-
smë sezon për Shkupin, që do të jetë edhe një
mungesë e madhe, pas largimit shkaku i do-
pingut të Muharem Muharemit.

Kristian Panuçi, trajneri i
kombëtares kuqezi, ka publikuar
listën e lojtarëve, që do të ketë në
dispozicion për dy ndeshjet e
radhës, të muajit nëntor; ndaj Sko-
cisë dhe Uellsit. E para është nde-
shje zyrtare, në kuadrin e Ligës së
Kombeve, dhe do të luhet më 17
nëntor, ora 20:45, në “Loro Boriçi”,
ndërsa e dyta është miqësore dhe
do të luhet në “Elbasan Arena”, në
orën 20:00, tri ditë më vonë. Inte-
resant është fakti se trajneri i
kombëtares sonë ka ftuar Loret Sa-
dikun, një futbollist i zbuluar e

thirrur më herët nga De Biazi, që iu
dha edhe pasaporta shqiptare, por
pastaj ndryshoi mendje dhe iu ba-
shkua Kosovës. Por, vendimi i fun-
dit i FIFA-s, se ai ka të drejtë të luajë
vetëm me Shqipërinë, me asnjë
kombëtare tjetër (kishte përfaqë-
suar edhe Suedinë me kombëta-
ret e moshave), duket se e ka impo-
nuar mesfushorin e Kasimpasa në
Turqi për t’iu rikthyer ngjyrave ku-
qezi. Në fund të fundit, iu rikthehet
atyre ngjyrave të kombit të tij,
sikurse deklaronte në fillim. Një
shans i dytë për të, që tejkalon po-
lemikat dhe duhet merituar në fu-
shën e lojës. Në fakt, Sadiku nuk
luajti asnjë ndeshje me Shqipë-
rinë, duke vendosur të kthehet në
Kosovë, ku u aktivizua në katër
ndeshje. Por, pas pranimit të pëfa-
qësueses së shtetit më të ri në Bal-

lkan në FIFA dhe UEFA, atij
nuk iu lejua të luante me
verdhekaltrit. FFK u mundua
që ta ftojë, por nuk ka arri-
tur, sikurse nuk ka arritur as
Suedia, sepse kanë marrë
përgjigje negative nga FIFA.
Më 22 gusht 2013, Loret Sa-
diku deklaronte për mediat
suedeze: “Kam vendosur të
luaj për Shqipërinë dhe Sue-
dia duhet të më harrojë. Unë
kam dëshirë të luaj për ngjy-
rat e kombit tim. Shqipërinë
e kam në zemër. Në shtator
më është premtuar nga De
Biazi që do të jem në fushë,
në dy ndeshjet që përfaqësuesja e
Shqipërisë do të ketë ndaj Slloveni-
së dhe Islandës. Dua të jap kontri-
butin tim për ngjyrat kuqezi”. Po
ashtu, prurje e re e Panuçit për këto

dy ndeshje është Ardian Ismajli,
mbrojtës i Hajdukut të Splitit, deri
dje kapiten i Kosova U-21. Rikthim
në mbrojtje kemi edhe për Ivan
Balliun. Konfirmohet me Shqipë-

rinë edhe Kastriot Dermaku,
edhe ky i ardhur nga kombë-
tarja e Kosovës, për shkak të
problemeve me aktivizimin
atje. Pjesa tjetër e lojtarëve
janë të njohur dhe kanë qenë të
grumbulluar për ndeshjet e ka-
luara, përfshirë edhe të riuan
Giacomo Vrioni, që debutoi
disa minuta me kombëtaren e
madhe në sfidën e fundit
kundër Skocisë. Janë 26 emra,
të cilët, gjatë ditëve të seancave
stërvitore në Durrës, duhet ta
bindin trajnerin Panuçi për të
luajtur në formacion, apo për
të qenë në 18-she, fillimisht

ndaj Skocisë dhe pastaj ndaj Uell-
sit. Në miqësoren me këtë të fun-
dit, patjetër që do të ketë vend për
më shumë hapësirë, sepse lejohen
më shumë se tri zëvendësime.

Federata e Boksit me
sponsor të ri

Shkup, 7 nëntor - Federata e Boksit të Maqe-
donisë firmosi kontratë sponsorisimi me
kompaninë e lojërave të fatit ”Senator,”, e
cila do hyn në fuqi në vitin 2019. Drejtuesit e
Federatës së Boksit dhe nënkryetari i saj, Fa-
ton Salihu konfirmojnë se kjo kompani do
të ndihmojë në finansimin e udhëtimeve të
reprezentacionit të Maqedonisë në garat
ballkanike, evropiane dhe ato botërore.
Ndërkohë në kohë të njëjtë, sponsori i ri do
të mbulojë harxhimet edhe përgatitjet e
boksierëve nga Maqedonia në garat e ndry-
shme ndërkombëtare.

