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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 4 prill - Me ardhjen e pranverës, në komu-
nikacionin rrugor shtohet prezenca e motoçik-
listëve. Viteve të kaluara, shumë banorë të
Shkupit, por edhe të qyteteve tjera janë ankuar
për prezencën e pakontrolluar të motoçiklistë-
ve në rrugë. Shpejtësia e madhe dhe mos re-
spektimi i shenjave të komunikacionit janë vë-
rejtja kryesore e qytetarëve.  Ministria e Punëve
të Brendshme, përkundër aksioneve të shumta

nuk ka arritur ta mbajë nën kontroll këtë kate-
gori të pjesëmarrësve në komunikacion. Për-
pos gjobave dhe konfiskimit të përkohshëm të
motoçikletës, autoritet policor nuk kanë ndër-
marrë ndonjë masë më “radikale” për zgjidhjen
e këtij problemi. Nga atje janë shprehur se
përgjigje për atë se si mendojnë ti japin fund
kësaj brenge të qytetarëve, kanë thënë se do të
japin ditëve në vazhdim...

Motoçiklistët bëhen gati për “tërbim”

15 DEN
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Maqedonia
lëviz 7 vende,
Shqipëria -1,
Kosova +3

Reprezentacioni i Maqedonisë së
Veriut në futboll ka bërë një lë-
vizje pozitive prej 3 pozitave në
renditjen më të re të FIFA-s. Pas
dy ndeshjeve pozitive në dy taki-
met e para eliminatore në kuadër
të Kampionatit Evropianin 2020,
fitore ndaj Letonisë dhe barazim
me Slloveninë në transfertë, Ma-
qedonia e Veriut tashmë rendi-
tet në pozitën e 68...

40c |170c

Nuk kemi të
drejtë të heqim
dorë nga PSP-ja
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ZGJEDHORE
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Hulumtimet e fundit të sektorit civil, tregojnë se numri i qytetarëve që nuk besojnë në marrjen e
datës për bisedime në qershor është rritur nga 20 për qind në 60 për qind
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Suela, a mund të bësh

një prezantim për publikun e

gjerë që edhe të të njohin më

mirë?
Përshëndetje! Quhem Suela

dhe jam stiliste kryesisht për fë-

mijë, e martuar  dhe nënë e 3 vaj-

zave ku dy të parat janë binjake

dhe quhem Anabel dhe Evelin prej

të cilave ka marrë emrin dhe

marka ime "Bel Eve" dhe vajza e

tretë quhet Venera.
KOHA: Çfarë gjete te materia-

let që iu përkushtove kaq shumë?

Kombinimi i materialeve dhe

copat e bukura më kanë frymëzuar

për të krijuar koleksione për fë-

mijë. Më pëlqejnë shumë copat e

buta, me lule dhe flutura , atë që

fëmijët adhurojnë më së shumti.

KOHA: Po fëmijët, a janë një

frymëzim për ty duke qenë se sti-

lon për ta?
Fëmijët janë frymëzimi im në

karrierën time si stiliste. Fillimisht

jam frymëzuar nga vajzat e mia,

duke qenë edhe binjake dhe ideja

për ti veshur njëlloj më pëlqente

shumë. Tashmë që e kam kthyer

pasionin tim në biznes dhe njoh

shumë fëmijë, janë ata që më

frymëzojnë për koleksionet e mia.

Mundohem kryesisht të krijoj ve-

shje që ti pëlqejnë fëmijëve duke

qenë se ata janë frymëzimi im.

KOHA: Suela, jam kurioz si e

menaxhon kohën, je mama e tre

fëmijëve apo fëmijët janë vetë

thelbi i asaj që ti bën?
E kam të vështirë tani që puna

ime është rritur por unë çdo darkë

bëj një agjendë se çfarë duhet të

bëj të nesërmen, oraret, takimet

me klientët, atelierin etj. Mëngjesi

im është i shpejtë dhe i tensionuar

sepse kam 3 vajza për të bërë gati

për në kopsht, pastaj fillon " vrapi

im" që nga furnizimi i cili është i

përditshëm duke qenë se punoj

me porosi e deri të takimet me

klientët me thënë të drejtën

bëhem 700 copa , por kam hequr

dorë nga disa zakone që i bëja më

përpara, si ulja nëpër kafe , mbase

kam 5 vjet që nuk ulem, sepse

duhet të bredh me vrap që të mba-

roj punët, le detyrat punonjësve,

mundohem t’a menaxhoj kohën

në mënyrë që mos të le asnjë klient

të mërzitet për vonesë porosie.

Nuk ia dal gjithmonë në jetën  e

përditshme, por mundohem!

KOHA: Suela, ti je ideatorja e

“Bel Eve”, a mund të na tregosh

pak më shumë për këtë aktivitet?

"Bel Eve" tashmë është një

markë e regjistruar shqiptare për

fëmijë.  Pra jam pak krenare për

këtë,  sepse gjithmonë kemi parë

marka të huaja në treg, dhe do të

dëshiroja shumë që në të ardhmen

të hapeshin dyqane të tjera në ven-

de të botës me emrin Bel Eve. Janë

dy dyqane në Tiranë dhe ne

prodhojmë kryesisht për festat e

fëmijëve, ditëlindje, evente, festa e

Abetares, dhe shumë evente te tje-

ra. Pra e bëjmë një fëmijë të ndihet

princ dhe princeshë me veshjet

tona. Ka qenë me regji ose më

saktë Performer Idea: Eni Jani

Fuga, skenari Elona Jacellari.

KOHA: Para pak kohësh orga-

nizove edhe një sfilatë për fëmijë

ku morën pjesë fëmijë edhe me

aftësi ndryshe, ndoshta e vetmja

që ka bërë një gjë të tillë, si ndihet

Suela mes vlerësimesh dhe fjalë-

sh mikluese?
Me thënë të drejtën unë orga-

nizova një sfilatë totalisht për qej-

fin tim dhe doja domosdoshmëri-

sht të kënaqja edhe fëmijët me

aftësi ndryshe. Doja t’i jepja disa

mesazhe këtyre fëmijëve dhe të

gjithë atyre që na ndiqnin në sallë.

Nuk e mendoja kurrë që do merr-

te përmasa kaq të mëdhaja, e

megjithëse çdo gjë ishte kuruar

me aq dashuri dhe ndoshta kjo e

bëri një nga sfilatat më të bujsh-

me. Unë nuk ja dola vetëm për këtë

sfilate, ishte një grup i madh njerë-

zish që u angazhuan që i falënde-

roj pafundësisht. U ndjeva sikur

përjetova një përrallë, nuk më be-

sohej, përveç njerëzve që ishin dhe

e  panë live, kishte nga ata që më

kishin ndjekur nga ekrani, më nda-

lonin në rrugë për të më thënë

fjalë kaq të mira. Kam marr aq

shumë mesazhe vlerësuese sa

edhe tani qe i kujtoj me rrëqethet

mishi.. e di çfarë mendoja me vete,

qyqja pse unë e plasa këtë

"bombë"?
KOHA: Ti je diplomuar për

Inxhinieri ndërtimi, çfarë e lidh

një inxhiniere me stilimin e ve-

shjeve?
Nuk besoj se kanë një lidhje

domosdoshmerisht me njëra-tje-

trën. Të parën e kam profesion të

cilin e  kam ushtruar për 5-6 vite , të

dytën e kisha pasion por që e kam

shndërruar në profesion duke

qenë se merrem gjithë ditën me

stilim. Unë i dua të dyja.. ndoshta

në një moment të dyte sa te rris

pak vajzat I rikthehem prapë Inxhi-

nierisë, për këtë s’jam e sigurt!

(Buzëqesh)
KOHA: A ka kërkesa në ate-

lienë tënde jo vetëm nga njerëz

të thjeshtë, por edhe nga perso-

nazhe publike?
Sigurisht .. Atelieja ime mbu-

shet plot me fëmijë, unë njoh kaq

shumë fëmijë sa ndonjëherë më

duket sikur kam moshën e tyre.

Kam stiluar për shumë fëmijë të

personazheve publike, jam krena-

re që më zgjedhin  vipat e jo vetëm

njerëzit e thjeshtë. Duke qene se

vipat janë selektiv me zgjedhjet e

tyre, mua më bëhet qejfi që më

zgjedhin mua. I falënderoj pa

mase të gjithë ata që më kanë

mbështetur si me fjale të mira e të

tjerë duke më shpërndarë faqen e

instagramit.
KOHA: Çfarë do presim nga

Suela në një të ardhme afat-

shkurtër dhe afatgjatë?
Kam shumë dëshirë të merrem

me organizimet e sfilatave, tani

për momentin po merrem me një

super koleksion  të cilin do ta pre-

zantoj me një set fotografik. Unë

nuk e di se çfarë parashikuar fati

për mua por ajo që do të dëshiroja

më së shumti është që emrin “Bel

Eve” ta bëj brand ndërkombëtar

dhe të hap dyqane në vende të tje-

ra të botës.. Jam duke punuar fort

që të sjell idetë e mia sa më të

bukura dhe profesionale që të jenë

të pëlqyeshme nga të gjitha shtre-

sat. Besoj fort që një ditë do shkël-

qej.. kam një siguri brenda meje

sa ndonjëherë më

tremb..!(Buzëqesh)
KOHA: Në fund, si do e mbyl-

lim këtë intervistë?
Ju falënderoj pa masë për këtë

intervistë kaq të bukur! Unë dua të

them disa fjalë: secili nga ne nuk

duhet të heqë dorë nga ajo që ka

qejf dhe dëshiron edhe kur bota

mendon se është i marrë, duhet të

luftojmë deri ne fund të arrijmë qël-

limet tona sepse pengesat më të

mëdha vijnë nga mendja jonë. Fa-

milja është baza e të gjitha suksese-

ve dhe unë e falënderoj me shpirt fa-

miljen time, prindërit e mi, prindërit

e burrit, vajzat e mia dhe bashkë-

shortin tim. I jam mirënjohëse të

gjithë atyre që më ndihmojnë çdo

ditë. Faleminderit!

SUELA BRAHIMLLARI 

“Bel Eve”, frymëzimi i stilimeve të mia
Ajo ka studiuar për

Inxhiniere ndërtimi, por
është një nga stilistet më

të mira për fëmijë e jo
vetëm. Suela Brahimllari,
ideatore e administratore

e një prej markave më të
njohura në vend “Bel Eve”,

organizatore eventesh për
fëmijët e këtë herë në

organizimin e fundit - ajo
bëri atë që askush tjetër

më parë nuk e kishte bërë,
organizoi një sfilatë për

fëmijët më aftësi të
kufizuara, duke sjellë

kështu buzëqeshje në sytë
e atyre fëmijëve që u
kishte munguar prej

kohësh. Suela na rrëfen
për këtë sfilatë, për punë e
saj, rolin si nënë e shumë e

shumë të pathëna që i
thotë ekskluzivisht për

InfraRed të gazetës KOHA

Koha
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Haradinaj:
Raportimet 
e mediave 
për migrimin 
e popullsisë, 
të pasakta
Kryeministri i vendit, Ramush
Haradinaj i ka konsideruar si
të pavërteta raportimet e disa
mediave kosovare për migri-
min e popullsisë së Kosovës,
kryesisht të rinjve.
Përmes disa statistikave, Ha-
radinaj ka bërë të ditur se Ko-
sova nuk përbën rrezik për
migrim.
“Statistikat e fundit reale të
migrimit, tregojnë se Kosova
nuk përbën rrezik të migri-
mit, duke shënuar trendin më
të vogël ndër vite me vetëm
3515 raste të kërkesave për
migrim në vitin 2018, kraha-
suar me vitin 2015, kur kishin
e migruar 67.545 persona.
Ndërsa, në vitin 2018, janë
rikthyer vullnetarisht 727 qy-
tetarë të Kosovës. Kjo tregon
qartë rënie të lartë të migri-
mit dhe se qytetarët e Ko-
sovës respektojnë parimet
bazë të lëvizjes së lire”, ka
shkruar Haradinja në face-
book.
Sipas tij, raportimet e media-
ve kosovare për rrezik migri-
mi, ose për pritje të gjata në
ambasada e dëmtojnë proce-
sin e liberalizimit të vizave.
“Të dhënat e pasakta, me ose
pa qëllim, dhe manipulimi
me shifrat e aplikimeve për
viza, të cilat në shumicën e
rasteve janë viza turistike,
zyrtare dhe të punës, dhe vi-
zita e bashkime familjare,
për të cilat qytetarët
aplikojnë njëkohësisht në
disa ambasada dhe të njëjtit
edhe disa herë brenda vitit, e
dëmtojnë rëndë procesin e
liberalizimit të vizave”, ka
theksuar ai.
Ditëve të fundit janë shtuar
raportimet për migrimin e të
rinjve kosovarë nëpër vende
të tjera për shkak të proble-
mit të papunësisë.

(Kallxo.com)

MEDIACitate

NATO-ja ekziston në Evropë për t’i mbaj-
tur “rusët jashtë, amerikanët brenda dhe
gjermanët poshtë”. Këtë e ka deklaruar
dikur në një ambient shoqëror, sekretari i
parë i Përgjithshëm i NATO-s, lordi brita-
nik Hastings Ismay. Me këtë ai shqiptoi
një pikëpamje të përhapur të viteve të
para: nga Lufta e Dytë Botërore e nisur
nga Gjermania kishin kaluar vetëm pak
vjet, Bashkimi Sovjetik kontrollonte të
gjithë gjysmën lindore të Evropës, duke
përfshirë edhe pjesën lindore të Gjerma-
nisë dhe amerikanët në fillim po men-
doheshin a t’a linin sërish Evropën të mer-
rej me veten dhe ndoshta nën një ndikim
më të madh sovjetik.

Por Gjermania nuk u mbajt për shumë
kohë “poshtë”, të paktën jo pjesa perëndi-
more: në vitin 1955 Gjermania u bë anëta-
re e NATO-s, ndërsa RDGJ hyri në Trakta-
tin e Varshavës të dominuar nga
sovjetikët.

Lufta e Ftohtë me barazpeshën e saj të
frikësimit reciprok zgjati rreth 40 vjet.
Gjendja ishte e tendosur, por edhe e qën-
drueshme. Në kuadër të negociatave të
çarmatimit me Bashkimin Sovjetik, Presi-
denti i atëhershëm Roland Reagan dekla-
roi në vitin 1988 se “në radhë të parë qën-
dron për mua ruajtja e një partneriteti të
fortë dhe të shëndetshëm midis Amerikës
së Veriut dhe Evropën. Interesat e këtij
partneriteti ne nuk do t’i sakrifikojmë
asnjëherë për ndonjë marrëveshje me Ba-
shkimin Sovjetik.”

1989/1990 gjendja ndryshoi në mënyrë
radikale. Komunizmi pësoi kolaps, Bashki-
mi Sovjetik u shpërbë. Fuqitë fituese të
Luftës së Dytë Botërore ranë dakord që
Gjermania të ribashkohet si anëtare e
NATO-s. Brenda pak vitesh, shumica e sh-
teteve të Traktatit të Varshavës, si Polo-
nia, Rumania dhe shtetet baltike u bënë
anëtare të NATO-s.

Ndërkohë është kthyer një situatë e ngja-
shme si në luftën e ftohtë. Rusia thotë se
ndihet e kërcënuar nga zgjerimi në Lindje
i NATO-s dhe armatoset. Kjo e frenon një
zgjerim të mëtejshëm të aleancës.
Gjeorgjia dhe Ukraina për shembull
mund të kenë pak shpresa për anëtarësim
në NATO, sepse Aleanca nuk do konflikte
të reja brenda saj.

Konflikte NATO-ja ka mjaft. Që në vitet

1990, ajo angazhohet gjithnjë e më
shumë jashtë territorit të Aleancës. Në
Gjermani, me historinë e saj nacionalso-
cialiste, kjo ngjalli në fillim diskutime të
ashpra. Ndërkohë Gjermania merr pjesë
në një sërë misionesh në botën e jashtme,
për shembull në Ballkan dhe në Afgani-
stan.

Një herë të vetme në historinë e saj 70
vjeçare e aktivizoi NATO-ja klauzolën e
mbrojtjes reciproke, dhe kjo ndodhi pas
atentateve terroriste të 11 shtatorit 2001
në SHBA. Por për pasojat u ndez një
grindje e madhe, e cila e përçau NATO-n
për shumë vjet.

Prej marrjes së mandatit nga Presidenti i
SHBA Donald Trump dy vjet më parë,
NATO-ja ndodhet sërish nën presion.
Trumpi i ka vënë disa herë pikëpyetje kup-
timit të ekzistencës së NATO-s dhe detyri-
min për mbrojtje kolektive. Në vitin 2018
ai pyeti se për se duhet të mbrojnë SHBA
një vend të vogël si Mali i Zi dhe të rre-
zikojnë me këtë shpërthimin “e një lufte të
tretë botërore”. Ai ka kërcënuar edhe që
mbrojtje amerikane do të ketë vetëm për
ata, që paguajnë sa duhet. Para së gjitha-
sh është Gjermania, të cilën ai e ka aku-
zuar se shpenzon shumë pak për
mbrojtjen. Në takimin më të fundit të ni-
velit të lartë të NATO-s në vitin 2018,
Trumpi i zbuti fjalët e tij. “NATO-ja është
shumë e rëndësishme, por NATO-ja e
ndihmon Evropën më shumë se na ndih-
mon ne.”

Kancelarja gjermane Angela Merkel dek-
laroi në të njëjtin takim se Gjermania i
dedikon shumë NATO-s. “Por Gjermania
edhe kontribuon shumë për NATO-n. Dhe
ne vazhdojmë që deri sot të jemi shumë të
angazhuar në Afganistan, dhe me këtë ne
mbrojmë edhe interesat e SHBA”.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens
Stoltenberg paralajmëroi pak kohë më
parë: “Nuk është e gdhendur në gur që
lidhja transatlantike do të ekzistojë
gjithnjë”. Por kjo qe më tepër nxitje për
Berlinin. Stoltenbergu shtoi: “Në historinë
e NATO-s kemi pasur shumë ndryshime
në mendime, por i kemi kapërcyer ato
herë pas here. 

Sepse në fund ne ramë të gjithë dakord,
që Amerika e Veriut dhe Evropa janë më të
sigurta së bashku”.  (DW)

Aleanca në funksion
të krizave

ANALIZË |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Christoph Hasselbach  

LDK TANI NUK KA
KANDIDATË PËR KRYETAR E
AS KRYETAR NË LARGIM 

Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, ka folur
për zgjedhjet e brendshme në LDK, ku
ka thënë se kandidimet për kryetarë të
degëve dhe për kryetar të LDK-së do të
bëhen në Kuvendet e degëve dhe se
tani LDK-ja nuk ka kandidatë për
kryetarë e as kryetarë në largim.
Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa përmes
një postimi në llogarinë e tij në
Facebook, ka thënë se LDK 'i fillon dhe
i kryen duket respektuar vullnetin e
shumicës, i cili do të dihet pasi të
mbyllet procesi në degë.
Postimi i tij i plotë në Facebook:
“Zgjedhjet e brendshme në LDK
synojnë forcimin e mëtejmë të kësaj
Lidhjeje, që gëzon besimin më të
madh në Kosovë.
Po informohem çdo ditë se kemi një
proces të suksesshmë dhe demokratik
dhe një interesim të gjerë për
anëtarësime të reja në LDK. Fokusimi
ynë është në zgjerimin e LDK-së, në
zgjedhje të sukseshme në nëndegë
dhe në degë. Kandidimet për kryetarë
të degëve dhe për Kyetar të LDK-së,
sipas Statutit, do të bëhen në
Kuvendet e degëve, përkatësisht atë
qendror të LDK-së. Tani LDK-ja nuk ka
kandidatë për kryetarë e as kryetarë
në largim. Zgjedhjet i fillon dhe i
kryen LDK-ja duke e respektuar
vullnetin e shumicës. Ky vullnet do të
dihet pasi të përmbyllet procesi në
degë. Prandaj kandidatët i shpall LDK-
ja duke respektuar vullnetin e
çdonjërit.
Do tu isha mirënjohës gjithë atyre që
e respektojnë këtë proces”.

BASHA TASHMË ËSHTË
VETËVRARË 

“Protesta e opozitës po shndërrohet
në një protestë “Astiri”, pra të një grupi
që ka një problem por që nuk afekton
shoqërinë shqiptare. Nuk besoj se ka
bërë gjënë e duhur por ka bërë aq sa di
dhe aq sa mundet. Pas vendimit
ekstrem për djegien e mandateve,
Basha është munduar të ngrejë një
vorbull në Shqipëri. Perceptimi i
publikut është se ky është nj hall
personal i tij. Basha duhej të ishte i
përgjegjshëm që të mos mendonte se
djegia e mandateve është leva e
Arkimendit në politikë”. vetë Basha
akoma nuk ka asnjë shenjë pendese,
pasi tashmë është “vetëvrarë”. Uroj që
PD ish-shtëpia ime politike të zgjohet
dhe së pari të kuptojë që ky ishte
gabim. 
Unë nuk shikoj pendesë tek Basha dhe
as mund të presësh pendesë nga një
njeri që kalon në vetëvrasje”. Basha
nuk mund të gjejë asnjë derë hapur në
perëndim edhe sikur të trokiste në
derën e Kim Yong-un, nuk do të gjente
miratim për këtë gjest që ka bërë.
Basha po kërkon oksigjen për të
mbajtur veten gjallë, pas një aksioni
politik që ka marrë unë e shoh të
dëshpëruar”, ka komentuar në
Facebook Astrit Patozi, një nga figurat
më të njohura të “disidentëve” që janë
larguar nga PD
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Shkup, 4  prill - Jo vetëm ligjërisht,
por duhet të bëjmë reforma edhe
në kokat tona, veçanërisht kur
bëhet fjalë për gjyqësinë. Duhet të
sillemi në mënyrë evropiane, nuk
na duhet tashmë klientelizëm. Ajo
kohë përfundoi, Aktvendime
duhet të merren vetëm në bazë të
dëshmive, theksoi kryeministri Zo-
ran Zaev në emisionin e mbrëm-
shëm në 1TV, i pyetur për qëndri-
met e ndryshme të pushtetit dhe
të opozitës rreth miratimit të ligjit
për PSP-në.

Zaevi për ligjin megjithatë pret
mbështetje nga VMRO-DPMNE-
ja, por edhe nga BDI-ja. Beson se si

ka pasur sukses te fqinjët, ashtu do
të ketë sukses edhe në shtëpi. Janë
në vijim, tha ai, negociatat, mini-
strja e Drejtësisë ka takime me
përfaqësuesit e parë të VMRO-
DPMNE-së. Për thelbin, sipas tij,

duhet të flitet me argumente. “Në
dukje kemi arritur punë të pamun-
dura. Besoj se edhe këtë do ta ar-
rijmë. Pa këtë punë nuk ka nego-
ciata dhe  obligimi është i të
gjithëve. Patjetër të jemi të

përgjegjshëm. Katica Janeva dhe
ekipi i saj në kohën më të vështirë
ishin shkëndijë e  shpresës për
kthimin e shtetit juridik dhe jemi
në rrugë të mirë. Nëse heq dorë
nga diçka që është me vlerë dhe
parimore, ajo do të flasë për mua.
PSP-ja është prokurori e pavarur
publike e cila e ka përfunduar
punën dhe tani vazhdon më tej.
Nuk kemi të drejtë të heqim dorë
nga ajo, sepse do ta shkatërrojmë
edhe pjesën tjetër  të Prokurorisë
Publike”, tha kryeministri.

Duke theksuar se nuk është
përkrahës i paraburgimeve, thotë
se secilin do ta arrijë ligji, sepse
materialet dëshmuese kanë mbe-
tur edhe pse kaluan fillimisht 18
muajt e dakorduara të PSP-së.
Lidhur me negociatat me BE-në,
kryeministri shfaqi bindje se është
e mundur në qershor të marrim
datë për fillim të negociatave. Evro-
pa është, theksoi, duhet të ofrojë,
siç ofruam ne me emrin Republika

e Maqedonisë së Veriut. “Treguam
sjellje evropiane, ndërsa edhe në
shtëpi jemi të suksesshëm në pje-
sën e reformave. Deri më tani
gjithçka kemi përmbushur. Kanë
mbetur edhe ligji për PSP-në dhe
prokurorët  publikë. Për të dytin
lehtë do të dakordohemi”, tha Zae-
vi. Lidhur me politikën e jashtme,
përkujtoi se Federata Ruse e ka
pranuar emrin e ri të shtetit tonë,
ndërsa korrekte janë  marrëdhë-
niet me Vuçiqin.Për vizitën e sot-
me, megjithatë të ministrit turk të
Mbrojtjes tha se është caktuar
para se të konfirmohet ardhja e Ci-
prasit.

E përsëriti edhe qëndrimin
rreth himnit të Maqedonisë, nuk
është kënduar sepse është vonuar
aeroplani i Ciprasit, U shkurtuan
edhe një pjesë e madhe e formali-
teteve vetëm që të ketë më shumë
kohë për takimin tet a-tet, Takimi
ndërqeveritar dhe takimi i delega-
cionit të biznesit.

Publicitet

ZORAN ZAEVI PËR REFORMAT NË DREJTËSI

Nuk kemi të drejtë të heqim
dorë nga PSP-ja

"Në dukje kemi arritur
punë të pamundura.
Besoj se edhe këtë do ta
arrijmë. Pa këtë punë
nuk ka negociata dhe
obligimi është i të
gjithëve. Patjetër të
jemi të përgjegjshëm.
Katica Janeva dhe ekipi
i saj në kohën më të
vështirë ishin shkëndijë
e  shpresës për kthimin
e shtetit juridik dhe
jemi në rrugë të mirë...",
u shpreh kryeministri
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Shkup, 4 prill - Kandidati për presi-
dent, prof. Blerim Reka, ka vazhduar
fushatën e tij në Komunën e Ha-
raçinës, ku u takua me qytetarët.
Gjatë takimit, i shoqëruar ishte edhe
lideri i Aleancës për Shqiptarët, Zia-
din Sela si dhe kreu i Lëvizjes Besa,
Bilall Kasami.  Lideri i Aleancës për
Shqiptarët, Ziadin Sela theksoi se si
jemi të përcaktuar për të ndërtuar
sistem të mirëfilltë të qeverisjes, së
bashku me votat e shqiptarëve. 

