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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 16 prill - Me qëllim të zvogëlimit të
vdekjes së lehonave, dhe avancimit të
mbrojtjes shëndetësore të grave dhe fëmijë-
ve, në Maqedoninë e Veriut të gjitha kontrollet
gjinekologjike dhe mikrobiologjike, analizat
biokimike duke përfshirë edhe vet lindjen për
secilën grua shtatzënë, qytetare të Maqedoni-
së së Veriut, pa dallim nëse ka sigurim shën-
detësor ose jo, janë pa pagesë. Njësoj, tani më

shtatë vite, gjegjësisht nga prilli i vitit 2012,
gratë e moshës 24 deri 60 vjeç kanë të drejtë të
bëjnë PAP teste pa pagesë. Por, vetëm 16 për
qind e grave të kësaj grup moshe i janë
përgjigjur pozitivisht thirrjes për PAP test pa
pagesë. Të tjerat, edhe pse kanë marrë ftesë të
rregullt që përmes këtij testi të kontrollojnë
nëse kanë sëmundje parakancerogjene ose ma-
linje në qafën e mitrës...

Pak interesim për PAP testet falas

15 DEN

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

Ciceronët 
e gabuar!

Këtyre ditëve janë shpeshtuar vi-
zitat e turistëve të huaj dhe shu-
mica prej tyre preferojnë të vizi-
tojnë Çarshinë e Vjetër të
Shkupit. Përshtypjet e tyre që
zakonisht i memorizojnë përmes
kamerave dhe fotoaparateve,
ruajnë me vite motive të një pje-
se të Europës që gjatë gjithë
kohës ka qenë në kufijtë e kapër-
cimit të civilizimeve....
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Një tabloid
serb e gjen
shkakun 
e zjarrit 
në “Notre
Dame”!

Tabloidi “Informer” e ka
gjetur shkakun e zjarrit
në “Notre Dame”. Sipas
tabloidit esktrem profa-
shist të Beogradit, “vetëm
gjashtë muaj më parë, në
ceremoninë që shënonte
fundin e Luftës së Parë
Botërore në Paris, Flamuri
i shtetit të rremë të Ko-
sovës, ishte varur në kate-
dralen e Notre Dame.”
Tabloidi vazhdon më po-
shtë se “Kosova nuk mori
pjesë në këtë luftë, as nuk
u njoh si shtet, por fran-
cezët vendosën t’i ndero-
nin duke u thirrur në cere-
moninë dhe duke e
vendosur flamurin. Pu-
bliku i botës ishte në
shok, i tmerruar nga kjo
përdhosje e kujtimeve të
të gjithë atyre që u vranë
në Luftën e Parë Botërore.
Tani, ndërsa katedralja e
famshme digjet si një
kovë, shumë po pyesin – a
nuk është dënimi i Perën-
disë ?! përundon tabloidi
“Informer”.
Kjo nga ana tjetër ëhstë
nëj shenjë se sat ë sëmurë
janë serbët dhe nevoja
urgjente që ai vend të de-
nazifikohet. Në cdo fatke-
qësi të botës, atyre u duel
para fytyra e shqiptarëve.

MEDIACitate

Këtyre ditëve janë shpeshtuar vizitat e turistëve të huaj dhe shumi-
ca prej tyre preferojnë të vizitojnë Çarshinë e Vjetër të Shkupit. Për-
shtypjet e tyre që zakonisht i memorizojnë përmes kamerave dhe
fotoaparateve, ruajnë me vite motive të një pjese të Europës që
gjatë gjithë kohës ka qenë në kufijtë e kapërcimit të civilizimeve.

Nëse të rastis të kalosh pranë grupeve të turistëve të huaj, të bie në
sy një dukuri e pazakontë. Të bie të dëgjosh ciceronët vendorë tek-
sa e flasin me vështirësi ndonjë gjuhë të huaj, por që dinë saktësi-
sht të adresojnë porosi që i konvenon vetëm një komunitetit.
Ndërkohë, turistët krejt sy e veshë, ‘informohen’ se prej ku fillon
pjesa myslimane e Shkupit dhe ku shtrihen themelet ‘antike’ të Ma-
qedonisë. Një kalldrëm që është ndërruar jo më herët se dhjetë
vite, ciceronët ua ‘shesin’ turistëve si artefakt i moçëm ‘që nga kohët
e mbretërve maqedonas’.