Panuçi publikon listën e kombëtares, ja dy prurjet e reja kuqezi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

KUPA E MAQEDONISË

Shkëndija pëson
disfatë nga Pobeda

Kampioni aktual dhe mbrojtësi i titullit në këtë kompeticion të garave, skuadra e
Shkëndijës sërish pësoi disfatë në Tetovë kundër Pobedës. Kësaj radhe me 0-1, 
falë golit të shënuar Makota

KUPA E MAQEDONISË - ÇEREKFINALE 
SHKËNDIJA - POBEDA 0:1 
AKADEMIJA P. - KORABI 3:1 
SILEKSI - BELLASICA 0:2 
MAKEDONIJA GJ.P - RABOTNIÇKI 1:0 

Koha
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SHPALLJE PUBLIKE  

(në bazë të nenit 46-b, nga Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për përmbarim, Gazeta zyrtare e RM nr. 35/2005, 
50/2006, 129/2006, 08/2008, 83/2009, 50/2010, 83/2010, 88/2010, 171/2010, 148/2011 dhe 187/2013, në lidhje me nenin 

265 nga LP, Gazeta zyrtare e RM nr. 72/2016) 
Përmbaruesi Vanço Markovski nga Tetova, rr. Ilindenska nr. 64 në bazë të kërkesës për zbatimin e përmbarimit nga kreditori 
Memet Salahi nga Tetova dhe me vendbanim në f. Bogovinjë, e bazuar nga titulli i zbatimit Akti i Noterit ODU 711/14 nga 
13.10.2014 të Noterit Ivo Serafimoski Tetëvo, kundër kreditorit Alit Veseli nga Tetova me vendbanim në f. Zhelinë, për 
zbatimin e përmbarimit në shumë prej 4.674.000,00 denarë, në diten 06.11.2018 bën 

THIRRJE  
të personit Iljaz Veseli nga f. Zhelinë, i cili ka të drejtë ligjore me përparësi primare në blerje të pasurisë së patundshme e cila 
është lëndë e përmbarimit, të lajmërohet në zyrën e përmbaruesit në rr. Ilindenska nr. 64 Tetovë, për arsye të parashtrimit të 
Konkluzionit për shitje publike gojore nga 24.10.2018, e vërtetuar me I. nr. 1071/2016 NË AFAT PREJ 1 (NJË) DITË, llogaritur 
nga dita e publikimit të fundit të kësaj thirrje publike në gazetën publike.  
PARALAJMËROHET kreditori Iljaz Veseli që kjo mënyrë e parashtrimit konsiderohet si dërgesë adekuate dhe vetë pala është 
përgjegjëse për pasojat negative që mund të lindin.  
Ky publikim është SHPALLJA E PARË në shpalljen publike.  

PËRMBARUESI 
        Vanço Markovski 

Agjencia për administratë

Zgjatja e afatit për aplikim të shpalljes publike nr. 210/2018

Me kërkesë të Ministrisë së Drejtësisë - Drejtoria e Evidentimit të Librit

Amë, ZGJATET afati për aplikim në shpalljen publike nr. 210/2018 publikuar

më 24.10.2018 në gazetat ditore "Nova Makedonija", "Veçer" dhe "Koha" për

4 ditë shtesë, gjegjësisht nga 15 ditë në 19 ditë,  deri më 11.11.2018.

Publicitet

Prej muajsh qarkullonte lajmi se For-
mula 1 do të zbarkojë në Vietnam dhe
sot ka ardhur zyrtarizimi. Nga viti 2020,
një nga garat e Botërorit të automobiliz-
mit do të zhvillohet edhe në cirkuitin e
Hanoi, në Vietnam. Lajmin e ka konfir-
muar vetë Formula 1 në faqen e saj zyrta-
re në “Twitter”, që konfirmon marrëve-
shjen mes presidentit Chase Carey dhe
kompanisë Vingroup, që do të promo-
vojë dhe organizojë këtë garë. Sipas buri-
meve pranë F1, mësohet se gara e Vietna-

mit do të zhvillohet në prill të 2020-ës
dhe do të jetë gara e katërt që zhvillohet
në kontinentin aziatik, pas Kinës, Japoni-
së dhe Singaporit. Për në këto pista aktua-
le, Botërori do të zhvillohet në pjesën e
dytë të sezonit. Pista do të jetë e gjatë 5.5
km, në total janë 22 kthesa dhe do të jetë
një pjesë e drejtë e gjatë 1.5km, ku sh-
pejtësia maksimale pritet të shkojë

335km/orë. “Jemi të lumtur të konfir-
mojnë se Hanoi do të mirëpresë një garë
të Formula 1. Kemi vendosur prej kohësh
që të zgjerojmë horizontet tona dhe Viet-
nami përfaqësonte një ambicje për ne”,
tha Chase Carey, presidenti i Formula 1.
Gara në Hanoi pritet të zhvillohet në
rrugët qytetase, pra pritet një pistë spek-
takolare dhe mjaft interesante.

Operohet 
Nadal 
Pas lajmërimit dje se nuk do të luajë në fina-
let e turneut ATP Championship, që zhvil-
lohet javën e ardhshme në Paris, tenisti
spanjoll Rafael Nadal ka konfirmuar sot për
fansat e tij se është operuar në kaviljen e
djathtë. Numri 2 në botë nuk ka humbur
kohë, por është operuar po dje në një spital
në Barcelonë, ndërsa sot është larguar për
në shtëpi, duke ecur me paterica. Sipas me-
diave spanjolle, operacioni ka qenë i sukses-
shëm, ndaj dhe mjekët i kanë dhënë “ok” te-
nistit të vijojë në shtëpi fazën e rehabilitimit.
Nadal do të qëndrojë dy muaj jashtë fusha-
ve të tenisit, por spanjolli do të jetë i prani-
shëm në grand slam të Australian Open, që
zhvillohet në Melburn, në janar. Nadal nuk
luan që prej grand slam të US Open, duke
mbyllur sezonin që në shtator, çka i kushtoi
edhe kryesimin e renditjes botërore. Gjatë
vitit 2018, spanjolli ka luajtur vetëm në 9 tur-
ne, duke fituar edhe grand slam të Roland
Garros, të preferuarin e tij.