“Ta fuqizojmë votën e shqiptarë-
ve, që në mënyrë të mos varemi nga

udhëheqësit politik qeveritar. Disk-
riminimi duhet të marrë fund dhe
prof. Blerimi Reka do ta ndalojë këtë
rrugëtim politik. Çdo veprim i Ali
Ahmetit ka qenë i dëmshëm për sh-
qiptarët. Reka është këtu për të tre-
guar se ne jemi shqiptarë, do të je-
tojmë dhe do të vdesim si shqiptarë.
Apelojë, mos ti dëgjojmë partitë e
tjera politike dhe ftesat e tyre për
kandidimin e liderëve të tyre. Të mos
e turpërojmë themelin dhe pragun
e shtëpisë tonë dhe këtë ta dësh-
mojmë më 21 prill kur duhet ta vo-
tojmë Blerim Rekën”, tha Sela. 

Në anën tjetër, kreu i Lëvizjes
BESA, Bilall Kasami, theksoi se sa
shumë është e rëndësishme që në

këto zgjedhje të votojnë një kandi-
dat shqiptarë i cili seriozisht është
futur në këtë garë për të sfiduar dy
kandidatët e tjerë. "Kandidimi i prof.
Blerim Rekës do të mbetet në me-
morien historike, që edhe në këtë
cikël zgjedhor, do të duhet t’ju tre-
gojmë të gjithëve se çështjet shqip-
tare në Maqedoni nuk janë të mbyl-
lura. Mjaft më shqiptarët të votojnë
një kandidat maqedonas, mjaft më
treguam që jemi evropian duke vo-
tuar të tjerët. Është koha që edhe të
tjerët të tregojnë se janë evropian
duke votuar një shqiptar siç është
Prof. Blerim Reka. Dhe, Reka nuk
është në këtë garë sepse është sh-
qiptarë, por është në këtë garë sepse

është kandidat më i mirë se dy kan-
didatët e tjerë në çdo aspekt”, u sh-
prehë Kasami. 

Gjatë tubimit, prof. Reka tregoi
edhe rëndësinë e kandidimit të tij,
në veçanti vlerat dhe forcën që ka tre-
guar Haraçina gjatë këtyre dekadave. 

“Haraçina kreshnike, e cila nuk u
përkul në vitin 2001 dhe nuk do të
përkulet as ne 2019. Kandidimi im
ka edhe simbolikën e bashkimit të
shqiptarëve dhe kjo shihet edhe nga
fjala që e unë e përdori nga besë-
lidhja që vjen nga dy subjektet poli-
tike që përkrahën kandidimin tim.
Me këtë shqiptarët do ta zhdukin
kompleksin e inferioritetit. Deri tani
na thuhet se këto partitë që janë në
pushtet ofrojnë shoqëri për të gjithë
por ne duam shtet për të gjithë,
ndërsa sot shteti nuk është për të
gjithë. Mos pranoni oferta që janë të
kamufluara për shkak se ato janë të
dëmshme për shqiptarët. Nuk
duhet të bëhemi makineri votuese,
ju keni fuqinë që të zgjidhni se kënd
dëshironi të votoni: vëllain ose koj-
shitë. Të tjerët ju thoni se duhet ta
votoni kojshinë në vend të vëllait,
unë ju them votoni vëllain. Ju nuk
do të tradhtoni mundin dhe veprën
që e arritët ne 2001”, nënvizoi prof.
Blerim Reka.

Uashington, 4 prill -Sekretari i
përgjithshëm i NATO-s, Jens Stol-
tenberg në fjalim  para Kongresit
amerikan me rastin e 70-të vjeto-
rit të krijimit të Aleancës, theksoi
se Republika e Maqedonisë së Ve-
riut me mbështetje të SHBA-së
dhe vendeve tjera aleate së shpej-
ti do të bëhet anëtarja e 30-të e
Lidhjes  ushtarake veriatlantike.

“Republika e Maqedonisë së
Veriut këtë vit e nënshkroi Pro-
tokollin për inkuadrim  dhe me
përkrahjen tuaj  së shpejti do të
bëhet  anëtarja e 30-të. Dera e

NATO-s mbetet e hapur. Ajo që
filloi në vitin 1949 me 12 anëtarë,
u tregua si forcë e fuqishme për
paqe, Aleancë  në të cilën  të tjerët
synojnë të bashkangjiten. Ajo e
tregon suksesin historik të NATO-
s”, tha Stoltenbeg. Megjithatë, siç
citoi, suksesi  nga e kaluara  nuk
është garancion për sukses në të
ardhmen, ndërsa para NATO-s
qëndrojnë shumë sfida.

“Duhet të bëhemi të sinqertë,
nga të dyja anët e Atlantikut para-
shtrohen  çështje për fuqinë e
partneritetit tonë. Ekzistojnë dal-

lime,  ne jemi aleat të shumë
kombeve të ndryshme, me gjeo-
grafi, histori dhe parti politike të
ndryshme, republikanë dhe de-
mokratë,  konservatorë dhe labu-
ristë,  të pavarur, të gjelbër dhe
shumë të tjerë. Kjo është demok-
raci. Diskutimi i hapur dhe çë-
shtjet e ndryshme nuk janë
shenjë e dobësisë,  e kundërta, ajo
është shenjë e fuqisë. Për atë nuk
duhet të befasohemi kur të
shohim dallime mes vendeve
tona. Ekzistojnë mospajtime për
çështje siç janë tregtia,  energjia,

ndryshimet klimatike dhe marrë-
veshja bërthamore iraniane. Ato
janë probleme dhe mospajtime
serioze”, tha Stoltenberg. Por, siç
theksoi, fuqia e NATO-s është se
edhe krahas dallimeve, aleatët
gjithmonë janë bashkuar rreth
detyrës themelore - të mbrohen
në mënyrë të ndërsjellë, të

mbrohen  njëri me tjetrin, dhe t’i
mbrojnë qytetarët e tyre.

“Në të kaluarën i tejkaluam
mospajtimet tona, duhet t’i tejka-
lojmë edhe tani, sepse Aleanca
jonë  do të jetë më e nevojshme
në kohën e ardhshme”, porositi
Stoltenberg, në fjalim para Kon-
gresit.

Rusët
kundër
Maqedonisë
në NATO
Moskë, 4 prill - Hyrja e
Maqedonisë së Veriut në
NATO mund ta destabili-
zojë të gjithë rajonin e
Ballkanit, ndërsa zgjeri-
mi i Aleancës ta rrezikojë
sigurinë evropiane,
vlerëson ambasadori i
Rusisë në BE, Vlladimir
Çizov në një intervistë
për “Izvestia”. “Ne kup-
tojmë se e gjithë puna
me Marrëveshjen e Pre-
spës është bërë që të
mundësohet bashkim
më i shpejtë i Maqedoni-
së në NATO. Për ne pa-
sqyra është mjaft e
qartë: vendi për veshë të
tërhiqet në Aleancë. Kjo
ka ndikim negativ ndaj
sigurisë evropiane dhe
stabilitetit në rajonin e
Ballkanit”, thotë Çizov.
Ambasadori rus në BE
vlerëson edhe se proce-
dura për ndryshimin e
emrit, sipas fjalëve të
presidentit Gjorge Iva-
nov ka kaluar “me
shkeljen e Kushtetutës
dhe rezultateve jobindë-
se të referendumit”. Si-
pas Çizovit, zgjerimi i
NATO-s është përpjekje
për ballafaqim me sfidat
e shekullit 21, por me
mjetet dhe mekanizmat
janë krijuar nga mesi i
shekullit 20.

Shkup, 4 prill - Bashkimi Demokra-
tik për Integrim në kuadër të fu-
shatës zgjedhore për president të
shtetit të Republikës së Maqedoni-
së së Veriut, kohë më parë nisi
hapjen e shtabeve në çdo komunë
siç ishte rasti në Çair, Saraj, Stude-
niçan, Gostivar, Dollnen, Kuma-
novë, Kërçovë për të vazhduar në
qytetin e Tetovë. Para aktivistëve,
fjalë rasti patën, kryetarja e Ko-
munës së Tetovës, Teuta Arifi, zë-

vendësministri i Mbrojtjes, Bekim
Maksuti si dhe deputeti Xhevat

Ademi, të cilët njëzëri u shprehën
se vota që do të jepet për presiden-

tin konsensual ka rëndësi të
veçantë për shkak se ngadhënjen
koncepti i konsensualitetit dhe
vijon ecuria e Republikës së Maqe-
donisë së Veriut drejt NATO dhe
BE. 

Në mes të tjerash, folësit po-
tencuan se BDI-ja nuk kërkon votë
për vete, por për të ardhmen e shte-
tit dhe se 21 prilli duhet të jetë dë-
shmi se shqiptarët do të jenë ata
që vendosin për fituesin.

STOLTENBERG NË KONGRESIN AMERIKAN 

Maqedonia e Veriut do të bëhet
anëtarja e 30-të e NATO-s

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

Vota për Pendarovskin, votë për të ardhmen
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KANDIDATI BLERIM REKA NË HARAÇINË

Me Rekën fuqizohet vota shqiptare
“Haraçina kreshnike, e cila
nuk u përkul në vitin 2001
dhe nuk do të përkulet as
ne 2019. Kandidimi im ka
edhe simbolikën e
bashkimit të shqiptarëve
dhe kjo shihet edhe nga
fjala që e unë e përdori nga
besë-lidhja që vjen nga dy
subjektet politike që
përkrahën kandidimin
tim. Me këtë shqiptarët do
ta zhdukin kompleksin e
inferioritetit...", tha Reka
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Destan JONUZI

Shkup, 4 prill - Anëtarësimi i Maqe-
donisë së Veriut në Bashkimin
Evropian është përcaktim stra-
tegjik që nga pavarësia e vendit.
Pas marrjes së statusit të kandida-
tit në vitin 2005, përparimi më se-
rioz në këtë drejtim ishte konkluza
e Këshillit të Evropës: "Me zbati-
min e Marrëveshjes së Përzhinos,
prioritetet reformuese dhe impul-
sit pozitiv i krijuar me Marrëve-
shjen për emrin me Greqinë, Kë-
shilli i Evropës i përgjigjet
pozitivisht përparimit të lartpër-
mendur të arritur nga Ish-Repu-
blika Jugosllave e Maqedonisë dhe
të hap rrugën për bisedime në qer-
shor të vitit 2019". Me këtë porosi
Këshilli i Evropës theksoi nevojën
që Maqedonia e Veriut të vazhdojë
të punojë në vazhdimësi për për-
parimin e theksuar. Por, Zorica
Strezoska, projekt koordinatore
nga Aleanca Qytetare për transpa-
rencë, thotë se Maqedonia e Ve-
riut, gjendet në skrining sqarues,
por se ende nuk janë formuar
strukturat për negociata, e as që

duken ato kontura të strukturave
negociatore. 

"Apelojmë që Qeveria të foku-
sohet në transparencë dhe lloga-
ridhënie më të madhe për emrat e
njerëzve që do të marrin pjesë në
grupet e punës, pasi që administra-
ta publike do të jetë qendra e bise-
dimeve nëpërmjet grupeve nego-
ciuese. Qeveria në seancën e saj më
31 korrik të vitit 2018, ka theksuar se
duhet të formohet struktura nego-
ciuese deri më 20 tetor 2018, ndër-
sa tani jemi në muajin prill të vitit
2019, nuk kemi asnjë të dhënë se a
është formuar struktura negociue-
se, kush janë emrat e njerëzve që

do të punojnë, si do të zhvillohet
ky proces etj. Nuk është transpa-
rente asgjë. Qeveria ka planifikuar
që në procesin e negociatave me
BE-në të kyçen 1 mijë persona, por
asgjë nga kjo nuk dihet", deklaroi
Strezoska. Sipas saj, në të shumtën
e rasteve njerëzit që po negociojnë
dhe që udhëtojnë për në Brukesel,
janë njerëz të kabineteve, njerëz të
zgjedhur në mënyrë "ad-hock". Or-
ganizatat jo-qeveritare që merren
me procesin e anëtarësimit të Ma-
qedonisë së Veriut në BE theksojnë
se bisedimet do të zgjatin 10 vjet.
Sipas tyre, kjo mund të lexohet
edhe në deklaratën e fundit të eu-

rokomisarit për zgjerim dhe fqinjë-
si të mirë, Johanes Han. Nga ana
tjetër, burime diplomatike në vend
kanë liferuar informacione se në
qershor Maqedonia e Veriut nuk
do të marrë datë për fillimin e bise-
dimeve, por do të ketë një inku-
rajim pozitiv, për shkak se ndryshe
do të ishte një "rubikon" politik. 

"Gjermania dëshiron që të ketë
datë për bisedime, por procesi i
anëtarësimit të Maqedonisë së Ve-
riut të ndahet nga Shqipëria. Këtë
projekt e kundërshton Franca. Nga
ana tjetër zyrtarët politik në vend
po përgatitin terren për të sqaruar
se në qershor nuk do të ketë datë
për fillimin e bisedimeve", thotë
burimi në fjalë. Por, zëvendëskrye-
ministri për Çështje Evropiane,
Bujar Osmani, ka deklaruar se në
muajin qershor pritet që për Ma-
qedoninë e Veriut të ketë vendim
për fillimin e bisedimeve, gjegjësi-
sht datë të caktuar, me të cilën do
t'i jepet mandatë Komisionit Evro-
pian që të përgatit kornizë të nego-
ciatave. "Presim që ka fundi i vitit të
mbahet konferenca e parë midis
Qeverisë së Republikës së Maqe-
donisë dhe vendeve anëtare të BE-
së. Bisedimet nuk zhvillohen me

Komisionin por me vendet anëta-
re. Nëse kjo konferencë mbahet
deri në fund të vitit presim që kapi-
tulli i parë të hapet në janar të vitit
2020. Qershori nuk do të thotë se
menjëherë i hapim kapitujt. Në
qershor miratohet vendimi për fil-
limin e bisedimeve, ndërsa për
shkak të rrethanave të ndryshme
kapitulli i parë do të hapej në
muajin janar", deklaroi Osmani.

Zëvendëskryeministri Osmani,
ka theksuar se, vendimi do të sillet
në muajin qershor dhe deri
atëherë mund të ndodhin shumë
gjëra të paparashikueshme për
shkak të vet zhvillimeve brenda
BE-së. "Kemi çështjen e Brexitit që
realisht e kanos Ballkanin Perëndi-
mor, para vendeve anëtare pasi që
fokusi është aty, dhe çështje tjetër
është zgjedhjet për parlamentin
evropian, epilogu i të cilave është i
paparashikueshëm. Do të fitojnë
euroskeptikët, apo pro-evro-
pianët", ka theksuar Osmani.
Ndërkohë, hulumtimet e fundit të
sektorit civil, tregojnë se numri i
qytetarëve që nuk besojnë në
marrjen e datës për bisedime në
qershor është rritur nga 20 për
qind në 60 për qind.

Shkup, 4 prill - Shpresoj se në takimin e Këshil-
lit të BE-së në qershor, shtetet anëtare do të
vendosin të hapin negociata me Maqedo-
ninë e Veriut. Keni realizuar progres të madh,
kur do të shikoni prapa do të shihni dallimin
e madh- nga vendi e cili shihte armiq rreth
vetes, tani është mike me gjithë ata. Këtë e
deklaroi dje shefi i Delegacionit të BE-së në
Republikën e Maqedonisë së Veriut, Samuel
Zhbogar i cili sot ka mbajtur ligjëratë në
Fakultetin e Sigurisë në Shkup në kuadër të
Forumit diplomatik të fakultetit.

“Nga vend i cili kishte trazira politike, tani
ka demokraci funksionale, Parlament funk-
sional me opozitën e cila angazhohet për
proceset reformuese, reformat në gjyqësi,
ashtu që shohim progres të rëndësishëm.
Kuptohet edhe shumë gjëra mund të bëhen
deri në qershor dhe me shpresë presim të
shohim arritjet e juaja dhe të shohim çka do
të ndodhë deri atëherë”, ka theksuar Zhbo-
gar. Duke komentuar nëse Ligji për Prokuro-
rinë publike është një nga kriteret për hapjen
e negociatave në qershor, Zhbogar ka thënë
se ministrat e BE-së qershorin e kaluar kur e
hapën rrugën për fillimin e bisedimeve ven-
dosën kushte edhe për reforma dhe rezulta-
te konkrete në sistemin e gjyqësisë.

“Prokuroria Publike Speciale tregoi ar-
ritje të mëdha, dhe për ne si BE dhe për gjitha

shtetet anëtare është me rëndësi PSP-së t’i
lejohet të kryejë detyrën e saj dhe të tregojë
edhe më shumë arritje për lëndët gjyqësore”,
ka thënë Zhbogar. Ai ka shprehur pritje se të
gjitha partitë politike do të gjejnë mënyrë
që PSP-së t’i vazhdohet puna. Madje, sipas
Zhbogarit, në ligjëratën para studentëve të
Fakultetit të Sigurisë në Shkup, tha se sfidë
më e madhe me të cilën BE tani përballet
është dukuria e nacionalizmit dhe Lëvizjeve
anti-BE. “Sfida më e madhe është qytetarët të
sigurohen se Evropa e integruar nuk është
kërcënim për sovranitetin kombëtar. Kjo veç-
mas ka ardhur në shprehje pas krizës së emi-
grantëve…”, ka thënë tutje Zhbogar, duke sh-
tuar se nga këtu buron rëndësia e madhe e
zgjedhjeve të ardhshme për Parlamentin
Evropian.

Nga ana tjetër, dekani i Fakultetit të Sigu-
risë, Nikolla Dujovski, ka porositur se ligjëra-
ta e Zhbogarit në këtë fakultet është me
rëndësi, veçmas siç tha, “tani kur jemi në
fazën e reformave serioze dhe përgatitjes së
vendit për fillim të negociatave me BE-në, të
mundësojmë të rinjve t’u japim parashikim
më të gjerë për atë pse është me rëndësi kjo
rrugë të forcohet në shoqërinë tonë. Duke
komentuar deklaratën e ambasadorit rus në
BE, Vlladimir Çizhov se zgjerimi i NATO-s me
Maqedoninë do të destabilizojë Ballkanin

dhe do të thotë rrezik për sigurinë e Evropës,
Dujovski ka thënë se zgjerimi i NATO-s me
Maqedoninë e Veriut assesi nuk kupton rre-
zik për sigurinë.

“Në fakt nënkupton stabilitet shtesë për
tërë rajonin dhe shtetin dhe shtetet tjera në
rajon, pasi me anëtarësimin tonë në NATO
do të rrumbullakohet një proces i gjatë që do
t’u mundësojë vendeve anëtare të NATO-s
dhe të gjithëve në rajon të përkushtohen në
çështje tjera”, vlerësoi Dujovski. Ligjërata e
Zhbogarit në Fakultetin e Sigurisë në Shkup
është në kuadër të Forumit diplomatik të
fakultetit. Pas ligjëratës ka pasur diskutime
të studentëve dhe profesorët e fakultetit. Ak-
tiviteti është në kuadër të vënies së bashkë-
punimit më intensiv të Fakultetit për Siguri-
Shkup me përfaqësuesit diplomatik në vend.

Polonia e
ratifikoi
Protokollin për
në NATO
Shkup, 4 prill - Parlamenti i Polonisë sot
e ratifikoi Protokollin për anëtarësimin
e Maqedonisë së Veriut në NATO. Pro
ratifikimit të Protokollit kanë votuar
388 deputetë, një ishte kundër, ndërsa
dy abstenuan. Në elaborimin e Ligjit
për ratifikimin e Protokollit,  thuhet se
pranimi i Maqedonisë së Veriut në
NATO do të kontribuojë për stabilizi-
min e Ballkanit dhe do të ndihmojë
për vazhdimin e reformave në këtë
pjesë të Evropës. Hyrja e Maqedonisë
së Veriut në NATO, citohet në ligj, është
edhe konfirmim se dera e Aleancës
mbetet e hapur, për çka Polonia an-
gazhohet fuqishëm. Polonia është ven-
di i dhjetë që e ka ratifikuar  Protokol-
lin. Fillimisht këtë e bëri Greqia, më
pas Sllovenia, Shqipëria, Bullgaria,
Kroacia, Mali i Zi, Rumania, Lituania
dhe Danimarka. Vendet anëtare të
NATO-s e kanë nënshkruar Protokollin
për aderimin e Maqedonisë së Veriut
në Aleancë. Pas ratifikimit të Protokol-
lit në parlamentet e të gjitha 29 vende-
ve anëtare të Aleancës, Maqedonia e
Veriut edhe zyrtarisht do të bëhet anë-
tare e plotfuqishme.

INTEGRIMET NË BE

Skepticizëm për fillimin 
e bisedimeve në qershor

Hulumtimet e fundit
të sektorit civil,
tregojnë se numri i
qytetarëve që nuk
besojnë në marrjen e
datës për bisedime në
qershor është rritur
nga 20 për qind në 60
për qind

ZHBOGAR PËR BISEDIMET ME BASHKIMIT EVROPIAN

Shpresa për negociata në qershor

Koha
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Aksidentohet një 18
vjeçare në Tetovë
Në bulevardin “Marshall Tito” të mërkurën
rreth orës 17 e 40 minuta, veturë e tipit “Ford
Galksi” me targa të Tetovës, e drejtuar nga 51
vjeçari T.S nga fshati Bërvenicë, ka askiden-
tuar 18 vjeçaren J.S, këmbësore nga fshati
Belovishtë. Vajza e aksidentuar është dër-
guar në Spitalin klinik të Tetovës për mjekim.
Pas kryerjes së hetimeve janë duke u vërte-
tuar shkaqet për këtë aksident.

Gjashtë aksidente në
Shkup, pesë të lënduar
Në rajonin e Shkupit gjatë 24 orëve të fundit
kanë ndodhur gjithsej gjashtë aksidente tra-
fiku prej të cilave në tre më lehtë janë lën-
duar pesë persona. Në tre është shkaktuar
dëm material. Nga komunikacioni janë
përjashtuar 27 automjete të cilët kanë drej-
tuar automjetin me shpejtësi më të madhe
nga e lejuara, 21 shoferë para se të pajisen
me patentë shoferi dhe dy shoferë fillestarë,
si dhe 19 automjete të paregjistruar. Sipas
buletinit ditorë të SPB Shkup, janë dhënë
edhe 116 masa ndëshkuese, ndërsa me au-
tomjetin e posaçëm “karotrrec” janë larguar
72 automjete. Janë sanksionuar edhe dy
këmbësorë të cilët e kanë kaluar rrugën larg
vendkalimeve të caktuara për këmbësorë,
nëntë shoferë të cilët kanë kaluar në dritë të
kuqe, tre shoferë të cilët nuk u kanë dhënë të
drejtë kalimi këmbësorëve në vendkalimet e
shënuara në këmbësorë, gjashtë shoferë për
reshtim jo të drejtë dhe një shoferë për tejka-
lim jo të drejtë. 

Zjarr në kulmin 
e një shtëpie
Të mërkurën rreth orës 13 e 45 minuta në
Sektorin për punë të brendshme në Tetovë
është denoncuar se në rrugën “Radovan Co-
niq” në Tetovë është përfshirë nga zjarri
nënkulmi i shtëpisë së personit N.A, 66
vjeçar nga fshati Orashë. Zjarri është shuar
tërësisht nga ana e Njësisë së zjarrfikësve të
Tetovës. Hetim në vendin e ngjarjes kanë
kryer pjesëtarët e policisë së Tetovës.

Për një muaj 
1778 kundërvajtje 
në komunikacion
Pjesëtarët e policisë së Tetovës gjatë muajit
të kaluar, respektivisht në muajin mars, në
rajonin e Tetovës kanë zbuluar dhe sanksio-
nuar 1778 kundërvajtje në komunikacion.
Gjithsej janë kontrolluar 4892 pjesëmarrës
në komunikacion. Për shkak të shumë parre-
gullsive, nga komunikacioni janë larguar 140
vetura, shumica e të cilave kanë patur regji-
strim të skaduar. Në ndërkohë tek 45 au-
tomjete është konstatuar se kanë parregul-
lësi teknike, kryesisht probleme me
frenimin. Gjatë kësaj periudhe nga komu-
nikacioni janë larguar edhe 220 vozitës, prej
të cilëve 124 kanë qenë pa leje adekuate, 13
pa kategori adekuate, 7 vozitës kanë patur
ndalesë për drejtim të automjetit, 52 kanë
qenë vozitës fillestar dhe 10 motoçiklist nuk
kanë patur pajisje mbrojtëse. Të gjitha këto
kundërvajtje janë rrumbullaksuar me gjoba
adekuate. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 4 prill - Me ardhjen e pranverës, në
komunikacionin rrugor shtohet prezenca
e motoçiklistëve. Viteve të kaluara, shumë
banorë të Shkupit, por edhe të qyteteve
tjera janë ankuar për prezencën e pakon-
trolluar të motoçiklistëve në rrugë. Sh-
pejtësia e madhe dhe mos respektimi i
shenjave të komunikacionit janë vërejtja
kryesore e qytetarëve. 

Ministria e Punëve të Brendshme,
përkundër aksioneve të shumta nuk ka ar-
ritur ta mbajë nën kontroll këtë kategori të
pjesëmarrësve në komunikacion. Përpos
gjobave dhe konfiskimit të përkohshëm
të motoçikletës, autoritet policor nuk kanë
ndërmarrë ndonjë masë më “radikale” për
zgjidhjen e këtij problemi. Nga atje janë
shprehur se përgjigje për atë se si men-
dojnë ti japin fund kësaj brenge të qyte-
tarëve, kanë thënë se do të japin ditëve në
vazhdim.