Informimi i njëanshëm krijon prej vizitorëve të huaj transmetues të
prishur të imazheve sllave në mbamendjen e tyre. 

Sikundër dihet, lidhjet tona me botën shprehin kulturën dhe voka-
cionin shpirtëror e material të njerëzve dhe ideve që ata bartin. Sh-
pesh na ka rënë të shohim kartolina me pamje nga Maqedonia
nëpër vende të ndryshme të botes. Vizitorë të shumtë gjatë qëndri-
mit këtu, kanë marrë me vete impresione në formë të eksponateve,
zbukurimeve, skicave, kartolinave etj.

Ajo që bie në sy tek i shikon të gjitha këto imazhe, është dominimi
ekstrem i kulturës kishtare ortodokse dhe i traditës sllave. Domi-
nojnë ikonat, kishat, manastiret, kryqet dhe të gjitha shenjat urba-
ne e estetike të traditës sllave-bizantine. Mund ta imagjinoni se
çfarë informimi të njëanshëm për Maqedoninë marrin të gjithë ata
që i posedojnë këto materiale propagandistike. Kryqëzimi i një e më
shumë kulturave në Maqedoni ishte proces i natyrshëm i ngjizjes së
qytetërimeve të lashta në këto hapësira. Asnjë kulturë nuk ka mun-
dur e vetme të zhvillohet, prandaj na duket paksa absurde ky domi-
nim i peizazheve sakrale bizantine në udhërrëfyesin turistik për
Maqedoninë dhe për rrjedhojë mungesa e ciceronëve që do ta pre-
zantonin koloritin kulturor autokton me ngjyra realiste, ka bërë që
kjo pjesë e Europës Juglindore zë paraqitet në botë si një kartolinë
e grisur, së cilës i mungojnë shumë pjesë. 

Ku janë piktorët, skulptorët, fotografët, arkivistët, grafistët shqiptarë
dhe sa ata kanë mbështetje institucionale që të prezantohet jashtë
veçantësia e kulturës shqiptare, me të gjitha specifikat e saja?

Peizazhi i bukur i vendbanimeve shqiptare, tradita e veshjes dhe
jetës, stilet e ndërtimit, gdhendja e drurit, kuzhina etj., mund të
jenë pikat kryesore referuese nga duhet të lëvizë vëmendja e një tu-
risti të huaj kur vjen në Maqedoninë e Veriut. Bashkë me kureshtjen
për të eksploruar pika ekzotike, vjen edhe potenca financiare, andaj
ata që kanë ngurruar deri më tani të nxjerrin në pah vlerat kulturo-
re e estetike të viseve dhe traditës shqiptare, është koha ta bëjnë tani.
Sepse vetëm në këtë mënyrë mund të zhvillohet turizmi kulturor,e
me këtë revitalizimi i fshatrave tona mund të bëhet pjesë e projek-
teve të mëdha investuese edhe të njerëzve tanë në diasporë. Në të
kundërtën ka rrezik që turistët e huaj të bien në kurthin e manipu-
limit propagandistik që përhapin ciceronët nëpër kalldrëmet e
Shkupit, që i bënë ata të njohin vetëm gjysmën e arealit etnokultu-
ror në këto vise. Paradoksalisht ky është edhe një kthim prapa më
shumë se një shekull, atëherë kur udhëtarët e huaj në udhëpërshk-
rimet e tyre ishin shumë më besnik në paraqitjen e traditave dhe kul-
turave të popujve të Ballkanit. 

Çka duhet bërë sot që realiteti për neve dhe rreth nesh të përhapet
nga vet ne?

Ciceronët 
e gabuar!

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

Emin AZEMI

BATALIONIT "ATLANTIKU" NDERON
NJERËZIT E LIRISË!