Zyrtare, në vitin 2020 Formula 1
zbarkon edhe në Vietnam

Formula 1 ka konfirmuar se
nga viti 2020 një nga
çmimet e mëdha të
Botërorit do të zhvillohet
në kryeqytetin e Vietnamit,
Hanoi. Lajmi në fakt u dha
pak ditë më parë nga
bashkia e këtij qyteti, por
tashmë kemi edhe
konfirmimin zyrtar nga
Formula 1

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   
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Informacionet e fundit të Foot-
ball Leaks zbulojnë se Reali i Ma-
dridit ishte gati të paguante 214
milionë euro për të përfituar shër-
bimet e francezit Kylian Mbappe.
Sipas artikullit të publikuar nga e
përditshmja franceze L’Equipe, në
verën e vitit 2017 klubi “meren-
gues” pati arritur një marrëveshje
paraprake me Monacon për tran-
sferimin prej 180 milionë eurove
dhe një pagesë prej 34 milionë eu-
rosh taksash, me operacionin që
pritej të mbyllej për totalin e 214

milionë eurove, por në vend të klu-
bit mbretëror Mbappe preferoi
ofertën e PSG-së, që ishte më jo-
shëse. Monaco vendosi vetëm një
kusht për PSG: oferta e kampionë-
ve të Francës thjesht duhet të ish-
te më e lartë se e Realit. Pjesa tjetër
e ngjarjeve tashmë dihet. PSG nuk
u mendua dy herë dhe tratativat
u mbyllën ditën e fundit të merka-
tos. Por, paraprakisht, Reali kishte
zhvilluar një sërë takimesh me
Mbappenë, që asokohë ishte
vetëm 18 vjeç, dhe familjen e tij, të

cilët  kërkonin një impenjim finan-
ciar prej 30 milionë eurosh për sul-
muesin. Klubi mbretëror kishte dy-
shime për të investuar shuma të
tilla tek një lojtar kaq i ri dhe
zgjodhi të tërhiqej, duke mos e rri-
tur ofertën. Me kalimin e tij tek klu-
bi i sheikut Al-Khelaifi, Mbappe
vendosi disa kushte, siç ishte bonu-
si prej 5 milionë eurosh për firmo-
sjen e kontratës, plus një pagë vje-
tore prej 10 milionë eurosh neto.
Gjithsesi, edhe PSG kishte disa ku-
shte për lojtarin, si objektivin për

të fituar trofeun e Topit të Artë. 19-
vjeçari duket se është në rrugën e
duhur për të përmbushur prit-
shmëritë ndaj tij. Mbappe kërkoi
rritjen e pagës së tij me 30 milionë
euro në sezon në rast përmbu-
shjeje të kësaj pritshmërie, çka do
ta kthente atë në lojtarin më të pa-
guar të skuadrës kryeqytetase, por
París Saint Germain e refuzoi
kërkesën e tij, duke rënë dakort t’i
paguanin 500.000 euro neto lojta-
rit në rast se do të fitojë trofeun
prestigjioz.

La Liga është e gatshme t’i paraqesë para
autoriteteve të Bashkimit Evropian (BE) dësh-
mitë për shkeljen e ligjit nga Manchester City
dhe Paris Saint-Germaini, nëse UEFA nuk i ndë-
shkon këto dy klube. Artikujt e “Football Leaks”
të publikuar në gazetën gjermane Der Spiegel
dëshmojnë se këto dy klube i kanë falsifikuar të
dhënat e përfitimeve nga sponsorët për të mos
u ndëshkuar nga UEFA për shkeljen e rregulla-
ve të transferimeve, Financial Fair Play (FFP).
Të dhënat e siguruara nga hakerët të cilët e ki-
shin sulmuar sistemin kompjuterik të FIFA-s
vërtetojnë se UEFA kishte qenë në dijeni për
këto shkelje dhe madje kishte arritur marrëve-
shje jashtë gjykatave me këto dy klube për të
mos i larguar nga Liga e Kampionëve. “Doku-
mentet e Football Leaks e konfirmojnë atë që e
kemi thënë për vite të tëra me radhë. PSG-ja
dhe Manchester City duhet të ndëshkohen.
Nëse UEFA nuk reagon, atëherë ne do të
ankohemi te autoritetet përkatëse të BE-së”, ka

thënë zëdhënësi i La Ligës, Joris Evers. Të dy
klubet e përfshira në këtë skandal i kanë
mohuar akuzat e ngritura ndaj tyre, ndërsa
UEFA ka lëshuar një deklaratë ku fillimisht ki-
shte thënë se këta artikuj ishin shkruar me ten-
dencë për ta shpërfytyruar atë, mirëpo nuk ka
pranuar t’i komentojë akuzat specifike, si kjo
për Manchester Cityn dhe PSG-në.