Mirëpo, nga Këshilli Republikan për Si-

guri në Komunikacion thonë se motoçikli-
stët paraqesin kategori e rrezikuar në ko-
munikacion, pasi që ata drejtpërdrejtë
përballen me kërcënimet e përditshme në
rrugët e vendit. Të dhënat statistikore të
KRSK-së, theksojnë se në Republikën e Ma-
qedonisë së Veriut, rreth 15 motoçiklistë
në vit e humbin jetën si rezultat i aksiden-
teve rrugore. Mbase ende jemi në fillim të
sezoni të motoçiklistëve, KRSK-ja i jep disa
këshilla dhe sugjerimi se si ata të mbrohen
dhe ti respektojnë rregullat e komunika-
cionit.

“Çdonjëri i cili vozitet me motoçikletë
duhet ta di se shfrytëzimi i helmetës
mbrojtëse e zvogëlon rrezikun e pasojave
vdekjeprurëse në rrugë. Brenda kohe ai
mbron edhe nga era, pluhuri, shiu e kësh-
tu me radhë. Njëherit në interes të mo-
toçiklistëve është mbajtja e syzave, veshje-
ve të specializuara etj. Shfrytëzimi i këtyre

pajisjeve nuk është e obliguar me Ligjin
për siguri në komunikacionin rrugor”,
thonë nga KRSK. 

Ndryshe, vendet më atraktive për mo-
toçiklistët, sidomos për ato të peshave të
rënda janë autostradat. Ndër to është au-
tostrada Shkup-Tetovë, ku vitin e kaluar u
regjistruan disa aksidente të rënda me pa-
soja vdekje. Megjithatë, përveç rrugëve
magjistrale, motoçiklistët çdo vit e më
tepër janë prezent në vendbanimet urba-
ne. Kësisoj për ata sfidë e re është asfalti i
ri i cili viteve të fundit u shtrua në Shkup.
Prej pikave më kritike në kryeqytet, ku
zakonisht gjatë orëve të vona të natës zh-
villohen gara mes motoçiklistëve janë bu-
levardet “Hristijan Todorovski Karaposh”,
(Çair-Butel) dhe ai “Boris Trajkovski”, në
Aerodrom. Për banorët e këtyre lagjeve
jeta gjatë verës shndërrohet në ankth të
vërtet.

Nga e diela 
deri të martën
reshje të shiut
Shkup, 4 prill - Nga e diela në fund të
ditës deri të martën pason periudhë
e reshjeve më intensive të shiut dhe
kushte për paraqitje të rrallë të
stuhisë, paralajmëron DPHM. Sot (e
premte) dhe të shtunën do të fryjë
erë e përkohshme e përforcuar ju-
glindore dhe do të mbizotërojë mot
i ndryshueshëm me vranësira dhe
shira të përkohshëm lokal, kryesisht
në pjesët perëndimore. Temperatu-
rat gjatë fundjavës do të zbresin
deri në tre gradë, ndërsa ato maksi-
male gjatë ditës do të arrijnë prej 19
deri në 21 gradë celsius. Temperatu-
rat e mëngjesit në shtatë ditët e
ardhshme do të jenë prej tre deri në
nëntë gradë, ndërsa ato maksimale
prej 19 deri në 23 gradë.

Tetovë, 4 prill - Shkolla e Mesme Mjekësore
Komunale “Nikolla Shtejn” me profile dhe
paralele të reja do t’u përgjigjet nevojave
të tregut të punës, thonë nga sektori për
veprimtari publike të Komunës së Tetovës.
Në konkursin e ri për regjistrimin e nxënë-
sve është paraparë të ketë paralele për gji-
nekologji obstetrikë dhe kujdestar.

“Me kërkesë së këshillit të shkollës së-
rish hapet paralelja për obstetrikë. Nga
ana tjetër, pas shqyrtimit të Ministrisë së
Arsimit dhe Shkencës, gjithashtu, vendo-
set edhe drejtimi kujdestar për persona të
moshuar dhe në kopshte. Të dyja profilet
arsimore janë shumë të kërkuar në tregun
e punës. Te të dyja drejtimet do të ketë nga
një paralele në gjuhën maqedonase me
34 nxënës dhe po aq në gjuhën shqipe”,
deklaroi udhëheqësi i sektorit, Ahmed Qa-

zimi. Në shkollat e tjera të mesme mbesin
të njëjtat profile arsimore dhe numrat e
vendeve të lira. “Kemi gjithsej 3750 vende
të lira në pesë shkollat e mesme komuna-
le. Nga ana tjetër shkollën fillore sivjet e
kryejnë vetëm 2130 nxënës. Konsiderojmë
se numri i nxënësve të regjistruar në shkol-
la të mesme  është i qëndrueshëm dhe
konstant, ndërsa migrimet më së shumti
vërehen në uljen e numrave të nxënësve të
regjistruar në kasën së parë”, tha Qazimi.

Filloristët nga Tetova përveç në mjekë-
si, mund të regjistrohen në atë ekono-
mike, dy gjimnazet, në shkollën e mesme
të tekstilit “Mosha Pijade”. Krahas pesë
shkollave komunale në Tetovë ka edhe
shkolla të mesme shtetërore të muzikës
“Todor Skallovski-Tetoec”, dhe akademia
sportive.

Paralele të reja për shkollën e
mesme mjekësore

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

PRANVERA ME PROBLEMET E VJETRA

Motoçiklistët bëhen
gati për “tërbim”

Vendet më atraktive për
motoçiklistët, sidomos për
ato të peshave të rënda janë
autostradat. Ndër to është
autostrada Shkup-Tetovë, ku
vitin e kaluar u regjistruan
disa aksidente të rënda me
pasoja vdekje. Megjithatë,
përveç rrugëve magjistrale,
motoçiklistët çdo vit e më
tepër janë prezent në
vendbanimet urbane

Koha
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Fisnik PASHOLLI

Shkup, 4 prill - Rritja e eksportit të
kompanive vendore si dhe moder-
nizimi i procesit prodhues apo
shërbimeve të kompanive të vogla
dhe të mesme në shtet, është një
nga qëllimet kryesore të instru-
mentit për kofinnacim të granteve
për komercializimin e inovacione-
ve.

“Për kompanitë e vogla shuma
e grantit është 70 për qind, ndërsa
për kompanitë e mesme shuma e
grantit është 60 për qind në
thirrjen që u shpall më 30 mars
dhe zgjat deri më 15 maj. Pjesën
tjetër të investimit duhet ta sigu-
rojnë vetë bizneset. Njëherazi, biz-
neset do ti nënshtrohen tre llojeve
të seleksionimit përfshi ato nga ek-
spertët e jashtëm nga Banka Botë-
rore dhe nga ekspertët vendor”,
thotë zëvendëskryeministri për çë-
shtje ekonomike, Koço Angjushev.

Sipas tij, krahas mekanizmave
të ndarjes së mjeteve, ekzistojnë
edhe mekanizma të përcjelljes së
realizimit të projektit dhe investi-
mit të mjeteve vetanake nga ana e
kompanive. 

Nga ana tjetër, Jovan Despo-
tovski, drejtori i Fondit për inova-
cione dhe zhvillim teknologjik,
thotë se thirrja e re është e vlefsh-

me pesë milionë euro ku 3 milionë
euro janë mjete buxhetore, ndërsa
2 milionë euro janë siguruar nga
Banka Botërore.

“Duhet theksuar se në këtë
thirrje të komercializimit të inova-
cioneve, partner i Fondit për inova-
cione është Banka Botërore, ndër-
sa do të përkrahim projekte të
testimit, dizajnit, mbrojtjes së të
drejtës intelektuale, marketingut,
etj”, thekson Despotovski. Sipas tij,
kohëzgjatja e projektit do të jetë
24 muaj. Lidhur me aplikimin
eventual ku një pjesë e pronësisë
së kompanive ndërlidhet me
bartësit e funksioneve publike, De-
spotovski sqaroi se gjatë vendimit
për ndarjen e mjeteve, do të reali-
zohet vlerësimi i rrezikut se sa
struktura e pronësisë mund të
ndikojë ndaj zhvillimit të biznesit. 

Kushtet e reja të aplikimit për

grantet e Fondit të inovacioneve
parashikojnë obligimin që shfrytë-
zuesit e mjeteve, pasi të fillojnë të
realizojnë të ardhura nga inova-
cioni për të cilin kanë fituar grant,
të kthejnë 5 për qind të mjeteve në
nivel vjetor në arkën e Fondit të
Inovacioneve. Një obligimi i tillë
do të vlejë në pesë vitet e ardhsh-
me pasi të fillojnë të realizojnë të
ardhura. Njëherazi të ardhurat vje-
tore të kompanive që do të
aplikojnë për grantet nuk guxojnë
të tejkalojnë 10 milionë euro në
vit. Harxhime të pranueshme ndër
të tjerash do të jenë edhe ato për
paga bruto, furnizimin me pajisje
për hulumtime, angazhimin e ek-
spertëve...

Në ndërkohë, instrumenti i
Fondit për inovacione dhe zhvillim
teknologjik është pjesë e thirrjes së
dytë të Planit qeveritar për rritje

ekonomike. Ai është i dedikuar për
të gjithë kompanitë e vogla dhe të
mesme si dhe për entet private
shëndetësore me pronësi kryesi-
sht vendore që dëshirojnë të zh-
villojnë prodhim inovativ, shërbim
apo proces, që vetë apo në bashkë-
punim me ndonjë kompani apo
ent të veprimtarisë shkencore-hu-
lumtuese. 

Përkrahja përmes këtij instru-
menti do të ndahet për projekte
me qëllime të qarta komerciale që
janë në fazë prototip deri në fazën
para komercializimit apo daljes në
treg.

Thirrja publike ka të bëjë me
kofinancimin e propozim projekte-
ve deri në shumën maksimale të
përkrahjes financiare prej anës së
Fondit në vlerë deri 325 mijë euro
në varësi prej madhësisë së
aplikuesit si person fizik.

Beograd, 4 prill - Maqedonia e Ve-
riut ka nënshkruar marrëveshje
për heqjen e plotë të raomingut
me Serbinë, Malin e Zi, Shqipërinë
dhe BeH. Marrëveshjen e nënshk-
ruan ministri i Shoqërisë Informa-
tike dhe Administratës Damjan
Mançevski dhe ministrat dikaste-
rial nga Ballkani Perëndimor në
suaza të Samitit të dytë digjital në
Beograd.

“Sipas marrëveshjes, ulja e
çmimeve do të fillojë këtë verë
ndërsa plotësisht do të hiqet nga
mesi i vitit 2021. Siç tha euroko-
misarja Maria Gabriel, kjo marrë-
veshje ishte një parakusht për fil-
limin e procedurës për heqjen e
roamingun ndaj BE-së. Pasi plotë-

sisht të tërhiqet roamingu midis
vendeve të Ballkanit Perëndimor
kjo do të ndodhë edhe me vendet
e BE-së, që do të thotë se rajoni do
të integrohet në mënyrë digjitale

në Evropë shumë më shpejt se sa
politikisht”, tha ministri Mançev-
ski. Janë dakorduar që javën e
ardhshme Trup i posaçëm rregul-
lator të mbajë takim që t’i konfir-

mojë çmimet e zvogëluara nga
korriku i këtij vitit, fillimisht në in-
ternet, ndërsa pastaj në bisedat
dhe gradualisht t’i ulë çmimet deri
në heqjen e plotë në vitin 2021.

Siç deklaroi ministri Mançev-
ski, muajin e ardhshëm Maqedo-
nia e Veriut dhe Serbia do të nën-
shkruajnë Marrëveshje për
njohjen e dokumenteve elektro-
nik dhe certifikatat digjitale. Në
Samit janë zhvilluar bisedime
edhe për krijimin e qendrës rajo-
nale të trajnimit për siguri kiber-
netike selia e të cilës duhet të jetë
në Shkup, që do të finalizohet në
samitin e ardhshëm në Tiranë. Në
samitin dyditorë morën pjesë
3.000 përfaqësues të industrisë
IT dhe biznesmenë prej 30 eko-
nomive nga Ballkani Perëndimor
dhe bota, mes të cilëve edhe
shumë ekspertë nga Maqedonia
e Veriut.

Për 20 për qind
ulet çmimi 
për kyçjen 
e energjisë
elektrike
Shkup, 4 prill - Për të paktën 20
për qind do të zvogëlohet çmimi
i kyçjes së energjisë elektrike për
amvisëritë, ndërsa do të ketë
edhe ulje të çmimit për kyçje për
konsumatorët e tjerë. Kjo do të
thotë se nëse deri më tani amvi-
sëritë paguanin rreth 500 euro
për t’u kyçur, që tani do të pa-
guajnë rreth 400 euro. “Kjo i refe-
rohet para së gjithash rritjes së
efikasitetit në punë të “Elektrodi-
stribuimit” dhe uljes së shpenzi-
meve të tyre për furnizimin e
pajisjes e cila do të përdorej për
ndërtimin e këtyre kyçësve. E
gjithë kjo na vendos në situatë të
mirë, shpenzimet për kyçje në
amvisëritë të zvogëlohen të
paktën 20 për qind, ndërsa
gjithashtu do të ketë ulje
përkatëse edhe të shpenzimeve
për kyçjen e llojeve të ndryshme
të konsumatorëve”, deklaroi sot
kryetari i Komisionit Rregullator,
Marko Bislimovski para debatit
publik për rregullat e rrjetit për
distribuimin e energjisë elektrike
të “Elektrodistribuimit” Shkup. 
Gjithashtu do të zvogëlohet
edhe afati për dhënien e pëlqi-
mit dhe afatet për ndërtimin e
kyçësve. Me rregullat rrjetore për
distribuim, operatori i sistemit
distribuues do të obligohet të
formojë datë të të dhënave për
cilësinë e dërgimit të energjisë
elektrike, ndërsa kjo, sipas Bisli-
movskit është e rëndësishme
pasi do të mund të matet cilësia
e energjisë elektrike të dërguar
dhe në bazë të kësaj të bëhet
presion plotësues ndaj operato-
rit të sistemit distribuues për ta
përmirësuar cilësinë e energjisë
elektrike të dërguar.

NËNSHKRUHET MARRËVESHJA 

Hiqet roamingu mes Ballkanit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

THIRRJE E RE DERI MË 15 MAJ 

Edhe një ndihmë
tjetër për kompanitë

Kushtet e reja të
aplikimit për grantet e
Fondit të inovacioneve
parashikojnë
obligimin që
shfrytëzuesit e
mjeteve, pasi të fillojnë
të realizojnë të ardhura
nga inovacioni për të
cilin kanë fituar grant,
të kthejnë 5 për qind të
mjeteve në nivel vjetor
në arkën e Fondit të
Inovacioneve

Koha
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Në bazë të nenit 17 dhe 19 të Rregullores për mënyrën për realizimin e ekskursioneve për nxënësit dhe aktiviteteve tjera të
lira të nxënësve të shkollës fillore SHF “Hristian Todorovski Karposh” Rankovcë, publikon

S H P A L L J E P U B L I K E

Për kërkesë të grumbullimit të ofertave për organizim të ekskursioneve

1. Ekskursion njëditor për nxënësit e klasës së tretë, të gjashtë dhe të nëntë në relacionin:

Rankovcë Shkup (Kanjoni Matka, Manastiri “Uspenie na Presveta Bogorodica” – Matkë, Manastiri “Shën Andrej” – Matkë,
Skupi, Viadukti romak, Kalaja e Shkupit, Çarshia e vjetër, Aeroporti “Aeroporti Ndërkombëtar Shkup”, Shtëpia përkujtimore e
Nënës Terezë, Kompleksi i muzeut Lufta e Maqedonisë, muzeu memorial i Holokaustit, Kisha “Sv. Spas” Shkup Rankovcë.

Realizimi i ekskursionit do të bëhet më datë 13.05.2019.

I. PËRSHKRIMI I SHËRBIMIT
Udhëtim në relacionin e theksuar

II. KUSHTET MINIMALE TË CILAT DUHET TË PËRMBUSHË OFERTUESI
Ofertuesi duhet të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në RM për kryerje të veprimtarisë përkatëse

turistike,
Të ketë të realizuar në mënyrë të suksesshme së paku 3 ekskursione për nxënësit dhe aktivitete tjera të lira
Të përmbushë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe

rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat udhëtojnë fëmijët.
Oferta e ofertuesit që nuk përmbushë kushtet minimale do të refuzohet nga ana e Komisionit si e papranueshme.

III. DOKUMENTET TË CILAT DUHET TË PARASHTROJË OFERTUESI
Dokument për veprimtari të regjistruar,
Listë referente me kopje të marrëveshjeve,
Dëshmi se përmbushë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion

rrugor dhe Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat udhëtojnë grupet e fëmijëve,
Deklaratë se pas lidhjes së marrëveshjes do të sigurohet garanci bankare

IV. PËRMBAJTJA E OFERTËS
Në ofertë të theksohet emri i subjektit juridik, nënshkrim i personit përgjegjës dhe vulë.
Ofertuesi duhet ta jep çmimin e përgjithshëm të shërbimit (transport), në çmim përfshihet edhe sigurimi i veçantë i

nxënësve.
Mënyra e pagesës
Numri i mësimdhënësve dhe mjek
Kushte të volitshme për nxënësit që vijnë nga familjet e prekura sociale.
Çmimi i ofertës duhet të jetë fikse dhe nuk lejohet korrigjim i çmimit gjatë realizimit të marrëveshjes.
Ofertat nuk duhet të përmbajnë zgjidhje alternative, gjegjësisht duhet të jenë të përpiluara konkretisht dhe në pajtim me

kërkesat e definuara në këtë shpallje publike – ftesë për ofertë.
Në ditën e nënshkrimit të Marrëveshjes ofertuesi i zgjedhur parashtron garanci bankare për realizim kualitativ të

ekskursionit në shumë prej 5% të vlerës së përgjithshme të marrëveshjes.

V. AFATI PËR PARASHTRIMIN E OFERTËS
Oferta së bashku me tërë dokumentacionin me çka dëshmohet se ofertuesi i përmbushë kushtet minimale për realizim

të ekskursionit duhet të parashtrohet në adresën e shkollës SHF “Hristian Todorovski Karposh” Rankovcë, ose në arkivin e
shkollës me shenjë “Për Komisionin për realizim të procedurës për organizim të ekskursioneve shkollore” dhe shënim “mos
hap” në AFAT prej 8 (tetë) ditëve nga dita e publikimit të shpalljes, gjegjësisht më së voni deri më 13.05.2019.

Ofertat e pakompletuara dhe jo të plota si dhe ofertat e parashtruara pas afatit të caktuar për dorëzim nuk do të merren
parasysh gjatë vlerësimit dhe zgjedhjes së për ofertues më të volitshëm.

VI. KRITERI PËR ZGJEDHJE TË OFERTUESIT MË TË VOLITSHËM
Kriteri për lidhje të marrëveshjes për realizim të ekskursionit është çmimi më i ulët.

Komisioni për realizimin e ekskursioneve të nxënësve
SHF “Hristian Todorovski Karposh” Rankovcë
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Në bazë të nenit 114 dhe 176 të Ligjit për arsim të lartë (Gz.Zyrtare nr.82 nga data 8 maj 2018), Dekani i Fakultetit Filologjik "Blazhe 
Koneski" në Shkup pranë Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, publikon 

KONKURS 
për zgjedhje në tituj mësimor-shkencor 

 
- Një mësimdhënës (në të gjitha titujt) në sferën mësimore-shkencore Anglistikë (Gjuha angleze moderne, Sintaksa 1 dhe 

Sintaksa 2).  
 Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara në Ligjin për arsim të lartë (Gz.Zyrtare nr.82 e datës 8 maj 2018) të 
shfaqura në Formularin 1 duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e veçanta nga Aneksi 1 të përcaktuara në Rregulloren për kushtet e veçanta dhe 
procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit 
"Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup (Lajmëtari universitar nr.411) të shfaqura në Formularin 2.  

Marrëdhënia e punës themelohet për kohë të pacaktuar.  
Ndaj fletëparaqitjes, kandidatët duhet të parashtrojnë: 
-  biografi; 
- dëshmi për shkallë shkencore të arritur doktor i shkencave filologjike, nga sfera shkencore për të cilën përzgjedhin;  
- certifikatë të shtetësisë; 
- deklaratë për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta për vendin e punës;  
- listë të punimeve shkencore, profesionale dhe pedagogjike të publikuara dhe realizime të tjera në lidhje me zgjedhjen në titullin 

profesor me korrespodencë.  
 Fletëparaqitja, shtojcat dhe formularët parashtrohen në 4 (katër) kopje në Arkivin e Fakultetit filologjik "Blazhe Koneski" në 
Shkup në afat prej 8 ditëve nga publikimi i Konkursit.  
 Përveç asaj kandidatët duhet të parashtrojnë edhe nga një kopje të punimeve shkencore dhe profesionale.  
  Fillimi, përfundimi dhe orari i punës janë të ndryshueshme dhe përcaktohet në pajtim me aktet e Fakultetit sipas orarit të mësimit 
në semestër, angazhimit dhe titullin për të cilin është zgjedhur mësimdhënësi, ndërsa rroga themelore në neto shumën për një mësimdhënës 
(në të gjitha titujt) është 36.371 denarë.  

Dokumentet e pakompletuara dhe të vonuara nuk do të merren parasysh për shqyrtim.  
                                                                                                  DEKAN 

i Fakultetit filologjik 
prof. d-r Aneta Duçevska  
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N J O F T I M

Në veri perëndim
Në veri lindje
Në jug perëndim

Qefsere ABDYLI

Shkup, 4 prill - Banka Popullore
filloi aktivitetet për përgatitjen e
strategjisë së parë kombëtare
për edukimin financiar të popul-
latës, në kuadër të projektit për
asistencë teknike për edukimin
financiar të Organizatës për Ba-
shkëpunim Ekonomik dhe Zh-
villim (OBEZH) dhe Ministrisë
së Financave të Holandës. 

Përfaqësuesit e OBEZH-së
dhe guvernatorja Anita Ange-
lovska-Bezhoska në një takim
sot theksuan se te të gjitha palët
e përfshira ka një vendosmëri të
fortë për angazhimin maksimal
ndaj aktiviteteve të projektit.
Faza e parë aktuale përfshin
hartimin e aktiviteteve kryesore
në sektorin publik dhe privat në
vend dhe përcaktimin e situatës
aktuale për programet aktive në
fushën e edukimit financiar. An-
gelovska-Bozhinovska theksoi

se projekti ofron një mundësi të
shkëlqyer për përcaktimin e ak-
tiviteteve të ardhshme për
rritjen e mëtejshme të nivelit të
kulturës financiare të popullsisë
në vend.

Në projektin pesëvjeçar, për-
veç Bankës Popullore, përf-
shihen Ministria e Financave,
Komisioni i Letrave me Vlerë,

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigu-
rimeve dhe Agjencia për Mbikë-
qyrjen e Sigurimeve Pensionale
të Plotësuara. Qëllimi i projektit
është të ndërtojë kapacitete për
zhvillimin arsimit financiar, si
dhe të zhvillojë një strategji
kombëtare për edukimin finan-
ciar të popullatës. Përfaqësue-
sit e OBEZH-së, në kuadër të mi-

sionit në vend sot, do të kenë
takime me ekspertë nga banka
qendrore, ministritë e financave,
arsimit dhe shkencës, si dhe me
disa organizata ndërkombëta-
re. Në Bankën Popullore do të
mbahet një tryezë e rrumbul-
lakët me përfaqësues të institu-
cioneve financiare private, në
mënyrë për të shqyrtuar aktivi-
tetin e tyre në fushën e edukimit
financiar. Tryeza e rrumbullakët
do të sjellë së bashku përfaqë-
sues të të gjitha autoriteteve rre-
gullatore të sistemit financiar të
vendit, të cilat së bashku mar-
rin pjesë në trupin e koordini-
mit për edukimin financiar dhe
përfshirjen financiare. 

“Këto aktivitete janë një kon-
firmim i përpjekjeve të institu-
cioneve rregullatore financiare
për të monitoruar trendët botë-
rore në kulturën financiare, si
dhe për koordinimin e shtuar në
këtë fushë dhe me institucionet
financiare private”, u tha në një
deklaratë të BPRM-së. 

Punojmë në
respektimin 
e të drejtave të
bashkësive etnike
Shkup, 4 prill - Zëvendësministri i Punëve
të Jashtme, Andrej Zhernovski u takua
me komisarin e lartë të pakicave
kombëtare në OSBE, ambasadorin Lam-
berto Zanier, i cili qëndron për një vizitë
dyditore në Republikën e Maqedonisë
së Veriut. Të dy bashkëbiseduesit
këmbyen mendime për aktivitetet në
sferën e avancimit të të drejtave të pje-
sëtarëve të bashkësive pakicë, imple-
mentimin e Marrëveshjes së Ohrit, por
edhe për çështje më aktuale të agjendës
të OSBE-së. Zhernovski informoi për ak-
tivitete reformatore  të orientuara drejt
integrimit në NATO dhe në BE, për  voti-
min e Ligjit për mbrojtjen e diskrimini-
mit, për përgatitjen e Strategjisë së re
për një shoqëri për të gjithë si dhe për
procedurën e formimit të Ministrisë së
re për Sistem Politik dhe Marrëdhënie
midis Bashkësive. “Integrimi në NATO
dhe në BE na bashkon edhe mbi bazë
etnike, e bën shoqërinë  tonë më të
fortë, ndërsa institucionet tona më sta-
bile. Ky projekt është shumë më i rëndë-
sishëm se sa betejat ndërpartiake sepse
paraqet një investim për një të ardhme
prosperuese dhe të qëndrueshme  për
brezat  e tanishëm dhe brezat e ardh-
shëm”,  theksoi Zhernovski në takim.