“Pjesëtarët e dikurshëm të Batalionit "Atlantiku"
janë rikthyer në atdhe për të nderuar njerëzit e
lirisë. Isha i nderuar të jem i pranishëm në
ceremoninë e organizuar mbrëmë në Tiranë, në
20 vjetorin çlirimit të Kosovës, për ndarjen e
mirënjohjeve për familjet e dëshmorëve Atrit
Suli, Indrit Cara, Tahir Sinani dhe Skerdi Llagami,
dhe ushtarakë shqiptarë që kontribuan në luftën
e UÇK-së. 
Pikërisht para dy dekadash një numër i madh i të
rinjve shqiptaro-amerikanë, lanë gjithë çka kishin,
duke filluar nga familja, shtëpitë dhe punën në
SHBA, për t’iu bashkuar luftës çlirimtare të popullit
të Kosovës. Ata në atë kohë kanë vepruar në kuadër
të Batalionit “Atlantiku, që u bë pjesë e
rëndësishme e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Nderime dhe lavdi!”, ka shkruar një status në
Facebook, ish pjesëtari i Batalionit ‘Atlantiku’, Uk
Lushi.

GJËRAT ME PESHË 
NUK DUHET T'I RELATIVIZOJMË
DERI NË BANALITET 

“Është aksiomë, çdo analogji çalon. Kësisoj është
edhe me tendencën që djegia e Katedrales së Zojës
së Parisit të ndërlidhet me moskujdesin tonë ndaj
fosileve të trashëgimisë nga e kaluara. Asnjë lidhje
kauzale ndërmjet tyre nuk ka. Por, ka një prirje të
hatashme që gjërat me peshë t'i relativizojmë deri
në banalitet duke i pa nga konteksti kosovar.
Ekziston vetëm një Notre Dame dhe ai është djegë.
Pjesa tjetër e narracionit në rrjete sociale është veç
gokësimë!
Për Notre Dame, duhet veç dhimbje, jo analogji!”,
ka shkruar një status në Facebook, gazetari nga
Prishtina Bekim Kupina.

MES FLAKËVE 
DHE SHPIRTI YNË...

“Civilizimet, janë përbashkësi e popujve dhe
vendeve. Kulturat, gjuhët, arkitekturat, artet...
Nuk ka asgjë apsurde dhe dëshpëruese ta themi
hapur se, shqiptarët janë pjesë e pandashme e
civilizimit euro - perëndimorë. Aq më pak, të
fshihemi nga historia e përbashkët! Qyshdo,
civilizimi kulturo - kristian, aq sa është
perëndimorë, po aq është edhe shqiptar. 
S'ka liturgji (meshë) që nuk fillon me himin "Te
Deum", ashtu siq ta zëmë, nisë mëngjesi në
kazermat ushtarake me himinin shtetërorë, nisin
festat nacionale me po këtë himn etj. Diçka,
identifikuese dhe supreme. Pse të mos jemi
krenarë që "Te Deum" u realizua nga një shqiptarë:
Shën Niketa Darani...
Zjarri në Notre Dame, mbi të gjitha, ka djegur
gjurmët e pashlyeshme të atij që, i pari e solli
krishtërimin në Evropë. E kush ishte ai...?
Shën Jeronimi i viseve tona. Prandaj, veq mërzisë
që një prej monimenteve më sublime të artit dhe
kulturës evropiane u rrënua, kjo - mërzia, shkon
shumë më tej...
Njësoj, do ishte mërzia jonë nëse kjo lloj fatkeqësie
do ndodhte në Aja Sofi, në Delhi etj., thjeshtë, deri
atje ku shkojnë gjurmë tona. Po, edhe më përtej...!
Prandaj, nuk është aspak e turpshme të mbrosh
identitetin tënd. Të jesh krenarë me civilizimin
tënd, sidomos kur ai është kthyer në vlerë
universale. E kundërta: fatkeqësi është ta mohosh,
apo ta fshehësh atë...”, ka shkruar një status në
Facebook, shkrimtari Fehmi Ajvazi.