Ibra thyen
heshtjen 
dhe sqaron
të ardhmen
Zlatan Ibrahimovic është duke
u menduar për të ardhmen, e
cila duhet vendosur sa më sh-
pejt. Edhe pse në moshën 37
vjeç, suedezi ka ende energji
në trupin e tij. Aventura me
Los Angelos Galaxy, edhe pse
jo zyrtarisht, mund të konsi-
derohet e mbyllur, të paktën
nga ajo që shkruajnë mediet
europiane. Ndryshe flitet për-
tej Oqeanit, ku presidenti i LA
Galaxy, Chris Klein, sqaroi:
“Prioriteti ynë është të
mbajmë Zlatanin, jemi duke
folur me të për ta bërë më të
mundur. Ekziston një kontratë
edhe për vitin tjetër, duam të
fitojmë me të sepse Ibra është
një fitues. Eshtë e mundur që
të bëhet lojtari me rrogën më
të lartë”. Kujtojmë që në MLS
ekziston një rregull që klubet
nuk mund të kalojnë tavanin e
paravendosur të rrogave, me
përjashtim të një futbollisti.
Në lidhje me këtë çështje ka
folur edhe vetë i interesuari.
Ibrahimovic, që ndodhet në
Suedi ku ka promovuar librin e
tij “Unë jam futbolli”, foli mbi
këtë çështje: “Nuk do të shkoj
në huazim, nuk kam nevojë,
kjo është e sigurt. Nëse zgjedh
një skuadër do të impenjohem
vetëm për atë. Tani jam në
Amerikë, të shohim se çfarë do
të ndodhë. Galaxy kanë këtë
dëshirë, unë kam timen dhe
klubi e njeh. E dinë që kam
marrë disa oferta, e dinë atë që
kërkoj. Mendoj pozitivisht.
Nuk jam i shqetësuar”. Prej
muajsh flitet për një rikthim të
Zlatanit në Milano, te kuqe-
zinjtë. Leonardo po negocion
me agjentin Raiola prej disa
kohësh, teksa suedezi ka
dhënë “ok” për të veshur fanel-
lën e një skuadre që ka dashur
gjithmonë dhe nga e cila kurrë
nuk do të largohej.

Wenger nuk kalon
te Milani
Arsene Wenger te Milani, një lajm i
pavërtetë. Fjalë të cilat dalin nga goja e
vetë francezit 69-vjeçar, i cili përgënjesh-
tron spekulimet e fundit, që e lidhin atë
më stolin e kuqezinjve. “Nëse do të kisha
vendosur për të nënshkruar një kontratë
te re me një klub të ri do të isha unë i pari
që do ta bëja publike një gjë të tillë,
prandaj ato çfarë keni dëgjuar në media
nuk janë të vërteta. Nuk mund të arrij t’i
shuaj të gjitha spekulimet e mediave,
por të paktën mund të them të vërtetën
time mbi to. Aktualisht, jam i përqen-
druar në detyrën time si komentator i
Championsit në beIN SPORTS, një mi-
sion aspak i lehtë”, ka deklaruar Wenger.
Për momentin, Gattuso mund të qën-
drojë i qetë dhe jo vetëm për tri fitoret
radhazi në kampionat, por edhe për fak-
tin se, nëse Wenger do të vendosë të nisë
një aventurë të re, pas 22 viteve të kalua-
ra në “Emirates”, objektivi i tij është stoli i
Bayernit të Mynihut. Klubi bavarez po ka-
lon një periudhë zhgënjimesh me rezul-
tatet e arritura nga tekniku Nico Kovac,
për të cilin gjermanët po mendojnë zë-
vendësimin.

Sulmuesi i Tottenhamit, Fernando Lloren-
te ka pranuar se në fund të këtij edicioni kur
edhe i skadon kontrata me ekipin anglez, do
të kthehet në La Liga, raporton “Goal.com. 

Ai nuk ka treguar se cilit ekip do t’i ba-
shkohet në Spanjë, por ka lënë të hapur

mundësinë e kthimit te Athletic Bilbao, klub
ku bëri emër. Llorente 33-vjeçar, ka luajtur
tetë vite te Bilbao (2005-2013) përpara se të
vazhdoj karrierën te Juventusi, Sevilla, Swan-
sea dhe Tottenhami, ekip të cilit iu bashkua
vitin e shkuar.