Publicitet

BANKA POPULLORE 

Strategji kombëtare 
për edukimin financiar

Projekti ofron një
mundësi të shkëlqyer
për përcaktimin e
aktiviteteve të
ardhshme për rritjen
e mëtejshme të nivelit
të kulturës financiare
të popullsisë në vend

Koha
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 4 prill - Ministria e Shëndetë-
sisë ka marrë hapin për reforma të
reja në shëndetësi duke paraqitur
Konceptin e partneritetetit pu-
bliko-privat. Një koncept për
përforcimin e sistemit të shëndetë-
sisë por edhe për harxhimin e mje-
teve në mënyrë më racionale. Me
këtë iniciativë, sipas ministrit Venko
Filipçe, qytetarët ose pacientët nuk
do të paguajnë para nga xhepat e
tyre. Sistemi i pagesave do të mbe-
tet krejtësisht i njëjtë. 

Mirëpo, shoqatat për shëndetë-
si edhe mjekët e kundërshtojnë
këtë koncept, sepse më shumë
është i dëmshëm se sa i dobishëm. 

“Konceptet e partneritetit pu-
blik-privat dhe rajonalizimi nuk
duhet të ngatërrohen. Partneriteti
publiko-privat do të thotë se ne ha-
pim dyert për shëndetësi private.
Atje ku ka realizueshmëri (fisibili-
tet), për të investuar, Fondi i Siguri-
meve Shëndetësore dhe i gjithë si-
stemi shëndetësor janë të
përqendruar në blerjen e shërbi-
meve shëndetësore, ku është më
profesionale dhe më e lirë për pa-

cientët tanë. Kjo nuk do të thotë që
pacientët do të paguajnë para nga
xhepat e tyre. Sistemi i pagesave
do të mbetet krejtësisht i njëjtë. Ne
duam që aty ku është krijuar borxh,
do të heqin shpenzimet e panevoj-
shme, menaxhimin e panevojshëm
të ndërtesës, investimet. Ne do të
shpëtojmë nga ky sistem", thotë Fi-
lipçe. Ai vë në dukje se rajonalizimi
do të thotë se një spital do të mbu-
lojë shërbimet për të gjithë rajo-
nin, siç thotë ai, vendi ynë është
shumë i vogël për të ofruar një nivel
të mjaftueshëm të ekspertizës në

disperzimin e institucioneve shën-
detësore, duke përfshirë edhe spi-
talet. Nga Shoqata e mjekëve pri-
vat, për gazetën Koha, thonë duhet
që më detajisht të shihen palët
ndërvepruese, veçmas Fondi Shën-
detësor dhe mjekët duhet të kenë
qasje më efikase në të gjithë
punën, sepse kemi përvojë të
madhe në 26 vitet e fundit. Madje,
shtojnë se qeveria edhe pse ka rrit
tatimet për kokë pacienti në 55 de-
narë, nuk ka bërë asnjë investim në
aparaturat, ose zgjerimin e institu-
cioneve shëndetësore, ose edhe

pagë evropiane, për doktorët.
“Nëse në spitalet Fondi lëshon 8
milion euro, për një operacion për
pacientin që operohet për zemrën,
ka raste kur pacientët tregojnë se
kanë paguar shumë shtesë dhe ky
moment është tragjik”, tha Liljana
Dervishova nga Shoqata e Mjekëve
Privat. Ne duhet ti mbajmë mjekët
në spitalet tona publike, shton ajo,
sepse mbetemi pa doktor dhe nuk
ka kush të bëjë operacionet. Nga
ana tjetër oftamologu Bekim Tate-
shi thotë se ky koncept nuk është i
pranueshëm, kur në institucionet

shëndetësore publike ekzistojnë
kuadër të mjekëve profesionist, që
mund të bëjnë ndërhyrje ki-
rurgjikale. 

“Nuk e shoh si të dëmshëm, por
dobia e këtij koncepti është se part-
neriteti publiko – privat, pra ai pri-
vat të investojë për operacionet,të
cilat nuk mund ti bëjmë në qendër
klinike publike për shumë arsye.
Këtu ndihmohet pacienti dhe fa-
milja e tij. Në të kundërtën nuk
mund të investohet për operacio-
net që nuk ka nevojë, kur kryhet në
institucionet shëndetësore publike.
Ne kemi shembuj se në një spital
privat pranojnë para nga Fondi i
Shëndetësisë, për operacionet që
bëhen në spitalet e shtetit, kjo nuk
është e arsyeshme”, tha për gazetën
Koha, dr. Bekim Tateshi. 

Gjithsesi, kjo tabu temë duhet
të debatohet, që të ndërpritet
mënyra e keqpërdorimeve, shton
ai, sepse nuk mund të shkatërrohet
një sistem shumë dekadash. Dhe
ky vendim i ministrit është i përsh-
pejtuar. Ndryshe, ky koncept sipas
ministrit Filipçe do të shqyrtohet
pas zgjedhjeve presidenciale, ku
edhe do të punohet në studimet e
fisibilitetit për partneritetin pu-
bliko-privat.

Urim HASIPI

Tetovë, 4 Prill - Këtyre ditëve ka fil-
luar rregullimi i oborrit të Galerisë
së Arteve në Tetovë. Ndonëse një
hapësirë e vogël, megjithatë e njëj-
ta ka qenë në gjendje të mjeruesh-
me, sidomos në aspektin e pamjes
sepse ka qenë me çimento, por
edhe e dëmtuar, sidomos në pje-
sën e pasme. Në të ardhmen, kjo
pjesë pritet që të jetë edhe hyrja

zyrtare për në Galerinë e Arteve në
Tetovë, ndërsa rregullimi me gurë
është pjesë e një investimi të Mini-
strisë së Kulturës dhe më se e ne-
vojshëm për këtë institucion të
rrallë të kulturës në Tetovë. Në këtë
periudhë është duke u punuar me
vendosjen e gurëve në formë kall-
drëme,  të cilët do t`i japin pamje
tjetër nga jashtë institucionit, ku
në vit mbahen me qindra aktivite-
te kulturore, sidomos ekspozita.

“Ideja për tu bërë një intervenim i
këtillë ishte të rikthehej pamja
origjinale e këtij objekti karakte-
ristik që po e bën të veçantë qyte-
tin tonë. Ditën e dytë të punimeve,
Galeria u vizitua nga vetë drejtori i
Qendrës për Konservim Memet
Selmani, për të ndjekur rrjedhën
e punës. Punimet do të vazhdojnë
gjatë periudhës në vazhdim, duke
shpresuar të përfundojnë sukses-
shëm”, thotë Reshat Pajaziti, ush-

trues detyre drejtor i Galerisë së
Arteve Pamore në Tetovë. 

Punimet jashtë oborrit të Gale-
risë pritet që t`i kthejnë pamjen
këtij institucioni, ndërsa pas disa
restaurimeve që janë bërë ndër
vite, problem mbetet ngrohja qen-
drore. “Pasi që bëhet fjalë për një
objekt të rëndësisë së veçantë, ish-
te kërkesë e institucionit tonë që
ti rikthejmë pamjen që e meriton
ky institucion. Ka qenë përreth
objektit me çimento, që nuk
përkon me rëndësinë që ka ky in-
stitucion për sa i takon aspektit hi-
storik. Punimet janë duke u zhvil-
luar me dinamikën e paraparë dhe
është një investim i cili ka qenë më
se i nevojshëm. Kohë më parë
është bërë restaurimi i pullazit,
janë vendosur ndriçimet brenda
dhe jashtë, kurse problem që sh-
presojmë të parashihet në investi-
met në të ardhmen, të jetë edhe
ngrohja qendrore me të cilën kemi
problem”, tha Behar Ferati, këshil-
ltar dhe kurator në Galerinë e Arte-
ve Pamore në Tetovë. 

Sipas tij, guri i cili është duke u
vendosur përreth Galerisë së Arte-
ve është Porfid nga Trento e Italisë
pasi është gurë vullkanik dhe një
ndër gurët me të fortë dhe të qën-
drueshëm të kushteve klimatike
në vendin tonë. Investimi për këtë
rregullim që është duke u bërë, kap
shifrën prej rreth 2 milionë denarë.
Para tre viteve, është investuar
edhe në çatinë e objektit ndërsa
është vendosur edhe drenazh i ri,
që të mos kemi probleme me lagë-
shtinë në këtë objekt. Krahas inve-
stimeve tjera, intervenime janë
bërë edhe në murin mbajtës krye-
sorë. Për këtë vit, nga ana e Mini-
strisë së Kulturës janë ndarë më
shumë mjete dhe buxheti bazë për
këtë institucion është 4 milionë e
400 mijë denarë. Në vendin ku
është e vendosur Galeria e Arteve,
më herët ka qenë Hamami i Te-
tovës, i cili është ndërtuar në shek
e 16 nga osmanlinjtë sipas arkitek-
turës orientale, dhe është një
objekt i rëndësishëm i trashëgimi-
së kulturore në Tetovë.

GALERISË I RIKTHEHET INFRASTRUKTURA AUTENTIKE

Filloi rregullimi oborrit të Galerisë së Arteve
Guri, i cili është duke u
vendosur përreth
Galerisë së Arteve është
Porfid nga Trento e
Italisë pasi është gurë
vullkanik dhe një ndër
gurët me të fortë dhe të
qëndrueshëm i
kushteve klimatike në
vendin tonë

PARTNERITETI PUBLIKO -PRIVAT

Më shumë është i dëmshëm
se sa i dobishëm 

Ka përplasje
pikëpamjesh në mes të
mjekëve dhe Ministrisë
së Shëndetësisë sa i
përket idesë së aplikimit
të partneritetit publiko-
privat edhe në fushën
shëndetësisë, por të dyja
palët nuk ia kanë
studiuar deri në fund
përfitimet dhe dëmet që
mund të kenë pacientët

Koha
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S
ikur çdo gjë të ishte si në spote
elektorale dhe si në "selfie" të
politikanëve , ne këtu në këtë
vend do ishim populli më i lum-

tur në botë! Ncuk! -mos u gënjeni,
mos u tranoni, mos u kapni pas shpre-
sës ndriçuse, kapuni pas shpresës që ju
vetë e jetoni çdo ditë. Kjo e juaja quhet
MBIJETESË , apo! Sfida sot është si t’a
transformojmë në jetesë! E vërteta
miq është se më kanë shty të mendoj
pak në retrospektivë këto zgjedhje
presidenciale . Nëse jam e habitun nga
krejt çka shoh ose nëse e kam jetuar të
njëjtën gjë ?! - kjo është dilema ime në
këtë mëngjes tek po shkruaj që të
lexohemi bashkë. Për mua kjo sot
është si fatamorgana , e kam parë
edhe dikur! Ja që realiteti flet ndryshe
, për bes flet shumë më ndryshe ! Më
vjen inat t’a them dhe më duhet ndo-
shta të jem e kujdesshme për atë çka
nxjerr nga goja, por seç më ngjan kjo
kohë në një të motshme kur vendin
ish Presidenti Gligorov , e quante Oazë
të paqes - ju kujtohet? (Jo jo, nuk dua
t’i jap defetizëm këtij trendi që e je-
tojmë, unë vetëm dua të konstatoj se
jemi duke ba hooooppp pa peshkun
në tavë ende!) . Nam bëhej në rregjion,
lufta sapo kishte shpërthyer egër,
rëndë e dhimbshëm në Bosnjë dhe
Hercegovinë , ndërsa bota politike
ende mendohej se si të sillej para kë-
tij gjëmimi të pritshëm apo të befasi-
shëm!? Heeej, në atë shtet çdo gjë ish-
te e përzime o njeri, rrafsh e përzime,
cilin me e mbrojt, cilin me e ndëshku
ish dilema atëbotë? Pastaj për bo-
shnjakët të gjithë dakordoheshin se
ishin më të amblit, më të mirit, më pa-
qësorit - edhe sot të tillë janë kudo që
t’i takoj nëpër forume e konferenca.
Ne që pak a shumë e njohim histo-
rinë , kemi qejf t’ju kujtojmë atyre se
Ilirët kishin jetuar përfshirë edhe ven-
din që sot quhet BH. Pale , vazhdojmë
t’ju themi se jemi vëllezër në një farë
forme. Hmmm, ata më shofin habit-
shëm kur ju them këtë fakt historik!
Kjo habi, ka të bëjë me indoktrinimin
e asimilimin. Nejse, muhabet i gjatë
ky. Arsyeja që përmendi BH nuk është
as Ilirofilizmi im e as ndonjë shkas
tjetër, por është pikërisht Oaza e paqës
që sapo e kish proklamu të pavarur
ish Presidenti Gligorov! BH digjej fund
e krye, deri në asht, ne këtej ne na tho-
nin që jetonim në Oazë të paqës. Si i
thoshin asaj: Stambolli digjej, kurva
krihej! Unë mbaj mend se im atë ish-
te shumë I revoltuar me këtë tip Oaze
a! Revolta e tij ishte autentike, argu-
mentuese, por politika njeh absurde të
këtilla padyshim dhe shkaku që ne
proklamojmë absurditetin e tyne me
kaq lehtësi , na bën që sipërfaqësisht t’i
kalojmë këto fenomene tuj i rradhit si
tip kronike jete! 

Tani, t’i kthehem vendit ku jetoj;
këtyre ditëve jemi në një garrë presi-
denciale këtej, është si një tip feste pa
shumë trumpetime dhe pa shumë gë-
zim e eufori -ose të paktën unë si të til-
lë e përjetoj këtë garë. Këto presiden-
ciale vijnë pas rënies së një regjimi -
ashtu lakmojmë t’a quajmë ne push-
tetin e gjatë VMRO - BDI , dhe gjoja ak-
trojmë se jemi çliruar nga ai rregjim
përbrendus, izolus - qejfa na ka me iu
atribu kësisoj. Pastaj pamëshirë har-
rojmë në regjimet para kësaj t’a zemë,
atë të Oazës së paqës psh, a kish
rregjim ma të pist?! Fundja njerëzore
qenka, nuk jetohet me mbamëndje
zezonë! Sot tek i ndjek kandidatët për
president jam e mendimit se vetëm
aktrojmë bukur, ose më saktë , jam e
mendimit se vazhdojmë të aktrojmë
bukur që nga Oaza e paqës, sepse gjë-
rat në shtet nuk i ngjajnë as përafër
konceptit për të bukurën dhe për siste-
min e mirë, biles do kisha thënë , alar-
mi rri i ndezur tan kohës! Ne gjejmë
veten të gjëmojmë pas zhurmës filli-
misht ndaj Prokurorisë speciale, e së
fundmi zhurmës që e krijojnë mediat
proqeveritare tuj e ndjek nalt e poshtë
Kryetaren e antikorupcionit. Ajo tani
asht bo "femme fatale" e radhës! Pa-
staj, krejt shtiremi se i besojmë ! Njëjtë
si me Prokurorinë speciale. Phuuu, s’-
paska më keq kur e kupton Lojën! Jo jo,
nuk është ndjenjë çliruse kjo, përkun-
drazi është ndjenjë mbytëse ! Sepse,
miku im /mikesha ime, çdo gjë mer
fund kur e kuptoke lojën. Mendoje

saças dhe shif se cilën vlerë t’a
përmbys të kuptuarit e lojës? Te unë,
kjo vlerë e përmbysun mban emrin
BESIM. Hmmmm, unë në fakt po hyj
në dimenzionin e panjohur të të qenit
Adelinë e jam ka pres të konstatoj se si
është ky dimenzion pa BESIM , çka do
bëjë nga unë ky dimezion, si e në çka
do më transformojë! Ose më saktë, si
dukeshka gjendja e njeriut tek jeton
pa BESIM ngase e paska kuptuar
Lojën? Në shikim të parë, më duket se
kjo gjendje , kur humbet besimin pra
, kur kupton lojën pra dhe kur pret
konstatimin e ri për veten pra - ka të
bëjë me rënien MASIVE, rrafsh rënie
apokaliptike - baaaaaammmmmm -
të IDEALIT! Pra, saças, t’a përmbysin
idealin zhurmatorët e tan aktorët e
angazhum për me t’a reformu atë.
"Reformatorët e idealit" i quan shken-
ca politike këta tipa/tipka. Hej, a refor-
mohet ideali?! JO, ai asht rrafsh au-
tentik! Upppssss, thash alarmi
qëndron dhezt hala …sado reforma-
torët e idealit e mbajnë fshehur këtë
fakt . Në hesapin tim , këtë monolog
në këtë kolumnë që ma gërvishin këto
garrues presidencialë të vakët, të
lodhët, përsëritës të vetes kam dë-
shirën me e nda me ty i/e nderur
lexues/e. E dini përse? Sepse unë e kam
të vështirë t’ju besoj reformatorëve të
idealit tim. Dhe them , ma mirë
ndjehem jashtë qarkut të reforma-
torëve të idealit tim! Të luash tan jetës
teatër është TRAGJIKË miku/mikesha
ime , ne kemi pranuar një kulturë të re

mbijetese ideali që nga koha e ekuidi-
stancës së sy Ciklopit me Oazën e pa-
qes -atë të aktrimit ; teatralë fund e
krye padyshim. Oaza e paqes sot
përkthehet si Zero problem me fqinjtë
dhe është retorikë për mashallah
padyshim , sado secili fqinj, e mban
jastëkun me pupla për kokën e vet m’u
në këtë teritor . Dhe , ka një tezë që
thotë se nacionalizmi qytetar vërtet
ka gjasa të zëvendësojë nacionaliz-
min etnik, por vetëm më një kusht,
kur ekonomia të ILUMINOJË brendinë
e jetës tuj. Ah dhe tek I shoh reforma-
torët të nxitojnë për të më reformuar
madje edhe idealin tim unë konstatoj
se ata vazhdojnë të jenë të rrezikshëm
, sepse idealizmi I tyre nuk ka rrënjë në
BESIM, por është thjeshtë një piskamë
euforike për të vënë rrend mespërmes
kaosit brenda vetes! 

Keq qenka kur kuptuake Lojën,
është njajt sikur të shkosh në treg çdo
ditë pa brekë dhe të shtirresh se nuk ke
turp! Ja kështu duket njeriu pa ideal, si
pa brekë! Kjo garë presidenciale nuk
ka ideal, këtë desha të t’a thosha
miku/mikesha ime . Është epoka e
neoidealizmës këtej, neokuluturës,
neopolitikës, neoekonomisë, epokë e
pshurrtë fundekrye! Hmmm, nuk më
pëlqen, jo…e jetoj, por pa besim!

E si t’i ndihmosh Transformimit pa
Besimin? - kështu do ishte slogani im
presidencial. Bazik! Secili tjetër o
mik/o mikeshë, është një Fluskë! 

(Autorja është kolumniste e rregullt
e gazetës KOHA)

Keq qenka kur
kuptuake Lojën,
është njajt sikur
të shkosh në treg
çdo ditë pa brekë
dhe të shtirresh
se nuk ke turp! Ja
kështu duket
njeriu pa ideal, si
pa brekë! Kjo garë
presidenciale nuk
ka ideal, këtë
desha të t’a
thosha
miku/mikesha
ime . Është epoka
e neoidealizmës
këtej,
neokuluturës,
neopolitikës,
neoekonomisë,
epokë e pshurrtë
fundekrye!
Hmmm, nuk më
pëlqen, jo…e jetoj,
por pa besim!

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Sa keq! Kam kuptuar lojën… Nga
Adelina MARKU
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Suela, a mund të bësh
një prezantim për publikun e
gjerë që edhe të të njohin më
mirë?

Përshëndetje! Quhem Suela
dhe jam stiliste kryesisht për fë-
mijë, e martuar  dhe nënë e 3 vaj-
zave ku dy të parat janë binjake
dhe quhem Anabel dhe Evelin prej
të cilave ka marrë emrin dhe
marka ime "Bel Eve" dhe vajza e
tretë quhet Venera.

KOHA: Çfarë gjete te materia-
let që iu përkushtove kaq shumë?

Kombinimi i materialeve dhe
copat e bukura më kanë frymëzuar
për të krijuar koleksione për fë-
mijë. Më pëlqejnë shumë copat e
buta, me lule dhe flutura , atë që
fëmijët adhurojnë më së shumti.

KOHA: Po fëmijët, a janë një
frymëzim për ty duke qenë se sti-
lon për ta?

Fëmijët janë frymëzimi im në
karrierën time si stiliste. Fillimisht
jam frymëzuar nga vajzat e mia,
duke qenë edhe binjake dhe ideja
për ti veshur njëlloj më pëlqente
shumë. Tashmë që e kam kthyer
pasionin tim në biznes dhe njoh
shumë fëmijë, janë ata që më
frymëzojnë për koleksionet e mia.
Mundohem kryesisht të krijoj ve-
shje që ti pëlqejnë fëmijëve duke
qenë se ata janë frymëzimi im.

KOHA: Suela, jam kurioz si e
menaxhon kohën, je mama e tre
fëmijëve apo fëmijët janë vetë
thelbi i asaj që ti bën?

E kam të vështirë tani që puna
ime është rritur por unë çdo darkë
bëj një agjendë se çfarë duhet të
bëj të nesërmen, oraret, takimet
me klientët, atelierin etj. Mëngjesi
im është i shpejtë dhe i tensionuar
sepse kam 3 vajza për të bërë gati
për në kopsht, pastaj fillon " vrapi
im" që nga furnizimi i cili është i
përditshëm duke qenë se punoj
me porosi e deri të takimet me
klientët me thënë të drejtën
bëhem 700 copa , por kam hequr
dorë nga disa zakone që i bëja më
përpara, si ulja nëpër kafe , mbase
kam 5 vjet që nuk ulem, sepse
duhet të bredh me vrap që të mba-
roj punët, le detyrat punonjësve,
mundohem t’a menaxhoj kohën
në mënyrë që mos të le asnjë klient
të mërzitet për vonesë porosie.
Nuk ia dal gjithmonë në jetën  e
përditshme, por mundohem!

KOHA: Suela, ti je ideatorja e
“Bel Eve”, a mund të na tregosh

pak më shumë për këtë aktivitet?
"Bel Eve" tashmë është një

markë e regjistruar shqiptare për
fëmijë.  Pra jam pak krenare për
këtë,  sepse gjithmonë kemi parë
marka të huaja në treg, dhe do të
dëshiroja shumë që në të ardhmen
të hapeshin dyqane të tjera në ven-
de të botës me emrin Bel Eve. Janë
dy dyqane në Tiranë dhe ne
prodhojmë kryesisht për festat e
fëmijëve, ditëlindje, evente, festa e
Abetares, dhe shumë evente te tje-

ra. Pra e bëjmë një fëmijë të ndihet
princ dhe princeshë me veshjet
tona. Ka qenë me regji ose më
saktë Performer Idea: Eni Jani
Fuga, skenari Elona Jacellari.

KOHA: Para pak kohësh orga-
nizove edhe një sfilatë për fëmijë
ku morën pjesë fëmijë edhe me
aftësi ndryshe, ndoshta e vetmja
që ka bërë një gjë të tillë, si ndihet
Suela mes vlerësimesh dhe fjalë-
sh mikluese?

Me thënë të drejtën unë orga-
nizova një sfilatë totalisht për qej-
fin tim dhe doja domosdoshmëri-
sht të kënaqja edhe fëmijët me
aftësi ndryshe. Doja t’i jepja disa
mesazhe këtyre fëmijëve dhe të
gjithë atyre që na ndiqnin në sallë.
Nuk e mendoja kurrë që do merr-
te përmasa kaq të mëdhaja, e
megjithëse çdo gjë ishte kuruar
me aq dashuri dhe ndoshta kjo e
bëri një nga sfilatat më të bujsh-
me. Unë nuk ja dola vetëm për këtë
sfilate, ishte një grup i madh njerë-
zish që u angazhuan që i falënde-
roj pafundësisht. U ndjeva sikur
përjetova një përrallë, nuk më be-

sohej, përveç njerëzve që ishin dhe
e  panë live, kishte nga ata që më
kishin ndjekur nga ekrani, më nda-
lonin në rrugë për të më thënë
fjalë kaq të mira. Kam marr aq
shumë mesazhe vlerësuese sa
edhe tani qe i kujtoj me rrëqethet
mishi.. e di çfarë mendoja me vete,
qyqja pse unë e plasa këtë
"bombë"?

KOHA: Ti je diplomuar për
Inxhinieri ndërtimi, çfarë e lidh
një inxhiniere me stilimin e ve-
shjeve?

Nuk besoj se kanë një lidhje
domosdoshmerisht me njëra-tje-
trën. Të parën e kam profesion të
cilin e  kam ushtruar për 5-6 vite , të
dytën e kisha pasion por që e kam
shndërruar në profesion duke
qenë se merrem gjithë ditën me
stilim. Unë i dua të dyja.. ndoshta
në një moment të dyte sa te rris
pak vajzat I rikthehem prapë Inxhi-
nierisë, për këtë s’jam e sigurt!
(Buzëqesh)

KOHA: A ka kërkesa në ate-
lienë tënde jo vetëm nga njerëz
të thjeshtë, por edhe nga perso-
nazhe publike?

Sigurisht .. Atelieja ime mbu-
shet plot me fëmijë, unë njoh kaq
shumë fëmijë sa ndonjëherë më
duket sikur kam moshën e tyre.
Kam stiluar për shumë fëmijë të
personazheve publike, jam krena-
re që më zgjedhin  vipat e jo vetëm
njerëzit e thjeshtë. Duke qene se
vipat janë selektiv me zgjedhjet e
tyre, mua më bëhet qejfi që më
zgjedhin mua. I falënderoj pa
mase të gjithë ata që më kanë
mbështetur si me fjale të mira e të

tjerë duke më shpërndarë faqen e
instagramit.

KOHA: Çfarë do presim nga
Suela në një të ardhme afat-
shkurtër dhe afatgjatë?