Llorente kthehet në Spanjë

La Liga do të ankohet në BE, nëse
UEFA s'i ndëshkon PSG dhe Cityn

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

Reali ofroi 214
milionë euro për
talentin Mbappe

Football Leaks zbulon se Reali i Madridit ishte gati të paguante 214 milionë euro për Kylian Mbappé.
L’Equipe ka publikuar lajmin, sipas të cilit në vitin 2017 Los Blancos gjetën marrëveshjen me Monaco-n
për të paguar 180 milionë euro, si dhe duke marrë përsipër 34 milionë euro të tjera në taksa
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Luciano Spalleti ka admiruar
përmbysjen e Inter nëpërmjet
Mauro Icardit, megjithëse Barça
është e mrekullueshme në
mbajtjen e topit. “U duk sikur nde-
shja do të përfundonte 0-0, më pas
erdhi goli i papritur, por reagimi i
djemve ishte shumë i rëndësi-
shëm”, shprehet trajneri në fund
të sfidës. “Djemtë dolën përpara
dhe Icardi shënoi golin, ai shkoi për
të marrë topin nga rrjeta dhe e
vendosi në qendër, pasi kishin
mbetur edhe disa minuta dhe do-
nim të fitonim lojën. Vuajtëm në
pjesën e parë, për të njëjtën arsye
si në ndeshjen e mëparshme: ata
janë shumë të zotët me topin në
zotërim. Barcelona mbetet më e
fortë se ne të tjerët. Ata janë
shumë të mirë në pasime dhe në
shpërqendrimin e mbrojtësve
kundërshtarë. Koha e tyre është e
përsosur. Barcelona ishte pranë go-
lit dy apo tri herë, por ekipi kishte
kurajën dhe mentalitetin që kërko-
nin tifozët, kështu që jemi të kë-
naqur për këtë gjë”, ka deklaruar
Spalletti. Trajneri i Barcelonës, Er-
nesto Valverde, tha se nuk mund të
rrezikonte me Lionel Messin, duke
e aktivizuar kundër Interit, pavarë-
sisht se ai u kthye në trajnim para
ndeshjes së Ligës së Kampionëve
me zikaltrit. Argjentinasi pësoi një
thyerje në krah gjatë sfidës së La
Liga-s me Sevilla, në mes të tetorit.
Ai pritej të qëndronte jashtë fu-
shave të paktën tri javë, duke u pri-
vuar edhe nga disa ndeshje të
rëndësishme vendore dhe euro-
piane. Valverde shpjegoi para ga-
zetarëve vendimin e tij për ta lënë
yllin argjentinas në tribunat e “San
Siros”: “Nuk mund ta rrezikonim
Messin. Trajnimi nuk është i njëjtë
me lojën. Ne biseduam për këtë
dhe ai e kuptoi”. Barazimi 1-1 ka
qenë i mjaftueshëm për të ruajtur
kreun e grupit, por Valverde pra-
non se ka ende punë për të bërë:
“Ne do të duhet ta sigurojmë ven-
din e parë në dy ndeshjet e ardhsh-
me. Malcom kishte sukses të madh
ndaj Interit dhe jemi shumë të
lumtur për të, natyrisht. Ishte një
moment në pjesën e parë, kur
dukej sikur loja mund të bëhej e
mbyllur dhe ndoshta do të vua-

nim. Ne duhet ta lexojmë gjithçka
shumë mirë. Jemi një ekip që
luajmë së bashku dhe gjejmë
hapësira. Problemet gjithmonë
mund të lindin, por kemi luajtur
mirë. Ishte një ndeshje, që kishte
gjithçka brenda. Objektivi ynë
gjithmonë është marrja e tri pikë-
ve. Përherë duam topin dhe të
kemi kontrollin e lojës. Ishte një
spektakël i madh, si ai në “Wem-
bley”, apo “Camp Nou”.

Mauro Icardi u shpreh i lumtur
me barazimit pasi kjo pikë është
shumë e rëndësishme që zikaltrit
të kalojnë Grupin B. “Ishte një pikë
e bukur. Ndoshta në pjesën e parë
nuk kemi bërë mirë, por pas pushi-
mit jemi paraqitur me mirë dhe
pika erdhi”, theksoi Icardi. Mesazhi
që duam të japim është se duam të
kalojmë grupin. Dëshira jonë ishte
të marrim pikë nga kjo ndeshje
pasi ato të radhës nuk do të jenë
aspak të lehta. Dhe ia ar-
ritëm”.“Tottenhami? Shpresojmë të
bëjmë si në San Siro”, ka thënë Icar-
di për Sky Sport. Në katër ndeshjet
e para 25-vjeçari në LK ka shënuar
tri gola.

ANCELOTTI: 
NE JEMI PËRPARA PSG

Napoli është konfirmuar në
Ligën e Kampionëve, duke marrë

një barazim 1-1 kundër PSG, me
skuadrën pariziene që bëri një
performancë të shkëlqyer. Një
pikë e çmuar për Carlo Ancelotti
dhe të tijtë në “San Paolo”, që i
mban ata, bashkë me Liverpool,
në krye të klasifikimit të grupit C.
Një grup jashtëzakonisht i balan-
cuar. Ancelotti, duke folur në
fund të ndeshjes për mikrofonin
e “Sky”, shpjegoi: “Në pjesën e
parë, qëndrimi ynë ishte pak i
kujdesshëm, por u përpoqëm të
ndryshonim diçka në pjesën e
dytë. Në pjesën e parë, PSG e ka
kontrolluar shumë lojën. Në të
dytën kemi bërë më shumë pre-
sion, sepse donim të barazonim
rezultatin.

Në përgjithësi, gjërat shkuan
më mirë në 45 minutat e dyta për
ne. Në 20 minutat e para të nde-
shjes treguam nivel më të lartë,
por e pësuam kur u përpoqëm të
kontrollonim më shumë sesa të
sulmonim. Situata në grup, e ba-
lancuar? Nuk e di sa shanse kemi,
por duhet të kualifikohemi. Në
nivelin e rezultateve, ne jemi për-
para PSG. Kjo do të thotë që, nëse
do të marrim pikë të barabarta
me parizienët në dy ndeshjet e
mbetura në grup, kualifikimi
është i yni. Është tashmë e rëndë-

sishme të jemi në krye. Në fakt,
pas hedhjes së shortit, nuk kemi
pritur të ishim të parët, ndoshta
me këto pikë. 

Ne as që e prisnim humbjen e
Liverpool, tani kemi në ndjekje
edhe Crvena Zvezda. Një grup më
të balancuar se ky nuk mund të
gjesh. Buffon përballë Insigne te
penalltia? Një duel tepër intere-
sant, por Insigne e njeh Buffonin.
Isha i lumtur që e pashë Gigi për-
sëri dhe ai luajti shumë mirë.
Kam ritakuar edhe djemtë e tjerë,
me të cilët kam punuar, duke
përfshirë Bernat, që kurrë nuk
shënoi, por e bëri këtë kundër
nesh, sonte”, ka deklaruar Ance-
lotti. 

Nga ana tjetër, trajneri i Liver-
poolit, Jurgen Klopp, ka folur pas
humbjes me Cervena Zvezdan (2-
0). Ai ka thënë se skuadra e tij ki-
shte shumë probleme në këtë
përballje, ndërsa tregoi se rreziku
nga kundërshtari vinte nga go-
ditjet standarde. “Ata kanë bërë
shumë goditje standarde dhe
kanë shënuar nga një prej tyre,
më pas kanë shënuar edhe të dy-
tin. Ne dominuam në pjesën e
dytë, por nuk mund të shënonim.
Unë jam një qenie njerëzore.
Nëse do të kisha përgatitur një

fjalim të rëndësishëm 10 minuta
pas ndeshjes, do të kishte qenë
pak e çuditshme. Nuk kam asnjë
mesazh për momentin. Humbëm
dhe duhet të bënim më mirë, por
tani nuk mund të bëjmë asgjë”.
Të drejtoj gishtin te problemi më
i madh që kemi patur sot? Nuk e
bëj dot, vetëm dhjetë gishta
kam”, ka thënë ai. Liverpooli e ka
vështirësuar kalimin nga grupi,
pasi aty janë edhe PSG dhe Na-
poli.

SIMEONE: JO VETËM
GRIEZMANN, E GJITHË

SKUADRA ISHTE E SHKËLQYER

Diego Simeone ishte i këna-
qur me shfaqjen e sulmuesit
francez, Antoine Griezmann, por
këmbënguli se ai ishte thjesht
pjesë e një performance të shkël-
qyer të ekipit: “Antoine është në
formë të shkëlqyeshme. Kështu
u paraqit edhe në sezonin e
shkuar. 

Ai di t’i bëjë dëm çdo kundër-
shtari, luajti mjaft mirë edhe
ndaj Borussia Dortmundit. Por,
nuk ishte vetëm ai, e gjithë skua-
dra ishte e shkëlqyer. Ne duhet të
vazhdojmë në rrugën e duhur, e
cila përfshin presingun dhe sul-
min direkt. Jam i kënaqur se si
luajtën lojtarët, si një ekip, ku
gjithkush bën atë që i është
ngarkuar në funksion të grupit”.
Atletico Madrid ka nëntë pikë ak-
tualisht, sa edhe Borussia Dort-
mund, në krye të Grupit A. Një fi-
tore kundër Monaco, kundërshtar
i cili është jashtë konkurrencës
tashmë, do t’i garantonte vendin
në 1/16 finale të Championsit
skuadrës së Diego Simeone.

LIGA E KAMPIONËVE

Spalletti: Djemtë bënë
atë që kërkuan tifozët

“Djemtë dolën përpara
dhe Icardi shënoi golin,
ai shkoi për të marrë
topin nga rrjeta dhe e
vendosi në qendër, pasi
kishin mbetur edhe
disa minuta dhe donim
të fitonim lojën.
Vuajtëm në pjesën e
parë, për të njëjtën
arsye si në ndeshjen e
mëparshme: ata janë
shumë të zotët me
topin në zotërim.
Barcelona mbetet më e
fortë se ne të tjerët”, ka
deklaruar Spalletti

Samir Handanovic ka bërë disa pritje
shpëtimtare në barazimin 1-1 të Inter ndaj
Barcelona-s, por mendon se duhet ta kishte pritur
goditjen e golit të Malcom. “Duhet ta kisha pritur
atë gol. Isha në pozicion për të bërë pritjen, por
fatkeqësisht ai e goditi topin mes dy lojtarëve
dhe nuk mund ta shihja qartë. Prapëseprapë
mendoj se çfarë mund të kisha bërë më shumë.

“Mendoj se Barça luajti më mirë se ne dhe duhet
të kishim bërë më shumë. Ata erdhën përpara me
shumë lehtësi në pjesën e parë dhe kur u lë topin
në zotërim, do të ndëshkohesh. Kishin përgatitur
diçka tjetër, por këto ndeshje na ndihmojnë të
rritemi. Nuk jam i zhgënjyer pasi Barcelona është
një ekip që i jep leksion të gjithëve”, ka theksuar
Handanovic. 