Kam shumë dëshirë të merrem
me organizimet e sfilatave, tani
për momentin po merrem me një
super koleksion  të cilin do ta pre-
zantoj me një set fotografik. Unë
nuk e di se çfarë parashikuar fati
për mua por ajo që do të dëshiroja
më së shumti është që emrin “Bel
Eve” ta bëj brand ndërkombëtar
dhe të hap dyqane në vende të tje-
ra të botës.. Jam duke punuar fort
që të sjell idetë e mia sa më të
bukura dhe profesionale që të jenë
të pëlqyeshme nga të gjitha shtre-
sat. Besoj fort që një ditë do shkël-
qej.. kam një siguri brenda meje
sa ndonjëherë më
tremb..!(Buzëqesh)

KOHA: Në fund, si do e mbyl-
lim këtë intervistë?

Ju falënderoj pa masë për këtë
intervistë kaq të bukur! Unë dua të
them disa fjalë: secili nga ne nuk
duhet të heqë dorë nga ajo që ka
qejf dhe dëshiron edhe kur bota
mendon se është i marrë, duhet të
luftojmë deri ne fund të arrijmë qël-
limet tona sepse pengesat më të
mëdha vijnë nga mendja jonë. Fa-
milja është baza e të gjitha suksese-
ve dhe unë e falënderoj me shpirt fa-
miljen time, prindërit e mi, prindërit
e burrit, vajzat e mia dhe bashkë-
shortin tim. I jam mirënjohëse të
gjithë atyre që më ndihmojnë çdo
ditë. Faleminderit!

SUELA BRAHIMLLARI 
“Bel Eve”, frymëzimi i stilimeve të mia

Ajo ka studiuar për
Inxhiniere ndërtimi, por

është një nga stilistet më
të mira për fëmijë e jo

vetëm. Suela Brahimllari,
ideatore e administratore

e një prej markave më të
njohura në vend “Bel Eve”,

organizatore eventesh për
fëmijët e këtë herë në

organizimin e fundit - ajo
bëri atë që askush tjetër

më parë nuk e kishte bërë,
organizoi një sfilatë për

fëmijët më aftësi të
kufizuara, duke sjellë

kështu buzëqeshje në sytë
e atyre fëmijëve që u
kishte munguar prej

kohësh. Suela na rrëfen
për këtë sfilatë, për punë e
saj, rolin si nënë e shumë e

shumë të pathëna që i
thotë ekskluzivisht për

InfraRed të gazetës KOHA

Koha



13KOHA PËR INFRARED
Koha, e premte, 5 prill 2019 

RIVER DURRA 
& ANISA JANI
Ju rrëfejmë dashurinë 
për kërcimin!
Ai është mjaft i talentuar dhe këtë e ka treguar në skenë, 
në mbrëmje ku kërcimi ka qenë kryefjala, në evente, 
kudo ku ka muzikë latine që kërcehet me shpirt e dashuri. 
River Durra, djaloshi simpatik, i cili tashmë është bërë njësh me skenën dhe
partnerja e tij Anisa Jani po aq e talentuar dhe e dashur për skenën e kërcimit, 
vijnë sot në një rrëfim ekskluziv dhe shumë të çiltër për InfraRed të gazetës
KOHA për të na folur për kërcimin, muzikën, atë latinen në veçanti e shumë 
e shumë grimca të tjera nga jeta e tyre artistike!

Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: River dhe Anisa, dy ba-
lerinë kaq të mirë, kaq profesioni-
stë dhe të mbushur plot art, si u
gjendët në pistën e kërcimit?

River: Rastësisht! Kisha vite që
për mua pistat e kërcimit ishin
rrugët dhe sheshet e Tiranës. Një
mbrëmje vendosëm me shoqërinë
të shkonim në një mbrëmje lati-
ne, meqenëse kishim dëgjuar
shumë për këto vendet ku “të
gjithë kërcejnë me të gjithë”.

Anisa: Rreth 8 vite më parë, dë-
shira për të provuar diçka të re më
shtyu të regjistrohesha në një kurs
kërcimi latin. Fundjavat na gjenin
gjithmonë nëpër lokale latine ku
në pistë provonim kush kishte
qenë me i vëmendshëm gjatë orë-
ve të mësimit.

KOHA: Cila është fija më e
fortë që ju lidh me artin?

River: Dëshira
Anisa: Pasioni.
KOHA: Cila tjetër fushë e artit

ka përbërë njëkohësisht joshje
për ju, ju ka tërhequr dhe e keni
provuar?

Anisa: Në fakt, përpara se të fil-
loja të merresha seriozisht me la-
tinët, kam qenë lojtarë dhe trajne-
re basketbolli, tërësisht në anën
tjetër të“artit” . Por duke qenë se
kemi vetëm një jetë është bukur
të eksperimentojmë herë pas here
me pasionet tona!

River: Që i vogël kam ndjekur
kurse kitare dhe aktrimi. Sot më
pëlqen të luaj në kitarë sa herë që
mblidhemi me shoqërinë apo sa
herë Anisa ankohet se është mërzi-
tur duke dëgjuar youtube-
in.(Buzëqesh) Aktrimi është një
tjetër pasion i imi që për fat të mirë
vazhdoj ta shijoj duke marrë pjesë
herë pas here nëpër reklama tele-
vizive.

KOHA: Në cilin zhanër kërcimi
ndiheni si peshku në ujë?

River: Bachata

Anisa: Përfundimisht Bachata!
KOHA: River, emri yt është

shumë i veçantë, por edhe
mbiemri gjithashtu. Duket më
shumë një emër arti...

Mesa duket mami dhe babi e
kanë parashikuar që në lindje që

do të behesha një artist i famshëm,
prandaj kanë bashkuar emrat e
tyre rastësisht në mënyrën më ar-
tistike të mundshme!(Buzëqesh)

KOHA: Nëse s’do të ishit bërë
balerinë, çfarë mendon se do të
ishit sot?

Anisa: Profesioni im i parë
është farmaciste. Ashtu do isha
bërë edhe nëse do kthehesha edhe
njëherë pas në kohë ;)

River: Pilot i Formula1 (qesh).
Adhuroj makinat dhe gjithçka
lidhet me to.

KOHA: Ju jeni ende shumë të
rinj, por emrat tuaj tashmë janë
mjaft të dëgjuar... Më thoni, fati
është ai që nevojitet për të bërë
përpara?

River: Fati është ai që nëse të
shoqëron gjatë gjithë kohës, do
bënte vërtet shumë mirë!! Por
puna dhe ambicia mbeten pady-
shim ingredientet më të domosdo-
shëm.

KOHA: Cilat janë gjërat e vo-
gla që mund të bënit dhe që do
t’ia bënin dikujt tjetër ditën të
bukur?

Të zgjohesh në mëngjes i lum-
tur se nuk ke një ditë monotone,se
pas pune të presin dy superinstruk-
tore që janë gati të të argëtojnë
duke të mësuar të kërcesh. Të
shkosh në kurs dhe të gjesh një
grup njerëzish të çmendur që duan
të kërcejnë me ty, që fillojnë të lë-
vizin sapo hapet muzika dhe nuk

ndalojnë nëse dikush nuk
ia ul volumin. Të hysh në
klasë i lodhur dhe të dalë-
sh i çlodhur. Të kesh çdo ditë të
javës plane dhe aktivitete të ndry-
shme. Të përkasësh. Nuk e di për të
tjerët po këto gjëra i bëjnë njerëzit
që na rrethojnë ne, tepër të lum-
tur!! Kurse ne, ne na bëjnë të lum-
tur buzëqeshjet dhe argëtimi në
sytë e tyre.

KOHA: Cila është gjëja më e
bukur që dikush ka bërë për ju?

River: Një sistem të ri audio për
makinën, dhuratë për ditëlindje!!
Ju thashë që jam i apasionuar pas
makinave.

Anisa: Një dedikim me gurë në
taban të detit në 3 metra thellësi.
Riveri më del shpesh jashtë para-
shikimeve!

KOHA: Çfarë nuk do të bënit
kurrë?

Anisa: Bungee Jumping. Kurrë!
River: Do bëja gjithçka për një

motiv të mirë.
KOHA: Çfarë synimesh i keni

vënë vetes në vazhdim?
Po punojmë të rritemi më

tepër profesionalisht dhe të zgje-
rojmë kurset tona. Synojmë të
bëjmë më shumë njerëz të lumtur
duke i ofruar mundësinë e argëti-
mit të zjarrtë latin. Në një të ardh-
me pse jo të përfaqësojmë Shqipë-
rinë në konkurse ndërkombëtare.

KOHA: Për cilën nga pyetjet
më lart më keni "gënjyer"?

Anisa: Në fakt tani që i shoh për-
sëri nuk paskam gënjyer...AKOMA..

River: Ok, dakord tek pyetja e
katërt, unë jam një “peshk” në de-
tin e Salsës po duke qenë se kam
një partnere më romantike dhe të
qetë, shpesh pretendoj se zhanri
im i preferuar është Bachata..!
(qesh).

KOHA: Nëse do të mund t’i je-
pnit një mesazh botës mbarë,
çfarë do t’i thonit?

Motoja jonë është: “Bëni atë që
dashuroni dhe më pas mos harro-
ni t’a dashuroni atë që bëni!!

Koha
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Shiheni si atraksion i
muzikës shqiptare dhe një e ardh-
me që do kemi këngëtarë të mirë
vokalisht, si nisi gjithë ky rrugëtim?

Unë dhe Arbesa qysh në fë-
mijëri kemi dashur muzikën dhe
si të vogla kemi kënduar vazhdi-
misht, pra qysh atëherë talenti ynë
pothuajse ishte i zbuluar. Gjithash-
tu, kemi pasur dhe kemi edhe

përkrahjen e familjes për të
ndjekur këtë ëndërr.

KOHA: Artina tashmë ka rea-
lizuar edhe projektin e parë pro-
fesional, po Arbesa?

Po, tashmë e kam publikuar
projektin tim të parë profesional,
një baladë që titullohet “Nuk e di”.
Gjithashtu edhe Arbesa do të ketë
projektin e saj së shpejti.

KOHA: Sa e vështirë ka qenë
depërtimi në muzikë, edhe pse ju
fillimisht në rrjetet sociale jeni
marrë me cover-a?

Në ditët e sotme për aq sa kemi
depërtuar, për ne nuk ka qenë aq e
vështirë, sepse të gjithë e dimë se
rrjetet sociale po e bëjnë gjithçka
më të lehtë.

KOHA: Sa kemi parë këngë-
tarët e njohur ju kanë dhënë
mbështetje jashtëzakonisht të
madhe, vazhdon ende si suport?

Po është e vërtet se shumë
këngëtarë të njohur na kanë dhënë
mbështetje dhe vazhdojnë të na
mbështesin. I falënderojmë për su-
portin e tyre dhe fjalët motivuese
për të ecur para.

KOHA: A mendoni se dikush
ju sheh si "rrezik" apo konkur-
rencë në skenën shqiptare?

Jo, nuk e mendojmë. Nëse

dikush e kupton sadopak muzikën,
po ashtu duhet ta kuptoj se secili
këngëtar ka veçoritë e veta në
vokal.. prandaj nuk duket e arsye-
shme që ta shohim njeri-tjetrin si
“rrezik” apo “konkurrencë”.

KOHA: Me kë jeni duke ba-
shkëpunuar në projektet e reja?

Për të gjithë ata që nuk janë të
informuar, ne të dyja jemi në ba-
shkëpunim me kompaninë “Eran
pro studio” me producent Ervin
Gonxhin, ku priten projekte të reja
së shpejti.

KOHA: A mendoni se ka
ardhur koha që të lancoheni ta-
shmë si këngëtare profesioniste?

Natyrisht se çdo njeri mun-
dohet të bëj maksimumin në pro-
fesionin e tij. Po ashtu edhe ne po
punojmë që të jemi sa më profe-
sionale në këtë drejtim, por prapë
është publiku ai i cili na vlerëson.

KOHA: Kush është Artina e
kush Arbesa, përshkruani veten
me pak fjalë?

Artina dhe Arbesa janë 17
vjeçe, vijnë nga Komuna e Lipjanit
“Llugaxhi”, dhe studiojnë në shkol-
lën e mesme të muzikës “Prenk
Jakova” Prishtinë. Për të gjithë ata
që nuk e dinë, Artina dhe Arbesa
janë të një rrethi familjarë dhe
janë vajza xhaxhai. Si këngëtare të
reja në moshë, por me ambicie të
mëdha, ju premtojnë shumë në
skenën muzikore.

KOHA: E nisim këtë intervistë
me një pyetje paksa personale, ke
një emër mjaft të veçantë, dhu-
ratë e kujt është?

E kam dhuratë nga babai.
KOHA: Ke realizuar para një

muaji klipin "Hajde rrina", në një
periudhë kohore të shkurtër ti ke
bërë shumë projekte, deri në fund
të vitit do realizosh dhe tjera?

Po, patjetër, vetëm se janë në
rrugë për të dalë projektet e reja.

KOHA: Më fol pak më shumë
për “Hajde rrina”, sepse është ta-
shmë një hit?

Kënga "Hajde rrina" për mua
është shumë unike, sepse është
hera e parë që kam realizuar një
këngë në stilin trap.

KOHA: Je ende i pa martuar,
ke ndërmend të mbetesh beqar
apo do bësh hapin e rëndësishëm
të jetës së shpejti?

Njëherë do qëndroj kështu be-
qar, më tutje do shohim... i ri jam
(qesh).

KOHA: Mendon se bashkë-

shortja apo martesa do jetë pen-
gesë për karrierën artistike apo
mbështetje e madhe?

Besoj se do jetë një mbështetje
shumë e madhe për mua, sepse
personi që e do shumë dhe që bën
jetë të jep më shumë vullnet.

KOHA: Në përgjithësi, këngët
ngjajnë me njëra-tjetrën e klipet
po ashtu. Çfarë beson se ke bërë
ndryshe nga të tjerët?

Ndryshe është rryma e mu-
zikës, çdo këngë është në stil të

ndryshëm.
KOHA: Cilën nga këngët e tua

e ke më për zemër?
Tërmet... 
KOHA: Do ketë ndonjë ba-

shkëpunim të radhës apo ndonjë
duet, na zbulo ndonjë detaj?

Po do ketë, më mirë të lëmë
surprizë? 

KOHA: A je edhe tekstshkrues
apo vetëm këndon?

Po jam edhe tekstshkrues
krahas këndimit.

KOHA: Me kë mendon se
ngjan në stil e në interpretim?
Apo nuk do të kesh ngjashmëri
me askënd?

Sa mendoj unë, nuk ngjaj me
askënd, nuk e di...

KOHA: Ti bën muzikë për ve-
ten apo për të tjerët?

Unë bëj muzikë edhe për vete,
po edhe për të tjerët.

KOHA: Për çfarë mendon më
shumë një këngëtarë si Turabi
Hajolli?

Se çfarë kënge të re do të rea-

lizoj.
KOHA: Çfarë tjetër duhet të

dimë për ty?
Që muzikën e kam trashëgim

nga babai.
KOHA: Thonë që jeta e këngë-

tarëve është më shumë qejf.

Është e tillë edhe jeta jote? 
Fakt që jeta është më shumë

qejf, por edhe shumë stresuese.
KOHA: Për të ardhmen, çfarë

do të dëshiroje? 
Një bashkëpunim me Dhura-

ta Dorën.

ARTINA & ARBESA
Kushërirat që premtojnë shumë

Ata që ndjekin rrjetet
sociale tashmë i njohin,
janë dy vajza të reja të
cilat këndojnë cover-a të
këngëtarëve të ndryshëm
duke i sjellë ato në një
version shumë interesant
dhe atraktiv. Kushwrirat
Artina dhe Arbesa Gashi,
ndjekin shkollën e
muzikës dhe mund të
shihen si një atraksion i
skenës muzikore
shqiptare pasi falë
talentit të tyre mund të
presim shumë. Ato vijnë
në një intervistë të parë
për InfraRed të gazetës
KOHA duke treguar mbi
veten dhe muzikën që
bëjnë…

TURABI HAJOLLI
Muzikën e bëj për vete dhe për të tjerët

Emri i tij mund të
jetë më me
karakteristika në
skenën shqiptare,
por djaloshi nga
Kosova e ka
dhuratë nga 
babai i tij. 
Turabi Hajolli 
këto gjëra i rrëfen
për InfraRed të
gazetës KOHA ku
tregon mbi
projektet e tij,
punën që bën si
këngëtarë etj.
Ndonëse i ri, ai
është një prej
vokaleve më të
mira shqiptare

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Bardhyl, fitoret në
boks për ju tashmë janë bërë ru-
tinë. Duket se nuk po njeh
kundërshtar para vetes, apo?
Çfarë i duhet një boksieri për të
pasur sukses?

Duhet shumë ushtrime e
shumë durim dhe nuk bën të
njohësh dhimbjen, duhet me
qenë tamam burrë dhe krenarë
me atë që bën.

KOHA: Me cilën nofkë njihe-
sh?

Njihem me emër "The Sken-
derbeu" se dukem prej anësh në
foto si ai, e atë e adhuroj shumë.

KOHA: Ke pasur ndonjë rast,
qoftë si fëmijë, kur je frikësuar
nga gjarpri?

Nga gjarpri nuk kam pas rast
deri më sot, nuk e kam takuar jo,
por vëllai im i madh po.

KOHA: Meqë përmende fë-
mijërinë, në cilin vit keni mi-
gruar në Gjermani?

Në mars të vitit 1995 kemi
emigruar në Gjermani.

KOHA: Kush ju shtyri të mer-
reni me boks?

Nuk më ka shtyrë askush të
merrem me këtë sport, por gjith-
monë kam pas qejf të prezantoj
flamurin kuq e zi dhe plisin tonë
me tradita, kam dashur që të
gjithë të dinë se jam shqiptarë.

KOHA: Po dukesh shumë pa-
triot?

Ne kemi qenë gjithmonë fa-
milje patriotike, babagjyshi im
ka luftuar në luftërat e para në
Prekaz krahas heronjve të fa-
miljes Jashari, daja im ka qenë
gjithashtu luftëtarë në rajonin
e Polluzhës, si dhe djali i
xhaxhait të babait ka qenë në
betejën e Koshares. Babagjyshi
im ka qenë luftëtar i Shaban Pol-
luzhës. Jemi nga Kopiliqi i Dre-
nicës, vendi ku ka lindur i madhi
Milosh Kopiliqi.

KOHA: Sa ishte e vështirë
adaptimi juaj në Gjermani dhe
në shoqërinë gjermane?

Adaptimi atëherë ka qenë
shumë i vështirë, sidomos me
gjermanët.

KOHA: Në Kosovë tashmë ke
përkrahjen e të gjithëve, por në
Gjermani?

Në Kosovë kam mbështetje
të madhe ku jam edhe shumë
falënderues, por edhe në Gjer-
mani mbështetja prej shqiptarë-
ve nuk mungon.

KOHA: Mendoni se jeni
shembull i integrimit në Gjer-
mani, apo si një “ambasador” i
shqiptarëve në këtë shtet?

Mendoj që jam ambasador i

shqiptarëve në Gjermani, si spor-
tist prezantoj popullin shqiptarë
prej anës më të mirë të mundsh-
me e jo anën e kriminelit.

KOHA: Në fillimet tuaja a e
keni ndier veten ndonjëherë të
diskriminuar se jeni shqiptar?

Jo vetëm në fillim, por ka pa-

sur edhe shumë momente tjera
ku jam ndier i diskriminuar që
jam shqiptar.

KOHA: E dashura juaj ju
ndjek nëpër ndeshje?

Gruaja ime është një shtyllë
për mua, ajo më ndjek në secilën
ndeshje dhe më jep fuqi maksi-

male, më flet shumë si një lloj
qetësuesi, ashtu edhe prindërit
e mi kurrë nuk mundem t'jua
kthej atë që kanë bërë për mua
deri më sot, janë forca ime më e
madhe.

KOHA: Konsiderohesh si
boksieri që ka grushtin më të
rëndë në botë. E ke përdorur
ndonjëherë edhe jashtë lojës?

Fatkeqësisht e kam përdo-
rur... jo që desha unë. por nuk ki-
shte ndonjë rrugëdalje tjetër në
atë moment.

KOHA: A ke pasur
ndonjëherë provokime nga të
tjerët për t’u futur në probleme?

Kam pasur provokime me
njerëz që mendojnë që duhet të
matem kush është më i fortë, por
nuk ka pas më provokime se e
kanë parë atë që ka ndodh.

KOHA: Kam dëgjuar se
thonë se je krejtësisht tjetër në
jetën e përditshme. I qetë dhe
mjaft i shoqëruar, apo?

Jam shumë njeri i shoqërue-
shëm dhe kam qejf gjithmonë të
ik nga problemet, mundohem se-
cilit t’i kryej punë.

KOHA: Me kë e ke ëndërr të
boksosh dhe cili është synimi
juaj?

Synimi im është të fitoj nde-
shjen e radhës në Heilbronn ku e
kam një rematch me një bo-
shnjak për shkak se ajo ndeshje u
përfundua para një viti me një
skandal e që është sivjet një nde-
shje shumë e pritur nga tifozët
gjerman. Më pas e kam nisur
edhe renovimin e shkollës që do
hapi pas ndeshjes.

Bamirësja Rita Ora
Për Rita Orën nuk ka pushim, një vit
i mbushur me koncerte, këngë të
reja, por edhe bashkëpunime me
firma të njohura ku ajo do të jetë
imazh. Bashkëpunimi më i fundit
është ai me firmën ‘Escada’ në New
York. Përmes një fotoje në Insta-
gram, ajo ka prezantuar dizanjin
më të ri të çantave, ku bie në sy
ngjyra e kuqe. Ngjyrë e cila përfaqë-
son pasionin dhe forcën.
Prandaj dhe Rita Ora ka vendosur
që një pjesë të të ardhurave nga
shitja e këtyre çantave të shkojnë
për bamirësi. “Shoqata “Women for
women UK” ndihmon gratë që i
kanë  mbijetuar luftës”, thuhet në
shkrimin e Ritës. Ndërkohë Rita po
promovon albumin e saj më të ri
“Phoenix”, i cili ka rezultuar mjaft i
suksesshëm.

Dua Lipa vjen me
instrumente "live"
Dua Lipa tashmë ka filluar punën
rreth albumit të ri muzikor. Këngë-
tarja e ka ndarë lajmin e mirë me
fansat e saj në Instagram, duke
dhënë pak detaje rreth përmbajtjes
së këtij projekti. Sipas Duas, me-
qenëse albumi i kaluar ka qenë i do-
minuar nga tingujt e muzikës elek-
tronike, këtë herë ajo dëshiron të
vijë para publikut më e butë, duke
sjellë këngë të incizuara me instru-
mente 'live'.

Gaga e Cooper
sërish duet
Kënga “Shallow” u kthye në një nga
projektet më të suksesshme të Lady
Gagës, prej të cilës së bashku me
Bradley Cooper arritën të rrëmbe-
nin edhe një çmim Oscar. Por mesa
duket dyshja nuk do t’i lënë me kaq
bashkëpunimet muzikore të nisura
në filmin “A star is born”. Në media
po përflitet që ata kanë regjistruar
një tjetër këngë së bashku. E nisur
me qëllime bamirësie, paratë e fi-
tuara nga ky projekt do të inve-
stohen në shkolla për të nxitur të
rinjtë të shprehin problemet men-
dore që kanë, për të gjetur zgjidhje.
Projekti i ri i Gagës me Bradley Coo-
per, ndonëse nuk është pritur mirë
nga Irina Shayk, do të jetë pjesë e
albumit të 6 të këngëtares ame-
rikane.

BARDHYL GASHI
Mundohem të prezantoj 
shqiptarët ashtu siç janë

Është nga Kosova, por nga viti 1995 jeton në qytetin Heidelberg të Gjermanisë.
Bardhyl Gashi, bokser i njohur atje, vjen në një intervistë për InfraRed të gazetës
KOHA ku tregon punën dhe jetën e tij atje. Thotë se njihet me nofkën "Skënderbeu"
për shkak se ka ngjashmëri të madhe me heroin tonë kombëtar, ndërkohë që njihet
edhe si ambasador shqiptarë atje pasi kultivon kulturën shqiptare

Koha
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Dy dekada pas luftës në Kosovë,
mijëra mosmarrëveshje të
pazgjidhura në lidhje me pronat,
vazhdojnë të jenë një problem për
gjyqësorin e Kosovës. Dokumentet
kadastrale të regjistruara në pe-
riudhën 1983-1999 u morën nga au-
toritetet serbe, së bashku me
shumë dokumente të tjera zyrta-
re, kur forcat e Beogradit u larguan
nga Kosova në fund të luftës në kor-
rik 1999. Si rezultat, Kosovës i mun-
gon një sasi të konsiderueshme
informacionesh kadastrale.

Agjencia Kosovare e Krahasi-
mit dhe Verifikimit të Pronës, e cila
u krijua si rezultat i Marrëveshjes
për Kthimin e Regjistrave Kada-
stralë, një marrëveshje e arritur
mes Kosovës dhe Serbisë gjatë bi-
sedimeve të ndërmjetësuara nga
BE-ja në Bruksel në 2011, tani po
pret që dokumentet kadastrale të
skanuara të kthehen nga Serbia
nëpërmjet zyrës së BE-së në Ko-
sovë. Marrëveshja parashikon kthi-
min e më shumë se 4.6 milionë
kopjeve të dokumenteve kadastra-
le të marra në Kosovë nga Serbia

në vitin 1999, të cilat mund të
zgjidhin mospërputhjet midis
dokumenteve origjinale nga pe-
riudha jugosllave dhe atyre që ak-
tualisht mbahen në Kosovë.

Por çështja e të drejtave pronë-
sore është ndërlikuar akoma më tej
nga fakti se shumë prona nuk ishin
regjistruar siç duhet nga pronarët e
tyre për shkak të situatës politike
shtypëse në Kosovë para luftës.

Pasi Beogradi hoqi autonominë
e Kosovës në vitin 1989, transaksio-
net pronësore  midis dhe me sh-
qiptarët e Kosovës u bënë të paligj-
shme deri në vitin 1999, pasi
përfundoi sundimi serb.