Handanovic: Mund ta kisha pritur golin e tyre 
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DASHI 21. mars - 20. prill
Të lindurit e kësaj shenje do të jenë të përhumbur në re-

flektime si të karakterit sentimental edhe të atij profesional.
Megjithatë i keni të gjitha mundësitë që të shkëputeni nga disa pro-
blematika në proces.

DEMI 21. prill - 21. maj
Mund të rigjeni një gjendje lumturie dhe shpërqendrimi

total nga problemet. Kjo gjë vlen si për sferën e ndjenjave edhe për
atë profesionale, ku gjatë kësaj të mërkure do të shfaqni më shumë
besim në vete.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Do t’iu duhet të merrni vendim lidhur me disa situata

gjatë kësaj dite, qoftë me sferën e ndjenjave edhe atë profesionale.
Arritja e disa objektivave në jetën profesionale, do ju bëjë që të
ndiheni më mirë.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Mund ta gjeni veten në një periudhë tejet të favorshme,

dhe që do ju bëjë të ndiheni mirë. Kjo e mërkurë do të jetë mjaft
e qetë, si në sferën e ndjenjave edhe në atë profesionale.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Do të jeni të përhumbur në mendime gjatë kësaj dite, gjë

që do të reflektohet edhe në fushën e ndjenjave. Sa i takon ambien-
tit të punës, duhet të jeni më shumë të përqendruar.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Duhet të reduktoni patjetër dozat e ankthit dhe shqetë-

simet e kësaj dite, pasi rrezikoni shumë. Mundohuni që të përqen-
droheni maksimalisht si në sferën sentimentale edhe atë profesio-
nale.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do të jeni të përhumbur totalisht dhe gjithçka për shkak

të një stresi të madh në vendin e punës. Megjithatë ndikimi i fa-
vorshëm i ndjenjave, do të bëj që të ndiheni të plotësuar në sferën
sentimentale.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do të jeni mjaft të favorizuar nga yjet gjatë kësaj dite. Ek-

ziston mundësia që të keni sukses në çdo sferë të jetës suaj, shkruan
noa.al. Fusha e ndjenjave dhe sektori profesional, do të jenë në
maksimumin e tyre.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Mund ti kushtoni më shumë vëmendje partnerit/es

tuaj gjatë kësaj dite. Ndërkohë, yjet parashikojnë zhvillime të
rëndësishme sa i takon sferës profesionale.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do të jeni në kërkim të lidhjeve mes vështirësive në fu-

shën e ndjenjave dhe asaj profesionale. Në fund të ditës do të arri-
ni të rivendosni ekuilibrin tuaj psikofizik.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Gjatë kësaj dite do të ndiheni më të zbehtë për shkak të

disa konflikteve, si në sferën sentimentale edhe profesionale.
Mundohuni që të shfrytëzoni më mirë momentet dhe të gjeni
hapësirë për të pushuar.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Kjo e mërkurë do të jetë mjaft e rëndësishme lidhur me

karrierën tuaj profesionale. Ndërkohë fusha e ndjenjave, mund
të jetë e luhatur në momente kritike.
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911 - Duka Koenraad I zgjidhet
Mbret i Gjermanisë.

1494 - Kryengritje kundër Piero de'
Medici në Firencë të Italisë.

1519 - Takimi i parë mes Montezu-
ma dhe Hernando Cortes në Meksikë.

1620 - Beteja e Malit të Bardhë në
Pragë.

1731 - Benjamin Franklin hapë bi-
bliotekën e parë në SHBA, në Filadel-
fia.

1793 - Hapet Luvri në Paris.
1864 - Abraham Lincoln zgjidhet

president për herë të dytë.
1924 - Kancelari austriak Ignaz Sei-

pel, jep dorëheqje pas tentimit për
vrasje.

1932 - Franklin Delano Roosevelt
(D) zgjidhet president i 32 i SHBA. 

1939 - Dështon tentimi për vrasje e
Hitlerit në Burgerbraukeller.

1941 - Themelohet Partia Komuni-
ste e Shqipërisë.

1956 - OKB kërkon BRSS të lar-
gohet nga Hungaria.

SYZAT
- Pse e lëshove të fejuarën tënde?
Mos të pengoi ajo se filloi të bart
syze? - e pyeti shoku shokun.
- Jo bre - ia kthen ky, -nuk e lëshova
unë, por ajo më lëshoi mua kur për
herë të parë i vendosi syzet në sy.

Takat e larta u shpikën nga një
grua që gjithmonë e puthnin në

ballë. (Charles Bukowski)

MUSHKËRITË E GRAVE MË 
REZISTENTE
Derisa mund të përballeni me di-
lemën se kush në shtëpi duhet të
ndez zjarrin, atëherë mos humbni
më kohë! Sipas hulumtimit të fundit,
gratë janë më të mira në ndezjen e
zjarreve, njofton Klan Kosova.
Shkencëtarët kanë zbuluar se femrat
duhet të ndezin kaminet dhe zjarre,
sepse mushkëritë e tyre janë më rezi-
stente ndaj tymit. Arsyeja nuk është
e qartë, por një teori
është se gjatë mi-
liona viteve të
evolucionit,
gratë mund të
jenë më të ek-
spozuara ndaj ty-
mit të drurit nga gati-
mi. Hulumtimi, nga Shkolla e
Mjekësisë në Universitetin e Kalifor-
nisë Veriore, i ekspozoi burrat dhe
gratë në tym druri ose ajër të filtruar.
Ato u ekspozuan më pas në një vak-
sinë të virusit të gripit që prodhon
një përgjigje të natyrshme, por të
butë, imune në pasazhet e hundës.
Ata zbuluan se tymi i drurit shkaktoi
nivele më të larta të inflamacionit
tek meshkujt sesa gratë.
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Feja, politika dhe seksi, kryesojnë në
gjërat që njerëzit preferojnë të mbajnë
sekret. Disa njerëz pëlqejnë që edhe

rrogën, ta fusin në këtë listë. Një son-
dazh i kohëve të fundit nga Havard Busi-
ness School, zbuloi se shumë njerëz duan

ta mbajnë sekret. Njerëzit kanë frikë të
pyesin kolegët në punë për rrogën, se-
pse nuk duan të zbulojnë të tyren. E
dimë që është paksa e sikletshme disku-
timi i parave që merrni në punë, por duke
treguar nuk e dëmtoni veten tuaj. Ndodh
që njerëzit paguajnë njerëz që të mos
tregojnë sa e kanë rrogën, por ju duhet të
dini që nuk ka asgjë për të fshehur. Nëse
ju gjithmonë mundoheni të fshihni sesa
paguheni, gjithmonë do jeni në ankth,
por nëse tregoni do ndiheni normal.
Prandaj, tregojeni rrogën, sepse nuk
është një gjë që duhet mbajtur sekret.
Në fund të fundit, askujt nuk ja ke marrë
paratë. Ti je shpërblyer për punën që ke
bërë. Dhe mos harroni arsyen më kryeso-
re, transparenca e rrogës mund të rrisë
pagët.

Për 57 sekonda
shiten 100.000
Nubia X
Një mënyrë sesi të eliminohet ne-
voja për një ekran me prerje (not-
ch) është implementimi i një ek-
rani të dytë siç edhe kompania e
njohur kineze ZTE e demonstroi
së fundmi me modelin e ri - Nu-
bia X.
Smartfoni i ri i ZTE-së tashmë ka
dalë në shitje dhe është në dispo-
zicion me tre ngjyra dhe tre kon-
figurime memoriesh. E pabesue-
shmja ndodhi ku u deshën vetëm
57 sekonda për tu shitur 100,000
njësi të këtij smartfoni të ri. Laj-
min e dha kompania përmes një
postimi në rrjetin social kinez
Weibo. Raundi i dytë i shitjeve do
të fillojë më 11 nëntor.
Çmimet e nubia X fillojnë nga 473
dollarë për modelin me 6 GB/64
GB memorie në 530 dollarë për
modelin me 8 GB/128 GB dhe 602
dollarë për modelin me 8 GB/256
GB.

Çdo person që kthehet nga ja-
shtë në vendin e tij të lindjes do të
marrë 1,000 euro. Me këtë masë
në komunën e Gradec, Kroaci, au-
toritetet lokale sfidojnë Gjerma-
ninë dhe Irlandën, vendet që kanë
emigruar shumë kroatë. Kryetari
i Gradecit, Matko Buriç, thotë se
qëllimi i tyre është kthimi i të rinj-
ve në vendlindjen e tyre. Çdo i

kthyer, i cili ka nostalgji, do të
kërkojë bonus të qytetit dhe do
të marrin gjysmën e shumës pas
nënshkrimit të një kontrate me
komunën, dhe në gjysmën e dytë,
pas një viti që kalojnë në zonën e
Gradecit. Megjithatë, njerëzit që
janë në punë sezonale në BiH ose
Slloveni, për shembull, nuk do të
përfshihen në këtë projekt.

Shumë shikues të filmave me su-
perheronj, kryesisht fëmijë dhe adole-
shentë shohin si përgjegjës për dhunën
personazhet me të cilët luftojnë me pro-
tagonistët. Por studiuesit, thonë se në
këta filma ndodh e kundërta. Superhe-
ronjtë janë ata që ushtrojnë dhunë gjatë
gjithë kohës.

Studimet e bëra në Universitetin Sh-
tetëror të Pensilvanisë, tregojnë se “Spi-
derman” apo “Batman” kryejnë mesatari-
sht 23 akte dhune në një orë.  Fëmijët,
duke parë superheronjtë e tyre, teksa luf-

tojnë të keqen, mendojnë që është dety-
ra  e tyre të mbrojnë botën nga e keqja.

Studiuesit shqetësohen se kjo mund
t’i bëjë ata të mendojnë se veprimet bru-
tale, duke nisur nga dhuna e deri tek vra-
sjet, janë të pranueshme. Për këtë arsye
ata i bëjnë thirrje prindërve të fëmijëve
dhe adoleshentëve të mos i lejojnë ata të
imitojnë “heronjtë” e tyre. Prandaj ata
apelojnë që as fëmijët dhe as adole-
shentët, të mos i ndjekin këto filma,
duke nisur nga “Spiderman” e deri te
“Batman”.

1 mijë euro për secilin që kthehet në vendlindje

Ja pse nuk duhet ta mbani
sekret rrogën tuaj!

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

Mos shihni “Spiderman” 
e “Batman”