Si rezultat, këto kontrata u bënë
gojarisht dhe nuk janë regjistruar,
duke e lënë Kosovën me mijëra të

dhëna kadastrale të paplota dhe të
pasakta.

Sipas një analize të kohëve të
fundit nga USAID, rreth 60 për qind
e pronave në Kosovë nuk janë regji-
struar zyrtarisht nga pronarët e tyre
legjitimë. Florije Kika,
zv/drejtoreshë e Agjencisë Kosova-
re të Krahasimit dhe Verifikimit të
Pronave, tha se mijëra kontestime
pronësore janë ngadalësuar në
gjykata, duke pritur të zgjidhen,
për shkak të mungesës së të dhëna-
ve kadastrale origjinale.

“Ne kemi krijuar një plan pune
me një fokus të veçantë në hende-
qet që janë identifikuar në doku-
mente. Por tani ne po presim dhe
nuk kemi sinjale se do të ketë
ndonjë lëvizje në lidhje me këtë çë-

shtje. “Ne kemi kërkuar kthimin e
menjëhershëm të të gjitha kopjeve.
Kjo do të na ndihmonte të trajto-
nim rastet sipas prioritetit, sidomos
ato që po kontestohen nëpër gjyka-
ta”, tha Kika.

Zbatimi i marrëveshjes së Bruk-
selit është vonuar shumë për shkak
se Kosova zvarriti miratimin e legji-
slacionit për të themeluar Agjen-
cinë e Krahasimit dhe Verifikimit
të Pronës, e cila më në fund u krijua
në fund të vitit 2016. Kika tha se
Agjencia ka kërkuar kthimin e
kopjeve të indeksuara të dokumen-
teve të regjistrimit të pasurisë, jo
vetëm ato të skanuarat.

Avni Arifi, një anëtar i delega-
cionit të Kosovës në dialogun e
ndërmjetësuar nga BE-ja midis Ko-

sovës dhe Serbisë, thotë se çështja
e kopjeve kadastrale nuk është traj-
tuar në asnjë nga takimet që janë
mbajtur në dy vitet e fundit. Qeve-
ria serbe nuk iu përgjigj pyetjeve
të BIRN në lidhje me këtë çështje.

Delegacioni i BE-së në Kosovë, i
cili sipas marrëveshjes së Brukselit
duhet të lehtësojë procesin, kon-
firmoi se procesi i skanimit të të
dhënave është përfunduar.

“Skanimi dhe indeksimi i të
dhënave kadastrale, i financuar nga
BE-ja, ka përfunduar i gjithë. BE-ja,
si lehtësuese e procesit të dialogut,
po punon me të dyja palët për të
avancuar sa më shpejt në zbatimin
e marrëveshjes mbi të dhënat ka-
dastrale,” tha për BIRN zyra e BE-së
në Prishtinë.

Sipas Agjencisë Kadastrale të
Kosovës, në Kosovë në vitin 1999 ka
pasur rreth 300,000 parcela tokë
në pronësi publike dhe private. Të
gjitha këto të dhëna duhet të sh-
qyrtohen për shkak të gabimeve
dhe abuzimeve nga e kaluara – një
detyrë e madhe për Agjencinë Ka-
dastrale dhe Agjencinë Kosovare
të Privatizimit.

Në fund të luftës në Kosovë në
vitin 1999, misioni i OKB-së që ad-
ministronte Kosovën në atë kohë
regjistroi 42,749 prona të konfi-
skuara, 95 për qind e tyre u përki-
snin serbëve.

Që nga koha e kaluar në kafene
deri te sporti, përdorimi i internetit
dhe vullnetarizmi, këto janë aktivi-
tetet kryesore që kryejnë të rinjtë
shqiptarë. Sipas një studimi të kryer
nga Fondacioni “Friedrich Ebert” në
Tiranë, të rinjtë shqiptarë haxhojnë
çdo ditë mesatarisht, 2.3 orë duke
parë Televizor, si dhe 3.9 orë online.
Por nuk janë këto aktivitetet e vet-
me. Kafenetë zënë një pjesë të kon-
siderueshme të jetës së të rinjve sh-
qiptarë. Sipas studimit në fjalë, të
publikuar së fundmi, Gjysma e të
rinjve të pyetur e kalojnë shumë sh-
pesh kohën e lirë duke frekuentuar
kafene dhe lokale, ndërkohë që 21
për qind e bëjnë këtë me raste. Fak-
tor i fuqishëm në këtë çështje është,
sigurisht, edhe statusi ekonomik i të
rinjve: 8 për qind e të rinjve nga gru-
pi më i varfër ekonomikisht nuk del
kurrë, krahasuar me mesataren
kombëtare, që është vetëm 1 për
qind, citon studimi i FES.

Gjinia është faktori kryesor që
vendos zgjedhjen e aktivitete-ve të
të rinjve për kohën e lirë: djemtë
luajnë videogames, dalin më shpe-

sh dhe praktikojnë sporte,
ndërkohë që vajzat, më së shumti,
lexojnë libra

Shpenzimi i kohës së lirë nga të
rinjtë është i rëndësishëm, sepse
tregon elemente të tjera të jetës së
tyre, si dhe të planeve për të ardh-
men. Aktivitetet më të zakonshme,
që të rinjtë bëjnë shpesh në kohën
e lirë, cdo ditë ose disa herë në javë,
janë dëgjimi i muzikës (85 për qind
e bëjnë këtë shumë shpesh) , dalja
me miqtë (70 për qind e bëjnë
shumë shpesh), shikimi i filmave
(72 për qind), relaksimi dhe kalimi
kohës me familjen e tyre (92 për
qind e bëjnë këtë mjaft shpesh).

Gjysma e të rinjve të pyetur e
kalojnë shumë shpesh kohën e lirë
duke frekuentuar kafene dhe loka-
le, ndërkohë që 21 për qind e bëjnë
këtë me raste.

Megjithatë, 15 për qind e të rinj-
ve pohojnë se nuk shkojnë kurrë në
kafene dhe lokale në kohën e lirë,
kurse 18 për qind prej tyre i frekuen-
ton ato shumë rrallë. Shqipëria, së
fundmi, është renditur si vendi me
numrin më të lartë të kafeneve për

numrin e popullsisë duke ia kaluar
dhe Spanjës, që ka pasur për shumë
vite rekordin.

Kafenetë shqiptare, sidomos në
kryeqytet, janë të mbushura plot
me të rinj në çdo ditë të javës. Ndaj
është me shumë interes të eksplo-
rohet profili i të rinjve, që shkojnë
shumë rrallë ose nuk shkojnë kurrë
në kafene dhe në bare. Shumica e
këtyre të fundit janë femra dhe i
përkasin grupmoshës më të re (14 –
17 vjeç). Po ashtu, një ndër katër të
rinj, nga grupi më mundësitë më të
ulëta ekonomike, thotë se nuk
shkon kurrë në kafene ose lokale.
Vetëm një e treta e të rinjve shpen-
zon rregullisht kohë të lirë duke
lexuar libra, 19 për qind e bëjnë këtë
vetëm me raste, ndër-kohë që gjy-
sma tjetër e tyre lexon shumë rral-
lë (28 për qind) ose nuk lexon kurrë
(22 për qind). Ndarja gjinore është
e dukshme dhe e shpeshtë në ana-
lizën e modeleve dhe e prirjeve që
kanë të rinjtë për kohën e lirë. 28
për qind e femrave, krahasuar me
vetëm 5 për qind të meshkujve, nuk
dalin kurrë me miqtë ose e bëjnë

këtë gjë shumë rrallë. Po ashtu,
dalja me miqtë është më e rrallë në
zonat rurale se sa në ato urbane.

Të lexuarit e librave risjell në
vëmendje një ndarje të madhe
gjinore. Ndërkohë që 20 për qind
e vajzave lexojnë shumë rregulli-
sht vetëm 8 për qind e djemve e
bën këtë gjë. Po ashtu vetëm 12
për qind e vajzave thonë se nuk
lexojnë kurrë, ndërkohë që këtë e
pohojnë 31 për qind e djem-
ve.Leximi i gazetave dhe revista-
ve është një aktivitet që shpesh,
bëhet vetëm nga 10 për qind e të
rinjve, ndërkohë që nga 80 për
qind e tyre bëhet rrallë ose s’bëhet
aspak. Për qindja në këtë rast rritet
në grupin e të diplomuarve nga
universiteti, nga të cilët 18 për qind
i lexojnë gazetat dhe revistat rre-
gullisht.

Një situatë e kundërt vihet re
aspektin gjinor në praktikimin e
sporteve dhe të aktivitetit fizik, ku
djemtë janë në krye. 46 për qind e
djemve dhe 28 për qind e femrave

praktikojnë sporte apo ushtrime sh-
pesh ose shumë shpesh.
Megjithatë, në përgjit-hësi, 41 për
qind e të gjithë të rinjve shqiptarë
nuk ushtrohen fi-zikisht, duke prak-
tikuar sporte rrallë ose asnjëherë.
Djemtë preferojnë të luajnë me vi-
deogames shumë më shumë se vaj-
zat. 37 për qind e tyre e bëjnë këtë
shumë shpesh krahasu-ar me
vetëm 13 për qind të vajzave.
Ndërkohë 62 për qind e vaj-zave,
dhe 24 për qind e djemve pohojnë
se nuk luajnë kurrë vide-ogames.
Vullnetarizmi në projekte të ndry-
shme sociale apo organizata të
ndryshme është një tjetër indika-
tor i ndjenjës qytetare dhe i
përgjegjësisë të të rinjve ndaj ko-
munitetit. Në 2017, 16 për qind e të
rinjve u angazhuan vullnetarisht në
aktivitete të ndryshme disa herë.
Vullnetarët e shpeshtë ishin pak.
Në 2014, një grup prej 21 për qind
ishin vullnetarë së paku disa herë
ndërkohë që shifra ishte po 16 për
qind në vitin 2011. 

Të dhënat e zhdukura të Kosovës
zgjasin betejat ligjore të pas luftës

Dialogu Beograd-
Prishtinë i ndërmjetësuar
nga BE-ja ka sjellë një
marrëveshje për krijimin
e një regjistri të
besueshëm të pronave në
Kosovë, por në praktikë,
njerëzit mbeten të paaftë
të kthehen në shtëpitë që
ata humbën gjatë dhe
pas luftës së viteve 1998-
1999

SONDAZHI

Të rinjtë shqiptarë e “humbasin” kohën
kafeneve dhe online

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Një e katërta e europianëve do
ta preferonin nëse vendimet e po-
litikave do të merreshin nga Inte-
ligjenca Artificiale në vend të poli-
tikanëve. Qendra për Ndryshime
në Qeverisje në Universitetin e
Spanjës anketoi 2500 persona në
Mbretërinë e Bashkuar, Spanjë,
Gjermani, Francë, Irlandë, Itali dhe
Holandë në muajin janar, tran-
smeton GSH raportimin e media-
ve të huaja. Rezultatet reflektojnë
një shqetësim të madh ndaj ndry-
shimeve të bëra nga përparimet
në teknologji, me më shumë se
gjysmën e të anketuarve të shqetë-
suar se vendet e punës do të zë-

vendësohen nga robotët dhe 70
për qind që shprehen se inovacio-
ni teknologjik i pakontrolluar
mund të sjellë më shumë dëm
sesa dobi për shoqërinë.

Por, të anketuarit gjithashtu
shprehën shqetësime rreth ndiki-
mit të marrëdhënieve digjitale
duke zëvendësuar kontaktin njerë-
zor, ndërsa më shumë njerëz ka-
lojnë kohë në internet. Megjithatë,
përpos qëndrimit kundërshtues
ndaj teknologjisë, një e katërta e të
anketuarve deklaruan se do të pre-
feronin që Inteligjenca Artificiale
të merrte vendime për qeverisjen e
vendit sesa politikanët. “Ky qën-

drim, i cili ka të ngjarë të lidhet me
mosbesimin në rritje të qytetarëve
ndaj qeverive dhe politikanëve,
përbën një pyetje të rëndësishme
të modelit evropian të demokra-
cisë përfaqësuese, pasi sfidon vetë
nocionin e sovranitetit popullor”,
tha Diego Rubio, drejtor ekzeku-
tiv i Qendrës për Ndryshimet në
Qeverisje.

Në të gjithë botën, qytetarët
kanë shprehur një zhgënjim në
rritje ndaj demokracisë dhe skep-
ticizëm në rritje që zëri i tyre ka një
ndikim në vendimet politike. Por
vendimet algoritmike nuk janë
zgjidhje pa probleme: ato mund

të integrohen me paragjykimet
dhe paragjykimet e programuesve
të tyre ose manipulohen për të ar-
ritur rezultate specifike, duke i bërë
rezultatet si potencialisht proble-
matike si ato të bëra nga njerëzit.
Studimi gjithashtu zbuloi se të
anketuarit presin që qeveritë të ku-
fizojnë ndikimin e teknologjisë në
jetën e tyre. “Kjo thekson paradok-
sin në të cilin jetojmë. Njerëzit janë
të zhgënjyer me qeveritë, por në
të njëjtën kohë u kërkojnë atyre të
trajtojnë efektet negative shoqë-
rore dhe ekonomike që mund të
kenë teknologjitë në zhvillim”,
thuhej në studim.

“NATO duhet të qëndrojë e
bashkuar përballë kërcënimit
gjithnjë e më shumë agresiv që
paraqet Rusia”. Paralajmërimi i
fortë vjen nga Sekretari i Përgjith-
shëm i aleancës ushtarake, Jens
Stoltenber, gjatë një fjalimi në
Kongresin Amerikan. “Ne nuk
duam një garë të re ushtarake,
nuk duam një tjetër Luftë të
Ftohtë. Por të mos bëhemi naivë,
një marrëveshje e respektuar
vetëm nga njëra palë nuk na bën
të jemi të sigurt”.

Shefi i NATO-s i referohej dhu-
nimit nga ana e Moskës të Trakta-
tit të Luftës së Ftohtë, për moszh-
villimin e raketave balistike dhe

bërthamore me rreze të mesme.
“Qëllimi ynë kryesor është të
ruajmë paqen, jo të provokojmë,
tha Stoltenberg në fjalimin e 70-
vjetorit të krijimit të aleancës ush-
tarake.

Sekretari i Përgjithshëm i

NATO-s u duartrokit gjatë nga
përfaqësuesit e Kongresit, ndër-
sa përshëndeti edhe rolin e presi-
dentit Trump dhe vendosmërinë
e tij për respektimin e detyrimeve
financiare që kanë vendet anëtarë
kundrejt aleancës.

Ish- kryeministri
vodhi 681
milionë
dollarëve
Ish-kryeministri i Malajzisë,
Najib Razak është duke u
gjykuar për rolin e tij në skan-
dalin financiar që shkaktoi
reagime të mëdha nëpër botë.
Ndaj tij janë shtatë aktakuza
për përvetësimin e 681 milionë
dollarëve nga fondi që u dizaj-
nua për t’i dhënë shtytje eko-
nomisë së Malajzisë përmes
investimeve strategjike. Në
vend të këtyre investimeve,
paratë u shfrytëzuan nga ish-
kryeministri për jetë luksoze,
film Hollyfoodi dhe blerjen e
një super-jahti. Ky është gjyki-
mi më i madh i ndonjë skan-
dali të tillë dhe qeveria pritet
të ngreh padi edhe ndaj
firmës Goldman Sach për ma-
shtrimin e investitorëve duke
siguruar para për këtë fond.

Në radhë 
për të 
blerë
kanabis
Në Kanada, 6 muaj pas lega-
lizimit të lëndës narkotike
janë hapur rreth 25 dyqane
ku mund të blihet hashash.
Interesi i qytetarëve ishte
shumë i madh, aq sa kishte
nga ata që pritën tërë natën,
vetëm që të blejnë sado pak
nga lënda narkotike.
Nga ana tjetër, pronarët e dy-
qaneve thanë se kanë prit-
shmëri të larta, duke marrë
shkak se që nga momenti i le-
galizimit, kanabis filloi të shi-
tej online. Kjo ishte një provë
për ta, pasi kjo lëndë ishte e
kërkuar nga shumë konsu-
mues. Qytetarë të moshave
të ndryshme prisnin në
radhë, ndërsa ato ngjanin në
ditën e të “Premtes së zezë”,
ku çdo produkt shënon ulje
drastike. Shumë konsuma-
torë ishin të lumtur që më në
fund mund të blinin kanabis
në një dyqan të ligjshëm. Ata
shprehen se ndjesia që të jep
kanabis është mjaftë intere-
sante.
Por kohët e fundit edhe
shumë mjekë e rekoman-
dojnë vajin e hashashit si ku-
rativ, madje ky lloj preparati
po zë shumë treg në farma-
ceutikë. Tregu i hashashit në
Ontario mund të konside-
rohet si më i madhi për këtë
lloj shërbimi në Kanada.

Australiani Brenton Tarrant,
28 vjeç, u ngarkua me 50 akuza
për vrasje dhe 39 akuza për ten-
tim-vrasje, që lidhen me sulmet
terroriste në qytetin Kristçërç të
Zelandës së Re. Pesëdhjetë njerëz
u vranë dhe 48 u plagosën nga të
shtënat masive në dy xhami, më
15 mars. I dyshuari kryesor i sul-
meve, Tarrant, i vetëpërshkruar si
supremacist i bardhë, do të para-
qitet në Gjykatën e Lartë të Kri-
stçërçit më 5 prill, përmes një vi-
deo-lidhjeje nga qyteti Auklland.

Pas sulmeve, kryeministrja e Ze-
landës së Re, Jacinda Ardern, ka
marrë vendim që ky vend t'i nda-
lojë të gjitha llojet e armëve gjy-
smë-automatike dhe pushkët me
shënjestrim. 

Tarrant e ka transmetuar
drejtpërdrejt në Facebook aktin e
tij. Facebook ka thënë se videoja e
sulmuesit është shikuar më pak
se 200 herë gjatë transmetimit të
drejtpërdrejtë dhe rreth 4,000
herë përpara se është hequr nga
rrjeti social.

Terroristi i Zelandës së Re ngarkohet me 50 akuza për vrasje
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kërcënimi i Rusisë po rritet
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Të zhgënjyer nga politikanët, europianët
preferojnë të qeverisen nga robotë

Përpos qëndrimit
kundërshtues ndaj
teknologjisë, një e
katërta e të anketuarve
deklaruan se do të
preferonin që
Inteligjenca Artificiale
të merrte vendime për
qeverisjen e vendit sesa
politikanët
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Nëse përvoja na shërben si
udhëzuese, atëherë mund të the-
mi se spiunët nuk është se kanë
prirje të shfaqin emocione. Në ato
rastet e rralla kur flasin për misio-
net e rrezikshme, ata i shmangen
shfaqjes së ndjesive, sikur të ishin
duke folur për dërgimin e rrobave
në pastrim kimik. Pikërisht për
këtë arsye, rrëfimet rreth tyre sh-
pesh nuk arrijnë që të shpërfaqin
thellësinë e jetës – apo, ta themi
më qartë, njerëzinë. Por libri i Mat-
ti Friedman, “Spies of No Country”,

është përjashtim mbresëlënës në
këtë mes.

Në këtë rrëfim për fillet e Inte-
ligjencës izraelite, Friedman foku-
sohet tek një periudhë 20-mujore,
prej janarit të 1948-s, në portet e
Haifas dhe Bejrutit, dhe tek “katër
të rinj që nga margjinat kalojnë
në epiqendër të ngjarjeve. Po
kërkoja më pak histori sesa zemër
njerëzore dhe këtë e gjeta në këto
koordinata”. Katërshja Gamlieli,
Isaacu, Havakuku dhe Yakuba - që
të gjithë rreth të njëzetave - ishin

anëtarë të “Seksionit Arab”, një
njësit sekret i udhëhequr nga mi-
licia hebraike në Palestinë. Të
quajtur “ata që bëhen si arabë”, të
katërtit ishin angazhuar si spiunë
dhe sabotues në territorin e ar-
mikut. 

Nëse lexuesit janë në kërkim
të një rrëfimi me tri akte, të
ngjarjeve të lidhura me luftën ara-
bo-izraelite të 1948-s, këtë gjë nuk

do ta gjejnë në libër. Natyrisht se
ka episode të tensionit të lartë,
përfshirë fundosjen e Alla-James
Bond, të një jahti të armatosur, të
ndërtuar fillimisht për Hitlerin,
por shumica e ngjarjeve shpërfa-
qin vështirësitë e përditshme të
këtyre spiunëve, si mërzinë, krizën
rreth identitetit, apo besimin mbi
misionin që kanë ndërmarrë. Këto
beteja personale janë po aq prekë-

se. Friedman, rrëfimtar i shkathët
që e ka intervistuar Isaac Shosha-
nin, të vetmin anëtar të mbijetuar,
duke e pyetur edhe për detajet më
të imëta, si dhe ka marrë rrëfimet
personale të shumë të tjerëve,
shpërfaq njohuritë e thella të çë-
shtjes që e trajton. Shpesh ai ndër-
lidhet me ndonjë episod, duke e
përshkruar ndjesinë e të qenit i
ulur përballë një ish-spiuni që tani
është mbi nëntëdhjetë vjeç, apo
udhëtimin në zemër të Libanit.
Herë pas here këto rrëfime në
vetën e parë duket sikur nuk janë
adekuate, por shpesh ato e mbër-
rijnë qëllimin, duke evokuar më
gjallërishëm ndonjë ngjarje apo
duke i dhënë më shumë jetë një
personazhi. 

Vija është e hollë, por në tërësi
Friedmani ia del të paraqesë “rrëfi-
met prapa rrëfimeve”, që kanë qenë
shtyllë e ngritjes së “Mossadit” dhe
vazhdojnë të jenë dritare drejt sh-
pirtit të trazuar të Izraelit.

“Spies of No Country”, libër mbresëlënës për inteligjencën izraelite
Katërshja Gamlieli, Isaacu, Havakuku dhe
Yakuba - që të gjithë rreth të njëzetave - ishin
anëtarë të “Seksionit Arab”, një njësit sekret i
udhëhequr nga milicia hebraike në Palestinë.
Të quajtur “ata që bëhen si arabë”, të katërtit
ishin angazhuar si spiunë dhe sabotues në
territorin e armikut

“Paris-soir” ka botuar, të enjten
e 6 prillit 1939, në ballinë, një shk-
rim në lidhje me lindjen e Leka Zo-
gut I, trashëgimtarit të drejtpër-
drejtë të fronit mbretëror shqiptar,
të cilin Aurenc Bebja, nëpërmjet
Blogut “Dars (Klos), Mat - Albania”,
e ka sjellë për publikun shqiptar

“Shqipëria tani ka një trashë-
gimtar të drejtpërdrejtë. Mbreti
Zog I është baba. Mbretëresha më
e re në botë sapo ka lindur një
djalë. Është një djalë brun, i cili ka
lindur këtë natë në kështjellën e
Tiranës, kryeqytetin e Shqipërisë.

Populli është i lumtur, rrugët
janë të zbukuruara me flamuj dhe
nën dritaret e mbretëreshës Geral-
dinë dëgjohen brohoritjet.

Dasma, e 27 prillit të vitit të ka-
luar, e mbretit Zog të Shqipërisë
dhe konteshës hungareze Geral-
dinë Apponyi ishte kurorëzimi i një
romani dashurie me shumë pak
protokoll. Thuhet se sovrani e pa,
për herë të parë në një dyqan, atë
që ai do të donte. Ajo ishte brune,
e mrekullueshme, e veshur me një
kostum të gjelbër dhe një triko
jakë të mbyllur.

Mbreti Zog e mori vesh shpejt
se ajo ishte e lirë, shumë e re dhe
shumë e kërkuar në sallonet e Bu-
dapestit. Geraldina e Shqipërisë
është një sovrane e dashur nga po-
pulli i saj. Ja, këtë mëngjes, një
nënë e re, i cila synon të ngrejë
rreth saj brohoritjet”.

Mbreti Zog I është, që prej 
kësaj nate, baba i një djali,
trashëgimtar i drejtpërdrejtë 
i fronit të Shqipërisë
“Paris-soir” ka botuar, të enjten e 6 prillit 1939, në
ballinë, një shkrim në lidhje me lindjen e Leka Zogut
I, trashëgimtarit të drejpërdrejtë të fronit mbretëror
shqiptar, të cilin, Aurenc Bebja, nëpërmjet Blogut
“Dars (Klos), Mat - Albania”, e ka sjellë për publikun
shqiptar

Ditëlindja e Leka Zogut (1939)
Me rastin e ditëlindjes
(5 prill 1939) së N.M.T.
Leka Zogut, mbretit të
shqiptarëve, Aurenc
Bebja, nëpërmjet
Blogut “Dars (Klos),
Mat - Albania”, ka
sjellë për publikun
shqiptar pesë
fotografi të veçanta, të
botuara në shtypin
francez të 1939

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

Shkup, 4 prill – Reprezentacioni i Ma-
qedonisë së Veriut në futboll ka bërë
një lëvizje pozitive prej 3 pozitave në
renditjen më të re të FIFA-s. Pas dy
ndeshjeve pozitive në dy takimet e
para eliminatore në kuadër të Kam-
pionatit Evropianin 2020, fitore ndaj
Letonisë dhe barazim me Slloveninë
në transfertë, Maqedonia e Veriut
tashmë renditet në pozitën e 68 me
1350 pikë, apo 7 më shumë nga ren-
ditja e herës së fundit. Kundërsh-
tarët e Maqedonisë që ka në grup, Iz-
raeli ka bërë një lëvizje pozitive prej
8 pozitave, dhe tashmë ndodhet në
pozitën e 84, ndërkohë Austria ka
zbritur plotë 11 pozita dhe tashmë
renditet në vendin e 34. Polonia
radhitet 20-ta, Sllovenia renditet në
vendin e 63-ta, ndërkohë Letonia zë
vendin e 134-të. Nga ana tjetër ekipi
kombëtar i Kosovës ka arritur të shë-
nojë ngritje përsëri në ranglistën e
FIFA-s për ekipet kombëtare. Tani,

“Dardanët” radhiten tri pozita më
lart, në vendin e 130-të. Para dy nde-
shjeve që i zhvilloi në mars, Kosova u
radhit në pozitën e 130-të, ndërsa
tani radhitet në vendin e 127-të, me
11 pikë më shumë. Kosova i zhvilloi
dy ndeshje gjatë afatit të ndeshjeve
kombëtare. Edhe pse këto dy nde-
shje përfunduan barazime, “Dar-
danët” arritën që të ngrihen edhe
më lart në ranglistën e FIFA-s. Fillimi-
sht, më 21 mars, skuadra e Bernard
Challandes, që është ngritur për tri
vende, e zhvilloi një ndeshje miqëso-
re kundër Danimarkës, që pozicio-
nohet në vendin e dhjetë në këtë
renditje. Ndeshja përfundoi me re-
zultat 2:2 dhe “Dardanët” kishin

qenë shumë afër për ta siguruar fito-
ren, mirëpo Danimarka e shënoi go-
lin e barazimit në minutat shtesë të
ndeshjes. Edhe pse barazim, Kosova
fitoi  pikë nga kjo ndeshje pasi që
kundërshtari i saj ishte me renditje
shumë më të mirë sesa kosovarët.
Edhe ndeshja e radhës, kundër Bul-
lgarisë, përfundoi baras, me rezul-
tat 1:1. Në këtë ndeshje, Kosova e fil-
loi rrugëtimin drejt kualifikimit në
Kampionatin Evropian 2020. Pasi që
ndeshja nuk ishte miqësore dhe Bul-
lgaria ka renditje më të mirë në li-
stën e FIFA-s, Kosova arriti të fitojë
pikë edhe nga kjo ndeshje. Ndërkaq,
Shqipëria ka lëvizur një pozitë më
poshtë në ranglistën e FIFA-s dhe

tani radhitet në pozitën e 62-të.
Gjatë muajit mars, Shqipëria kishte
qenë në pozitën e 61-të me 1372 pikë,
ndërsa tani kuqezinjtë radhiten në
pozitën e 62-të, me 1368 pikë. Nde-
shjet e marsit, ekipi kombëtar i Sh-
qipërisë i filloi me disfatë me rezul-
tat 2:0 ndaj Turqisë. Kjo ishte
ndeshja e parë në kuadër të kualifiki-
meve për EURO 2020. Pas kësaj di-
sfate, trajneri Kristian Panuçi e hum-
bi vendin e tij të punës. Ndeshja e
radhës ishte një fitore bindëse për
Shqipërinë, me rezultat 3:0 ndaj An-
dorrës. Megjithatë, ajo nuk mjaftoi
që Shqipëria ta ruajë pozitën e saj
në ranglistën e FIFA-s apo ta për-
mirësojë atë.

Shkup, 4 prill - Kampioni aktual i maqedoni-
së së Veriut dhe lideri aktual në tabelë
Shkëndija ka vazhduar me ndeshjet e mira
në Ligën e Parë. Në derbin e javës së 26 shë-
noi fitore ndaj Akademia Pandevin në Stru-
micë me rezultatin minimal 1:0. Golin e
vetëm për “kuqezinjtë” nga Tetova e realizoi
Visar Musliu në minutën e 29. “Ishim të për-
gatitur maksimalisht sepse e dinim se do
përballeshim me ekip cilësorë dhe në këtë
sezon nuk ishte se kemi pasur rezultatet e
pritura kundër Akademia Pandevit. Mirëpo
me formën që kemi ishim të bindur se do të
fitonim. Fati deshi që unë të bëj golin e
vetëm, por më me rëndësi ishin tre pikët”,
komenton fitoren me Akademia Pandevin,
mbrojtësi kuqezi Visar Musliu. Interesant

është fakti që në tre ndeshjet e fundit në li-
stën e golashënuesve për Shkëndijën regji-
strohen mbrojtësit Musliu e Bejtullai. “Është
me rëndësi pjesëmarrja në sulm ku mund të
ofroj rrezik konstant për kundërshtarin. Fati
deshi që në tre ndeshjet e fundit të shënoj jo
vetëm unë si qendërmbrojtës, por edhe ko-
legu im Egzon Bejtullai. Ky është një kualitet
shtesë i ekipit tonë. Futbolli luhet për gola të
cilët sjellin pikët. Gëzohem që ne si mbrojtës
shënojmë dhe ndihmojmë sulmin, por më e
rëndësishme është që kemi arritur fitoret e
dëshiruara“, shtoi Musliu. Fitorja në Stru-
micë bën që Shkëndija ta çojë në 10 di-
stancën me skuadrën e vendit të dytë, por
Musliu porosit se skuadra do të kërkojë të
ruajë këtë ecuri. “Sigurisht se me tre pikë

më shumë dhe me rritje të distancës
ndjehemi më komodë në krye të renditjes,
por ne jemi profesionist dhe nuk do të nda-
lemi këtu. Vazhdojmë ndeshje pas ndeshje
me objektiv të vetëm tre pikët”. Kuriozitet në
vete paraqet fakti se stadiumi në Strumicë
është me fat për Visar Musliun. Përveç taki-
mit, mbrojtësi qendror ka gjetur golin edhe
më herët shënon në këtë terren. Dy vite më
parë realizonte me ekipin përfaqësues në
fitoren 4:0 kundër Lihtenshtajnit, ndërsa se-
zonin e kaluar shënoi dy herë në finalen e
Kupës të fituar 3:0 me Pelisterin. “Si duket jo
vetëm fat por ky terren më sjell pak më
shumë fat. Jam i kënaqur që ky fat i këtij sta-
diumi të më ndjek në gjithë stadiumet tje-
ra në Maqedoni dhe Evropë”, përfundoi Visar

Musliu. Nga ana tjetër i ka mjaftuar një gol
Renovës për të mundur FC Shkupin në Te-
tovë. Për 3 pikë të reja të Renovës mendoi go-
leadori, Vlatko Stojanovski, me golin e tij të
14 sezonal, duke bërë që Renova tashmë e
vetmuar të mbajë pozitën e katërt me 36
pikë, teksa FC Shkupi mbetet në pozitën e 5,
kjo falë barazimit të Bellasicës në Shkup
ndaj Rabotniçkit. Me barazim 1:1 u mbyll
edhe ndeshja në Kratovë midis Sileksit dhe
Makedonija Gj.P, ndërkohë në Ohër, Pobeda
dhe Vardari barazuan pa gola.

Berisha
bëhet
australian
Sulmuesi kosovar i klubit
Sanfrecce Hiroshima, Be-
sart Berisha, ka zbuluar se
ai dhe familja e tij kanë
marrë nënshtetësi austra-
liane. Golashënuesi më i
mirë në histori të ligës së
futbollit australian, Besart
Berisha, ka bërë të ditur
përmes një postimi në llo-
garinë e tij në Instagram
se ai tashmë e ka marrë
nënshtetësinë australiane.
“Ne sapo u bëmë qytetas
australianë”, ka shkruar
Berisha në llogarinë e tij
në Instagram, duke e
përcjellë këtë tekst me
disa emotikone që e sh-
prehin gëzimin e tij.  Beri-
sha e ka bërë vetëm një
paraqitje për ekipin
kombëtar të Kosovës,
atëherë kur kishte debu-
tuar, më 24 mars të vitit
2017. Pas kësaj ndeshjeje,
ai kishte qenë pjesë e
skuadrës vetëm edhe për
ndeshjen kundër Turqisë,
më 11 qershor të atij viti,
dhe më nuk kishte qenë
asnjëherë as në stol për
“Dardanët”. Para se t’i ba-
shkohej Kosovës, Berisha e
kishte përfaqësuar Sh-
qipërinë. Për kuqezinjtë, ai
i bëri 17 paraqitje, gjatë 
të cilave e shënoi vetëm
një gol.

Futbollisti kosovar ka shkëlqyer
në çerekfinale të Kupës së Gjerma-
nisë duke ia siguruar fitoren Wer-
der Bremenit me Schalken, 2:0. Mi-

lot Rashica po kalon nëpër një
formë të jashtëzakonshme. Futbol-
listi kosovar e ka marrë në dorë Wer-
der Bremenin, të cilin e dërgoi në
gjysmëfinale të Kupës së Gjerma-
nisë. Vushtrriasi shënoi gol spek-
takolar në fitoren 2:0 ndaj Schalkes
të mërkurën mbrëma. Paraqitjen e
fundit, por edhe ato paraprake të
përfaqësuesit kosovar i ka përshën-
detur trajneri Florian Kohfeldt, i cili

ndihet i lumtur që e ka në dispozi-
cion një lojtar me një formë aq të
lartë si Rashica. “Atë çfarë bëri Milo-
ti sonte, mund ta bëjë përsëri. Ai e
ka bërë një hap gjigant përpara. Ai
ka më shumë besim në vetveten
dhe mund t’i bëjë thjeshtë gjërat e
tilla”, është shprehur trajneri i Wer-
derit. Ky ishte goli i pestë i Rashicës
në katër ndeshjet e fundit në të
gjitha kompeticionet, duke filluar

nga dy golat që i kishte realizuar
pikërisht ndaj Schalkes në Bundesli-
ga, në fitoren 4:2. Rashica është
kombinuar në mënyrë brilante me
kapitenin e Werderit, Max Kruse, të
cilin e ftoi trajneri i Gjermanisë, Joa-
chim Loew. Falë Rashicës me shokë,
Bremeni është i pamposhtur në 12
ndeshje në vitin 2019 dhe ka shkuar
në zonën për t’u kualifikuar në gara
evropiane.

SHKËNDIJA VAZHDON TË SUNDOJË NË LIGËN E PARË

Musliu: I lumtur për golin e shënuar

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

Trajneri i Werderit e çon në qiell Rashicën
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RENDITJA E FIFA-s

Maqedonia lëviz 7 vende,
Shqipëria -1, Kosova +3

Përfaqësuesja e
Maqedonisë në futboll pas
dy rezultateve pozitive në
dy ndeshjet e para
eliminatore për
Europianin e vitit 2020,
fitore ndaj Letonisë dhe
barazim me Slloveninë në
transfertë, ka bërë një
lëvizje pozitive prej 3
pozitave në renditjen më
të re të FIFA-s

Koha
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   KRYETARI I KOMUNËS 
 

Nr. _____________ prej _____________. 
 

 
 

 
Kryetari i Komunës së Çairit, Shkup, gjatë shqyrtimit të kërkesës së parashtruar nga, Sabahudin Idrizallari nga Shkupi, rr. “Dizhonska” nr. 117, e dorëzuar 
me numër 08-2287 të datës 31.05.2011, në bazë të nenit 21, paragrafi (2), paragrafi (11) dhe paragrafi (12) të Ligjit për trajtimin e objekteve të ndërtuara në 
mënyrë të paligjshme (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 23/11, nr. 54/11, nr. 155/12, nr. 53/13, nr. 72/13, 44/14, 115/14, nr.199/14, nr. 124/15, 129/15, 271/15, 31/16 
dhe 190/17)  e në bazë të nenit 205, paragrafi 1 dhe neni 209 nga Ligji për procedurë të përgjithshme juridike (“Gazeta  zyrtare  e RM” nr. 38/2005 110/08 
dhe nr.51/2011), e miraton këtë:  

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

 

1. Përcaktohet  statusi  juridik  i  objektit  të  paligjshëm;shtëpi banimi, që gjendet, rr. “Dizhonska” nr. 117, Shkup, PK 1271/2 KK Çair, e regjistruar në Fletë 
pronësinë nr. 31183, objekt i cili është shënuar si: 
 

numri i objektit 1, Përdhese, hyrja 1, banesa 1,  dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: hapësirë banimi, sipërfaqja e brendshme 91m2. 
numri i objektit 1, Përdhese, hyrja 1, banesa 1, dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: korridor dhe shkallë, sipërfaqja e brendshme 16 m2. 
numri i objektit 1, Përdhese, hyrja 1, banesa 1,  dedikimi i pjesës së veçantë të objektit:  sipërfaqe ndihmëse, sipërfaqja e brendshme6m2. 
numri i objektit 1, Kati 1, hyrja 1, banesa 2, dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: hapësirë banimi, sipërfaqja e brendshme 110m2. 
numri i objektit 1, Kati 1, hyrja 1, banesa 2,  dedikimi i pjesës së veçantë të objektit:  sipërfaqe ndihmëse, sipërfaqja e brendshme 5m2. 
numri i objektit 1, Bodrum, hyrja 2, banesa 3, dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: hapësirë ndihmëse, sipërfaqja e brendshme 30 m2. 
 

2.Si bartës  i  të  drejtës  të  pronësisë  së  objektit  nga  pika  1 e dispozitivit  të  këtij  aktvendimi,  caktohet, Sabahudin Idrizallari nga Shkupi, rr. 
“Dizhonska” nr. 117, me numër të letërnjoftimit G0181231. 
3. Pjesë përbërëse e këtij aktvendimi është Elaborati gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të paligjshëm nr.10-773/1 të datës 25.05.2011, i 
përpiluar nga “DELA SISTEMI” SHPK,Shkup. 
4. Pas plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi i njëjti paraqet bazë juridike për regjistrimin e të drejtës të pronësisë së objektit  në  librin  publik  për regjistrimin e 
të drejtave të patundshmërive ndërsa gjatë regjistrimit shënohet  se  objekti  ka  fituar status juridik në pajtueshmëri me Ligjin për trajtimin e objekteve të 
ndërtuara në mënyrë të paligjshme. 

A r s y e t i m 
 

Kërkuesi Sabahudin Idrizallari nga Shkupi, rr. “Dizhonska” nr. 117, dorëzoi kërkesë me numër 08-2287 të datës 31.05.2011, për përcaktimin e statusit 
juridik të objektit paligjshëm: shtëpi banimi, që gjendet, rr. “Dizhonska” nr. 117 Shkup, PK 1271/2 KK Çair, e regjistruar në Fletë pronësinë nr. 31183, me 
gjithsej sipërfaqe të brendshme 258 m2 
 

Kërkuesi me kërkesën parashtroi:  
-Elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të paligjshëm nr.10-773/1 të datës 25.05.2011, i përpiluar nga “DELA SISTEMI” SHPK-
Shkup. 
- Fotokopje e letërnjoftimit  
- Faturë nga shërbimet publike 
-Akt noteri-Deklaratë nr. PLA7273/12 të datës 26.07.2012 
-Fletë pronësinë nr. 31183 nga data 17.01.2019 
-Akt noteri-Deklaratë nr. PLA  480/2013 të datës 17.01.2013 
-Akt noteri- Deklaratë nr. PLA  2421/2016 të datës 23.03.2016 
-Akt noteri-Deklaratë – pëlqim nr. PLA  3316/2014, nr.3318/2014, nr.3313/2014, nr.3315/2014 të datës 22.05.2014 dhe PLA 3468/2015 në Shkup  me datë 
13.05.2015 . 
-Vërtetim për pasqyrën historike të regjistrimeve të bëra për PK 1271/2 KK Çair nga data 19.09.2017 
 

Gjatë procedurës janë sjellë këto:  
- Procesverbal nga këqyrja në vend me nr. 08-2287/2 të datës 30.11.2012. 
- Pëlqim urbanistik me nr.08-2287 të datës 23.01.2019. 
-  Konkluzion për pagim të kompensimit nr. PA09-192 të datës 28.01.2019. 
 

Trualli në të cilën është ndërtuar objekti është në pronësi të Bajram Belul, Ibrahimi Irfan, Idrizallari Sabahudin, Shaqiri Ajrie, Fazli Ismet, Ibrahimi Destan, 
Republika e Maqedonisë së Veriut, Naumovska Vera. 
Në pajtim me dokumentacion e planit urbanistik në fuqi në tokën e të lartpërmendurës PK është parashikuar  ndërtim i objektit me dedikim për banim. 

Konstatohet se janë plotësuar kushte për përputhje të objektit të ndërtuar në mënyrë të paligjshëm në dokumentacionin e planit urbanistik në pajtim me 
standardet për përputhjet të objekteve të ndërtuar në mënyrë të paligjshëm në dokumentacionin e planit urbanistik.  
 

Kryetari  i  Komunës  së Çairit,  pas  shqyrtimit të dokumentacionit të parashtruar, realizimin e këqyrjes në vend, këqyrjen në pajtueshmërinë urbanistike,  
konstaton  se  janë  përmbushur  kushtet  për  miratimin  e  aktvendimit për përcaktimin  e  statusit juridik të objektit të paligjshëm. 
Në bazë të asaj që u theksua më lart, u vendos si në dispozitivin e këtij aktvendimi. 
 

UDHËZIM PËR KËSHILLË JURIDIKE: Kundër Aktvendimit të Kryetarit të Komunës së Çairit për përcaktimin e statutit juridik të objektit të paligjshëm dhe   për   
refuzimin  e   kërkesës    për përcaktimin e statutit juridik të  objektit  të  paligjshëm,  mund  të  dorëzohet ankesë në afat prej 15 dite nga dita e pranimit ë 
aktvendimit, deri te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga lëmi i rregullimit të hapësirës. 
 

Ankesa taksohet me taksë administrative në shumë prej 250,00 denarëve.  
            Dorëzuar deri te:                                                                                                                                                                                                                                            Kryetari i komunës 

- Kërkuesi                                                                                                                                                                                                                                                      Visar Ganiu 
- Arkivi 

Miratoi - E.A.  
Përktheu – L.R 

 

Në bazë të Vendimit të sjellur në Këshillin e shkollës nga data 14.03.2019, e vërtetuar nën nr.02-158/3, 
ndërsa sipas Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve tjera të lira 
për nxënësit e shkollave fillore nr. 07-9992/2 të datës 05.06.2014 e sjellur nga ana e Ministrit të arsimit dhe 
shkencës, SHFK "Aleksandar Makedonski" - Komuna Aerodrom Shkup, publikon 

 
SHPALLJE 

për grumbullimin e ofertave për organizim të ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve tjera të 
lira për vitin shkollor 2018/2019 

 
1. SHFRYTËZUES: SHFK "Aleksandar Makedonski" me seli në rr."1612" nr.4 - Komuna Aerodrom, 

Shkup, tel/faks 02/26152-513,075 486 084 
 
2. OFERTUES: Të drejtë për parashtrim të kërkesës për organizim të ekskursioneve dhe aktiviteteve 

tjera të lira të nxënësve ka çdo subjekt juridik i interesuar i cili është i regjistruar për kryerje të veprimtarisë 
sipas lëndës së marrëveshjes.  

 
3. LËNDA E MARRËVESHJES ËSHTË E PJESËRISHME DHE KA TË BËJË ME:  
 
Pjesa 1-  Organizim të shëtitjes njëditore deri në Deljadrovc, Kumanovë, për nxënësit prej klasës I deri 

IX;  
Pjesa 2-  Organizim të ekskursionit njëditor për nxënësit e klasës së III me vizitë të qytetit të Tetovës;  
Pjesa 3 - Organizim të ekskursionit dyditor për nxënësit e klasës së VI me vizitë të pjesës lindore të 

R.Maqedonisë;  
Pjesa 4 - Organizim të ekskursionit treditor për nxënësit e klasës së IX me vizitë të pjesës perëndimore 

të Maqedonisë;  
      Pjesa 5 – Mësim në natyrë për nxënësit e klasës së V nëpër Maqedoninë Perëndimore.  
           
4. Kushtet minimale të cilat duhet t`i plotësojë ofertuesi sipas nenit 19 të Rregullores për 

mënyrën e realizimit të ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve tjera të lira për nxënësit e 
shkollave fillore janë: : 

 të jetë i regjistruar sipas dispozitave pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerjen e 
veprimtarisë përkatëse, 

 të ketë të realizuar së paku 3 ekskursione të nxënësve dhe aktivitete tjera të lira në 3 vitet e 
fundit,  

 t`i plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve sipas Ligjit për siguri në 
komunikacion rrugor dhe Rregullores për kërkesat e veçanta teknike të makinave me të cilat 
transportohen grupet e fëmijëve.  

4.1.  Me ofertën ofertuesi është i detyruar ta parashtrojë dokumentacionin shoqërues me të cilin do të do 
t`i dëshmojë  

 ofertuesi duhet të parashtrojë dokument për veprimtari të regjistruar si dëshmi që është i regjistruar si 
subjekt juridik për kryerjen e veprimtarisë përkatëse turistike - DRD formular, 

 vërtetime për së paku 3 ekskursione të realizuara dhe aktivitete tjera të lira në 3 vitet e fundit, 
 deklaratë që i plotëson kushtet për transport të grupeve të fëmijëve sipas Ligjit për siguri në 

komunikacionin rrugor dhe Rregullores për kërkesat e veçanta teknike të makinave me të cilat transportohen 
grupet e fëmijëve,  

 
5.  Pas lidhjes së marrëveshjes me ofertuesin më të volitshëm të përzgjedhur është e nevojshme 

sigurimi i garancisë nga ana e ofertuesin të përzgjedhur për realizim kualitativ të marrëveshjes në shumën 
prej 10% nga vlera e marrëveshjes në afat prej 5 ditëve të punës.  

 
Dokumentacioni në të cilin më detajisht janë të theksuara kushtet e kërkuara të cilat janë lëndë të 

marrëveshjes si dhe kushtet tjera të cilat patjetër duhet t`i plotësojnë ofertuesit, mund të tërhiqet vetëm nga 
personi i autorizuar nga ana e ofertuesit çdo ditë pune nga ora 09:00 deri 13:00 në arkivin e SHFK 
"Aleksandar Makedonski". Oferta e cila nuk do të parashtrohet me dokumentacionin e nënshkruar dhe 
vërtetuar nga ana e ofertuesit, si dhe oferta e cila nuk do t`i përmbajë të gjitha dokumentet e nevojshme 
gjegjësisht nuk do t`i plotësojë kushtet minimale sipas nenit 19 të Rregullores për mënyrën e realizimit të 
ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve tjera të lira për nxënësit e shkollave fillore, do të llogaritet si e 
pakompletuar dhe nuk do të merret për shqyrtim.  

Shpallja zgjat 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. Të gjitha ofertat që do të arrijnë më vonë nuk do të 
shqyrtohen.   

Ofertat të parashtrohen më së voni deri më 09.04.2019 (e marte) deri në ora 12:00 në arkivin e shkollës 
(tek sekretari), ndërsa hapja e ofertave do të bëhet më 12.04.2019 (e premte) në ora 12:00 në hapësirat e 
SHFK "Aleksandar Makedonski".  

SHFK "Aleksandar Makedonski" 
rr. "1612" nr.4, Aerodrom - Shkup 

 
Komisioni për organizim të  

ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve tjera të lira   

REPUBLIKA E MAQEDONISË
KOMUNA RESNJË

Sektori për urbanizëm, punë komunale,
zhvillim lokal ekonomik dhe bashkëpunim

Në bazë të nenit 35 paragrafi 2 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik ("Gz. Zyrtare e RM" nr. 199/14, 44/15,
193/15, 31/16, 163/16 dhe 168/18), nenit 50 pika 4 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (Gz. zyrtare e RM" nr.5/02), nenit ___ të
Statutit të Komunës Resnjë, dhe Programit vjetor i sjellur për përpunim të planeve urbanistike të Komunës Resnjë, për vitin
2019 me vendimin nr.08 2378/21 të datës 13.12.2018 e sjellur nga Këshilli i Komunës Resnjë, Kryetari i Komunës Resnjë e solli
këtë:

N J O F T I M
për organizim të Prezantimit publik dhe anketës publike në lidhje me Propozim planin për ndryshime dhe plotësime të PDU për

UE2 dhe Zona për servise
Komuna Resnjë Resnjë

Kufijtë e përfshirjes të PDU janë:
 Në lindje: me boshtin e Sobirna ulica, rr.Novoplanirana 2
 Në jug: me pjesën e jashtme të trotuarit të rrugës industriale, rr. Novoproektirana 4
 Në perëndim: me boshtin e rrugës magjistrale të qytetit, rr. Boris Kidriç
 Në veri: me boshtin e Servisna ulica, rr.Novoplanirana 4

Kjo përfshirje e përcaktuar është me sipërfaqe prej 3,37ha.
Anketa publike dhe prezantimi publik në lidhje me Propozim PDU për UE2 dhe Zonës për servise Komuna Resnjë Resnjë,
Komuna Resnjë Resnjë, do të realizohet me shfaqjen e Propozim PDU për UE2 dhe Zonës për servise Komuna Resnjë Resnjë në
hapësirat e Komunës Resnjë Resnjë.

Anketa publike do të zgjasë 10 (dhjetë) ditë pune me fillim prej datës 12.04.2019 deri më 29.04.2019, çdo ditë pune
nga ora 08 deri 16.

Në afatin e cekur, qytetarët dhe subjektet juridike të interesuar nga zona konkrete e përfshirë me planin mund të
parashtrojnë vërejtje me shkrim, sugjerime dhe mendime në listat anketuese.

Prezantimi publik me prezantim profesional të planit do të mbahet më datë 12.04.2019 në ora 13:00, në sallën e vogël
të Komunës Resnjë Resnjë.

Komuna Resnjë
KRYETARI I KOMUNËS

Zhivko Gosharevski

Në mbështetje të nenit 17, 19 dhe 22 të rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve tjera 
të lira dhe me pëlqimin e këshillit të prindërve, pëlqimin e Byros për zhvillimin e arsimit, pëlqimin e komunës,   SH.F.K. “Gjergj 
Kastrioti Skënderbeu” f. Poroj-Tetovë publikon: 

SHPALLJE 
 

Për grumbullimin e ofertave për realizimin e ekskursioneve shkollore për vitin shkollor 2018/2019 
 Për realizimin e ekskursionit një ditorë për nxënësit e klasave të III-ta në relacionin: 

Poroj-Tetovë-Shkup dhe anasjelltas; 
 Për realizimin e ekskursionit një ditorë për nxënësit e klasave të VI-ta dhe të IX-ta në relacionin Poroj-Strugë-Ohër dhe 

anasjelltas. 
KUSHTET: 
Kriter për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë është çmimi më i ulët, po ashtu nëse i plotëson edhe kushtet minimale si vijon: 
 Të jetë i regjistruar sipas dispozitave të R.M.V.-së për kryerjen e veprimtarisë adekuate, 
  të ketë të realizuar së paku 3 ekskursione me nxënës në 3 vitet e fundit, 
 të plotësojë kushtet për transport të grupeve të nxënësve në pajtim me ligjin për siguri në komunikacion dhe rregullores 

për kërkesa teknike për automjetet me të cilat transportohen nxënësit. 
Oferta duhet të përmbajë: 
 çmimin individual dhe të përgjithshëm të shërbimit për maksimum ____ nxënës ( transport ose bileta); 
 kushtet për strehim, menyja e ushqimit dhe transporti; 
 në çmim hyn edhe sigurimin i veçantë për nxënësit; 
 mënyrën e pagesës; 
 një udhëheqës përgjegjës për ekskursionin, 7 arsimtarë dhe një mjek; 
 përfitime për nxënësit që vijnë nga familje të varfra. 

Shpallja do të jetë e hapur 5 ditë, nga dita e publikimit në shtypin ditorë. 
Dokumentacioni i firmave të cilët i plotësojnë kushtet sipas rregullores së lartpërmendur dorëzohen në një kuvertë të mbyllur 

(për komisionin për furnizime publike) në këtë adresë:  Shkolla Fillore “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” f. Poroj  1212 Tetovë. 
Dokumentet e pakompletuara dhe ato që do të vijnë me vonesë nuk do të merren parasysh. 

                                                                                Shkolla fillore “ Gjergj Kastrioti Skënderbeu” f. Poroj    
                                                                                         Drejtori 
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Ylli i Atletico Madrid, Antoine
Griezmann, ka qenë i lidhur me
Barcelonën verën e vitit të kaluar,
por Radomir Antic mendon se kjo
lëvizje do të ishte e gabuar për
francezin. Trajneri 70-vjeçar vuri
në dukje rastin e Philippe Cou-
tinho, i cili ka luftuar për të gjetur
vend në formacionin bazë të Bar-

celonës, pas ardhjes së tij nga Li-
verpool. Ai mendon se Griezmann
do të ballafaqohej me një situatë
të ngjashme në “Camp Nou”. Në
mendimin e Antic, kampioni i
botës me Francën thjesht do të
ngrohte stolin, nëse bashkohej me
Blaugrana-t. Në vend të kësaj, ai
sugjeron një transferim te rivalët e
Atletico Madridit, në të njëjtin qy-
tet. “Real Madridi do të ishte një

destinacion më i mirë për Griez-
mann, ndërsa Barça duhet të
kërkojë tjetërkund për përforcime,
ndoshta te Manchester City. Nëse
ai do të nënshkruante me Barce-
lonën, do të përfundonte në stol,
sepse nuk do të gjente vend në for-
macionin titullar. Barcelona, sigu-
risht nuk ka nevojë për Griezmann.
Real Madridi, ndoshta pak më
shumë". I pyetur nëse Griezmann

mund ta vijojë karrierën me “Los
Blancos”, Antic deklaroi se Zinedi-
ne Zidane dhe stafi i tij duhet të
marrin në konsideratë të gjitha
opsionet për rindërtimin e skua-
drës në verë: "Klubi duhet të shesë
disa lojtarë dhe të shikojë në treg,
për të ndërtuar një projekt të ri.
Real Madridi duhet t’i mbrojë traj-
nerët e vet, sepse çfarë po ndodh
më duket e gabuar”. Antic është
një nga trajnerët e paktë, që ka
drejtuar tri skuadra të mëdha në
La Liga, dy prej të cilave, Barcelona
dhe Atletico Madrid, që do të për-
ballen në “Camp Nou”: “Teorikisht,
titulli i La Liga-s është vendosur ta-
shmë. Megjithatë, ky është futboll
gjithçka mund të ndodhë. Barça
ka më shumë angazhime, ndaj
kërkohet përqendrim. Ajo lufton
për të fituar edhe Kupën e Mbretit,
edhe Ligën e Kampionëve, duhen
racionalizuar forcat, sepse është
fundi i sezonit, lodhja ndihet. Unë
nuk mendoj se Barça është më
mirë se vitin e kaluar, por këtë se-
zon po fiton më lehtë, falë Messit.
Nuk jam pro krahasimit të sezo-
neve të Messit, por është e qartë
se ai po bën diçka, që unë do ta
kujtoj përgjithmonë. Golat që shë-
noi ndaj Betis dhe Espanyol ishin
prej gjeniu".

Manchester United është gati
për një merkato të madhe në verë
pasi Ole Gunnar Solskjaer është
konfirmuar si trajneri i klubit.
Drejtuesit e “djajve” kanë nisur
punën për sezonin e anshëm dhe
pritet të ketë ndryshime të
mëdha. Përveç atyre që mund të
vijnë, plot shtatë lojtarë pritet të
largohen këtë verë. I pari është

Alexis Sanchez, i cili nuk ka justi-
fikuar shifrën e paguar për të, për
të mos përmendur rrogën marra-
mendëse që ai fiton çdo javë.
Juan Mata dhe Ander Herrera
janë dy mesfushorë që u skadon
kontrata në fund të sezonit dhe
deri tani nuk është arritur marrë-
veshja e rinovimit. Herrera mund
t’i bashkohet Parisit, ndërsa Mata

mund të përfundojë te Barcelo-
na. Një tjetër emër që pritet të lar-
gohet pasi nuk ka bindur është
braziliani Fred, i cili u ble vetëm
gjatë verës së kaluar.  Pritet edhe
një rinovim në prapavijë, çka do të
thoshte se dikush duhet të lar-
gohet. Emrat që përmenden janë
ata të Eric Bailly dhe Mateo Dar-
mian. Në sulm është Romelu

Lukaku ai që rrezikon më shumë.
Martial dhe Rashford shihen si
dyshja e së tashmes dhe së ardh-

mes në Old Trafford dhe belgu
nuk do të ishte dakord për një
vend në stol. 

Sevilla kërkon 
të blejë Silvan
Pavarësisht se në pjesën e dytë të
sezonit nuk është shfaqur në
lartësinë e duhur, Sevilla duket se
ka vendosur që të blejë kartonin e
sulmuesit Andre Silva nga Milani.
Problemi i vetëm për spanjollët
është çmimi i lartë i vendosur në
marrëveshjen që dy klubet arritën
kur sulmuesi u huazua në Spanjë.
Andaluzët kërkojnë që ta ulin disi
shumën prej 36 milionë eurosh të
kërkuar nga Milani, ndërkohë që
kuqezinjve nuk u shkon përshtat
kjo lëvizje, pasi paratë që pritet të
fitojnë nga shitja e portugezit ata
do të kërkojnë t’i investojnë sërish
në merkato. Italianët, gjithsesi, e
kanë gjetur një zgjidhje, pasi i
kërkojnë Sevillas që nëse do të pa-
guajnë më pak për Andre Silvan,
atëherë duhet të fusin si pjesë të
marrëveshjes mbrojtësin Simon
Kjaer.

Më 26 maj të vitit të shkuar,
pak orë para finales të Ligës së
Kampionëve, një grup i tifozëve
po festonte si i çmendur për ar-
ritjen e ekipit të tyre. Fulhami ki-
shte mposhtur Aston Villan 1:0 në
finalen e plejofit në Champion-
shipit për të konfirmuar pjesë-
marrjen në Premier League për
edicionin 2018/19. Fulhami po
kthehej në elitën e futbollit an-
glez pas një mungese katërvjeça-
re. Por, dhjetë muaj më vonë, të
njëjtit tifozë janë shumë të
zhgënjyer. Fulhami, të martën
mbrëma pësoi humbje 4:1 si my-

safir i Watfordit me çka konfirmoi
kthimin në kategorinë e dytë –

Championship, përcjell Koha Di-
tore shkrimin e Daily Mail. Pas

Huddersfieldit, Fulhami është
ekipi i dytë që do të bjerë nga Pre-
mier League në fund të këtij edi-
cioni në një kategori më poshtë.
Për Fulhamin ky ishte një prej edi-
cioneve më të dobëta në Premier
League. Të mërkurën, ka reaguar
edhe pronari i ekipit nga Londra,
Shahid Khan, që u ka kërkuar falje
tifozëve për këtë dëshpërim. Khan
ka thënë se nuk ka pritur që ekipi
të kthehet pas vetëm një edicioni
në një kategori më poshtë, meqë
ka besuar se Fulhami ishte kthyer
në Premier League për të qën-
druar gjatë.

Mandzukic
rinovon deri n
ë vitin 2021 
me Juventus
Juventus ka lajmëruar se sulmue-
si Mario Mandzukic ka rinovuar
kontratën e tij deri në vitin 2021.
Sky Sport Italia raporton se me
marrëveshjen e re Mandzukic do
të fitojë 5.5 milionë euro në sezon
plus bonuse, një rritje me 1 mi-
lionë nga kontrata e mëparshme.
Kroati, i cili mbush 33 vjeç në maj,
iu bashkua Juve-s nga Atletico
Madrid në verën e vitit 2015. Ai ka
shënuar 423 gola në 159 ndeshje
me bardhezinjtë, duke dhënë
edhe 24 asiste, pa harruar edhe
tre titujt kampion të fituar. 

Shtatë lojtarët që mund të largohen 
nga United në verë

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

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

Tre trajnerë dhe 120 milionë euro nuk i mjaftuan Fulhamit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Antic: Griezmann ngroh stolin 
te Barça, do t’i bënte punë Realit

“Real Madridi do të
ishte një destinacion
më i mirë për
Griezmann, ndërsa
Barça duhet të kërkojë
tjetërkund për
përforcime, ndoshta te
Manchester City. Nëse
ai do të nënshkruante
me Barcelonën, do të
përfundonte në stol,
sepse nuk do të gjente
vend në formacionin
titullar. Barcelona,
sigurisht nuk ka nevojë
për Griezmann”, ka
deklaruar Antic
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ZGJIDHJET: I, APOLO, ROMUL, TREMA, ATRI, ANIONE, LENIN, Ç, P, BARAZI, GJIRAFAT, NË, 
METELIK, MS, EPITAFËT, M, NANI, INENI, TRISHA, DIOR, OTS, DRINAN, TITI KAMARA

Shumë i lehtë: 524937168, 879146523, 361825479, 245378691, 683519742, 917264835, 
196483257, 438752916, 752691384. Mesatar: 812473965, 794568123, 536129478, 
128357694, 945216837, 367894512, 471635289, 689742351, 253981746.

Mensur
Mamuti

SPORTISTI
GJILANAS
NË FOTO

POZITA
E SPORTISTIT

NË EKIP

RRYMË IDEOL. E 
MESJETËS

---------------------------
ISH BASKETBO-

LLIST TURK
I

FUTBOLLISTI 
NIGERIAN,

DANIEL

PROGRAMI 
I TRETË 

HAPËSINOR 
I NASA-S

I BIRI I REAS,
VËLLAU 
I REMIT

FRIKA
PARA 

NDESHJES

QYTET NË ITALI
---------------------------
JONE ME NGAR-
KESË NEGATIVE

SOLISTJA E 
“JURITMIKS”-IT,

LENOKS

A
VLLADIMIR

ILIÇ
----------------------------
AKTORI SHQIPTAR,

YMER

PËRZIERJE PËR 
NDËRTIMTARI (SH.)
-----------------------------
KAFSHË AFRIKANE

(SH.)
Ç

RRËSHQITËS
NË AKULL

---------------------------
PJESË 

E SPITALIT
P

BARAS
---------------------------
SEND ADHURIMI

NGA DISA POPUJ SI 
DIÇKA E SHENJTË

GJ
NDAJFOLJE

----------------------------
SHKALLA 

QË FORMOJNË 
DY DREJTËZA

EMRI
I VJETËR
I IZMIRIT

RIK MONEDHË 
E VJETËR TURKE 

PREJ METALI

MIMOZA SELIMI
----------------------------
LËNDA QË GJEN-
DET NË GJETHET 

E ÇAJIT

MBISHKRIM
VARRI
(SH.)

METËR
---------------------------

KËNGËTARJA
ISTREFI

FUTBOLLIST
PORTUGJEZ,
LUÍS KARLOS 

ALMEIDA 
DA KUNHA

ISH POLITIKANI 
TURK, ISMET

----------------------------
KOMPANI 

JAPONEZE PËR 
VIDEO-LOJËRA

KËNGËTARJA
AMERIKANE

E MUZIKËS KANTRI,
JËRVUD

DIZAJNERI FRËNG 
I MODËS, KRISTIAN
----------------------------

RADIUM

OPEN 
TESTING 
SERVICE

ISH FUTBOLLISTI 
SKOCE, XHIMI

----------------------------
INTENSITET

ISH FUTBOLLIST 
DHE TRAJNER 

I GUINESË,
ABDUBAKAR 

SIDIKI
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DASHI 21. mars - 20. prill
Te dashuruarit do bëjnë çdo gjë qe munden për ta konso-

liduar edhe me shume situatën ne te cilën ndodhen. Beqaret do fa-
vorizohen tej mase dhe do ju plotësohen te gjitha dëshirat qe kane
pasur. Për ta mund te filloje një etape e re shume e bukur. Me finan-
cat do jeni me te ndërgjegjshëm dhe nuk do guxoni te hidhni hapa
te nxituara. Situata do jete goxha me e mire se disa dite me pare.

DEMI 21. prill - 21. maj
Dite shume e trazuar pritet te jete kjo e sotmja për ata qe

janë ne një lidhje. Do jene te dy palët te paqëndrueshëm dhe mund
te thonë gjera te gabuara për njeri-tjetrin. Beqaret nuk do e ndiejnë
ende veten gati për te filluar një lidhje kështu qe do kenë një dite te
zakonshme. Ne planin financiar do jeni me fat dhe situata di filloje
te ketë përmirësimet e para.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Fale bujarisë se Venusit marrëdhënia juaj ne çift do përfor-

cohet tej mase. Do e keni me te lehte te shpreheni dhe do dini te merr-
ni disa vendime. Beqaret do ndihen mire ashtu si janë dhe nuk do kenë
asnjë lloj dëshirë për ta ndryshuar statusin e tyre. Jupiteri do hape një
kapitull te ri për sektorin e financave. Do jeni me ne gjendje për t’i me-
naxhuar dhe situata nuk do kenë vështirësitë e dikurshme.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Dite shume normale do jete kjo e sotmja për ata qe

janë ne një lidhje. Nuk do keni asgjë për çfarë te ankoheni sepse
partneri do tregohet korrekt me gjithçka. Për pasion dhe emocio-
ne te fuqishme duhet te prisni edhe pak. Beqaret do jene te pafat
ne dashuri dhe kjo do i lëndojë. Buxheti nuk do jete i keq,
megjithatë mire është qe çdo shpenzim ta kryeni me maturi.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Te dashuruarit do kenë me shume nevoje për siguri dhe

qëndrueshmëri gjate kësaj dite. E mira është qe ata te flasin hapur
me personin ne krah sepse vetëm ai mund t’i kuptoje si duhet. Be-
qaret do marrin atë qe meritojnë vërtet. Pa u lodhur shume ata do
takojnë personat me te cilët ja vlen te krijohet një lidhje. Me shpen-
zimet bëni kujdes pavarësisht gjendjes se mire financiare. 

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Sot te kaloni një dite te qete ju te dashuruarit dhe për

gjithçka do merreni vesh me atë qe keni ne krah. Te tjerët për ju janë
te pallogaritshëm dhe mendimet e tyre nuk do vlejnë aspak, sidomos
kur duan te prishin marrëdhënien me partnerin. Beqaret duhet te
presin edhe pak për ndryshime. Ne planin financiar do jeni me shu-
me fat dhe mund te bëni edhe disa investime.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do jeni me fat gjate kësaj dite sepse yjet do vazhdojnë

ta mbrojnë jetën tuaj ne çift. Do ja kaloni me se miri pranë part-
nerit dhe sa here te mundeni do ja shprehni ndjenjat. Beqaret
gjithashtu do realizojnë takimin e tyre te ëndrrave dhe jeta do ju
marre drejtimin e duhur. Buxheti do përmirësohet ndjeshëm fale
një shpërblimi qe do merrni ne pune.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Dite e mbushur me vështirësi te njëpasnjëshme do jete

kjo e sotmja për te dashuruarit. Nuk do jeni shume dakord me ato
qe do thotë personi ne krah dhe kjo mund te ndeze edhe debate.
Beqaret do kenë dashuri me shikim te pare dhe çdo gjë do ndry-
shoje për ta. Sektori i financave nuk do ketë aspak probleme kësh-
tu qe lejojini vetes edhe ndonjë shpenzim me tepër.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do ndiheni me te sigurt dhe me te dëshiruar nga part-

neri juaj sot. Ka mundësi qe ne pasdite ose ne mbrëmje te kaloni
çaste romantike fantastike. Beqaret do bëjnë për vete shume per-
sona ne çdo vend ku do shkojnë. Yjet do i bëjnë tërheqës dhe jo-
shës ne maksimum. Financat nuk do jene shume te qëndrueshme,
por me pak përkujdes dhe maturi mund t'ia dilni mbanë.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Kjo dite do jete mjaft e mire për ata qe janë ne një lidhje.

Do kaloni plot çaste te këndshme dhe harmonike me atë qe keni ne
krah. Beqaret do dëshirojnë shume te fillojnë një lidhje te qën-
drueshme, por nuk do ja dalin dot mbanë. Buxheti do ndikohet
pozitivisht nga Dielli dhe situata do ekuilibrohet tej mase. Do jeni
shume te arsyeshëm me te gjitha shpenzimet.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Dëgjojini me shume kujdes ato qe do ju thotë partne-

ri juaj sot dhe kurrsesi mos bëni gjerat qe ai nuk dëshiron. Vetëm
ne këtë mënyrë do mund te ruani një marrëdhënie te kënaqshme
me te. Beqaret do luftojnë fort për ta joshur personin qe pëlqejnë
dhe do ja dalin mbanë. Ne planin financiar gjithçka ka për te ecur
me se miri. Nuk do ndërmerrni asnjë lloj rreziku.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Tregohuni sa me realiste qe te mundeni sot ju te dashu-

ruarit dhe mos kërkoni nga partneri gjera qe ai nuk mund t'ua
plotësojë dot. Për beqaret pritet një dite e begate dhe pa asnjë
problem. Disa do arrijnë te gjejnë personin e ëndrrave. Financat do
mbeten te qëndrueshme pasi çdo lloj shpenzimi do e kryeni me
maturi dhe përkujdes. 
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Koha, e premte, 5 prill 2019 

456 – Shën Patriku kthehet në Ir-
landë si një peshkop misionar.

1603 – Mbreti i ri anglez Xhejms I
largohet nga Edunburgu për në
Londër.

1751 - Adolf Frederik i Holstein-
Gottorp kurorëzon veten Mbret të
Suedisë.

1762 – Britanikët marrin Grenadën
nga francezët.

1768 – Formohet Oda e parë Eko-
nomike në SHBA (Nju Jork Siti).

1812 – Britanikët sulmojnë Kë-
shtjellën Badaxhoz të mbajtur nga
francezët dhe spanjollët.

1879 – Kili i shpall luftë Bolivisë
dhe Perusë, duke filluar luftën e Paci-
fikut.

1896 – Lojërat e para moderne
Olimpike hapen zyrtarisht në Athinë.

1897 – Fillon lufta greko-turke,
gjithashtu e quajtur “Lufta tridhjetë
ditore” mes Greqisë dhe Perandorisë
Osmane.

1900 – Dështon tentimi i vrasjes
së Princit të Uellsit në Bruksel.

1935 – Partia e kroate e fermerëve
fiton zgjedhjet në Jugosllavi.

1955 - Winston Churchill jep
dorëheqje nga posti i Kryeministrit
të Britanisë.

REZULTATI I TESTIT 
Një vajzë i thotë shoqes së vet: 
- Pak më herët bëra testin e shtatzë-
nisë.
- Dhe cili është rezultati?
- Dasmë!

Të dashurosh do të thotë të lufto-
sh pareshtur me mijëra pengesa

brenda dhe përreth nesh.
(Balzak) 

Në vitin 1750 në botë jetonin rreth
800 milion njerëz, në
vitin 1850 një mi-
liard më tepër
dhe më 1950
edhe një tjetër
miliard më
tepër. Pastaj u de-
shën vetëm 50 vjet
për tu dyfishuar, që do të thotë 6 mi-
liardë. 

Kërpudha më e madhe në botë gjen-
det në Oregon të
SHBA-ve. Ajo
është më
shumë se 2400
vjet e vjetër, dhe
mbulon një
sipërfaqe prej 3.4
milje katror dhe është
ende në rritje. 

Më shumë se
90% e njerëzve
e kanë parë një
ëndërr që duan
të vrapojnë por
nuk munden dot. 
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Për abdikimin e perandorit nga froni
më 30 prill, japonezët do të shijojnë një
periudhë 10-ditore pushimesh, por në ven-
din e njohur për “varësinë” ndaj punës, jo të

gjithë po hidhen përpjetë nga gëzimi. “Që
të jem i ndershëm, nuk e di sesi do ta kaloj
kohën kur papritur të mbërrijnë 10 ditë
pushime. Nëse do që të udhëtosh, gjithan-

dej do të jetë plot me njerëz që bëjnë të
njëjtën gjë dhe kostoja e rrugëtimeve turi-
stike është rritur. Nuk e di, mund të përfun-
doj nga prindërit”, tha Seishu Sato, pu-
nonjës finance. Një sondazh i realizuar nga
e përditshmja “Asahi Shimbun” tregoi se,
45% e japonezëve ndihen të pakënaqur
me “pushimet e zgjatura”. Ata që u lumtu-
ruan ishin vetëm 35%. 

“Unë nuk do të marr dot asnjë ditë pu-
shim. Përkundrazi, do të jem super i zënë”,
tha Takeru Jo, punonjës picerie. Shumë pre-
sin që Tokio dhe qytete të tjera të mëdha të
vendit të zbrazen, pasi mjaft japonezë
mund të përfitojnë nga rasti për të ndër-
marrë një udhëtim jashtë kufijve.
Ndërkohë, pavarësisht nivelit të lartë të aty-
re, që më shumë sesa të gëzuar janë bezdi-
sur nga ideja e pushimeve shtesë, familja
mbretërore vazhdon të mbetet mjaft po-
pullore në vend. Ndjesia pozitive për të, që
prej vitit 2003 ka ardhur vetëm në rritje.

Asnjëherë nuk pranoi
të quhej njeri, fillon të
bëjë jetë qeni
Një menaxher dyqanesh, që
asnjëherë nuk pranoi të quhej njeri,
ka filluar ta pranojë vetën e tij dhe
të jetojë si një "qen njerëzor". Kaz Ja-
mes, 37-vjeçar, pranoi se nuk
ndjehej rehat sa herë që qëndronte
me njerëzit e tjerë, përpara se të
lejonte që t’i shfaqej dëshira për të
jetuar jetën e një qeni. Pasi ta kryejë
punën, James veshë kostumin e për-
shtatur nga goma, që e bën atë të
duket në formë qeni. Për t’iu përsh-
tatur ende më shumë stilit të jete-
sës së qenit, ai ushqehet nga tasi i
destinuar për kafshën shtëpiake.
Gjithashtu, ai ka realizuar edhe disa
fotografi të tijat në këtë kostum, të
cilat mund t’i ndiqni më poshtë. 

Mbretëresha Elizabeth e Anglisë dhe
pasioni i saj për dorashkat! Prej 67 vitesh
sovrania e Anglisë, nuk heq dorë nga ky de-
taj. Të verdha, limoni, të bardha, të kaltra,
mbretëresha përshëndet gjithnjë me dora-
shka në duar, në evente publike. Nuk bëhet
fjalë për një ves estetik, por për një motiv
konkret! Mediat angleze shkruajnë se so-
vrania nuk rri asnjëherë pa dorashka, për
tu mbrojtur nga mikrobet. Në rastin e even-
teve publike, madhëria e saj duhet të sh-
trëngojë duart me shumë njerëz dhe kjo
gjë rrezikon që ta vendosë në kontakt me
shumë baktere. Dorashkat që mban
mbretëresha janë të markës ‘Cornelia Ja-
mes’ dhe kushtojnë mesatarisht 150 dol-

larë. Mbretëresha mban gjithmonë me vete
dy- tre palë, dhe prej tyre ka modele që i
përdor prej 40 vitesh.

Ajlin Alfredaj, nëna 28-vjeçare nga To-
poja, ishte e ftuar në studion e “Ftesë në
Pesë” në TCH me Bieta Sulon, për të treguar
historinë e saj të pazakontë. Ajlin është
nënë e 7 fëmijëve, 6 prej tyre të ardhur në
jetë si binjakë dhe një vajzë e vogël 1 vjeç e
gjysmë. Ajo tregoi se ndihet më e lumtur se
kurrë kur e sheh shtëpinë plot me fëmijë,
pasi tashmë familja e tyre ka krijuar një ru-
tinë dhe i dhurojnë pafund dashuri njëri-
tjetrit. Përveçse një nënë e përkushtuar, 28-
vjeçarja ka realizuar ëndrrën e saj për të

qenë e arsimuar, e sot ajo ka përfunduar
me sukses dy fakultete. Gjatë bisedës në
studio, Ajlin tha se me pak sakrificë dhe vë-
shtirësi çdo nënë mund ta gjejë kohën për t’i
bërë të gjitha.

Ndryshe nga bota, japonezët thonë
se janë të mërzitur nga pushimet
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Ja pse mbretëresha Elizabeth mban dorashka!

28-vjeçarja nga Tropoja ka 7 fëmijë
dhe dy fakultete!