3AKTUALE
Koha, e mërkurë, 17 prill 2019 

Publicitet

Uashington, 16 prill - Marrëveshja
e Prespës mes Maqedonisë së Ve-
riut dhe Greqisë mund të nxit
zgjidhje edhe në çështjet tjera të
hapura në Ballkan, ka thënë komi-
sari për zgjerim dhe politikë të
fqinjësisë pranë BE-së Johanes
Han në intervistën për “Uashing-
ton post”. Han i cili javën e kaluar
ka qenë në Uashington në bisedi-
me me përfaqësues të Qeverisë
amerikane për Ballkanin Perëndi-
mor, Lindjen e Afërt dhe Ukrainën,
ka thënë se Marrëveshja e Prespës
është rezultat i mbështetjes së për-
bashkët të SHBA-së dhe BE-së për
zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar
të emrit mes Athinës dhe Shkupit.

“Mendoj se edhe dy palët janë
shumë të suksesshëm. SHBA jep
mbështetje të madhe për atë që
sot e quajmë Maqedoni të Veriut”,
ka theksuar Han. Komisari për
zgjerim shpreson se mbyllja e kon-
testit të emrit do të jetë shembull
për zgjidhjen e konflikteve tjera në
rajon, përfshirë edhe ngecjen në
dialogun mes Serbisë dhe Kosovës
për të cilën thotë se është shkak-
tuar nga tarifat tregtare imponuar
nga Prishtina në fund të vitit të ka-
luar. Duke e komentuar rolin e
SHBA-së në rajon, Han ka thënë se

Uashingtoni, jo Brukseli ka qenë
në ulësen e shoferit gjatë kohës së
luftërave në rajon në vitet e 90-ta.
“Sot, SHBA shumë e mbështet BE-
në në rajon. Mendoj se ata janë
shumë të lumtur që BE tanin e ka
rolin udhëheqës në rajon”, shpje-
gon Han. Thekson se situata ka
ndryshuar- SHBA nuk kanë
“pothuajse asnjë” interes biznesor
në rajon dhe ajo që tani është ru-
tinë ditore është BE të angazhohet
për situatën.

Eurokomisari për Zgjerim
Johanes Han shpreson në vendim

pozitiv për Maqedoninë e Veriut
në Këshillin e qershorit dhe konsi-
deron se do të jetë e papërgjegjsh-
me nëse BE-ja nuk do t’i plotësojë
premtimet që i jep për shtetin
tonë, veçanërisht, siç thotë, sipas
përparimit të dukshëm në refor-
mat dhe zbulimet historike me
Marrëveshjen e Prespës.

“Nëse vendet tona partnere po-
rositin reforma, edhe anëtaret e
BE-së duhet të porositin patjetër,
gjithashtu duke e çuar procesin e
anëtarësimit në fazën e ardhshme.
Respektimi i premtimeve tona

është çështje e kredibilitetit të BE-
së. Së dyti, integrimi në BE i Bal-
lkanit Perëndimor është në inte-
res të vetë Unionit: kjo krijon
stabilitet, prosperitet, si dhe shoqë-
ri demokratike dhe gjithëpërf-
shirëse në fqinjësinë e drejtpër-
drejtë. Perspektiva për në BE është
drejtues kyç në reformat. Së treti,
do të ishte e papërgjegjshme nëse
BE nuk i plotëson premtimet e saj.
Jo vetëm për shkak se do të sillte
ngecjen e reformave, por edhe për
shkak të konkurrentëve tanë në
rajon, siç janë Kina, Turqia, Rusia,
që kanë vlera të ndryshme dhe
mund të përdorin përparësitë nga
hezitimi ynë dhe ta rrisin ndikimin
e tyre. Nëse BE me të vërtetë dëshi-
ron që të bëhet lojtar global,
patjetër duhet ta integrojmë Bal-
lkanin Perëndimor dhe t’i ba-
shkojmë forcat në trajtimin e sfi-
dave të përbashkëta si emigrimi,
ndryshimet klimatike”, thotë Han
duke komentuar rezervat e vende-
ve të caktuara anëtare për datën e
fillimit të negociatave.

JOHANES HAN PËR “UASHINGTON POST”

Marrëveshja e Prespës nxit zgjidhje
për konflikte tjera në rajon

Eurokomisari për
Zgjerim, Johanes Han
shpreson në vendim
pozitiv për Maqedoninë e
Veriut në Këshillin e
qershorit dhe konsideron
se do të jetë e
papërgjegjshme nëse BE-
ja nuk do t’i plotësojë
premtimet që i jep për
shtetin tonë, veçanërisht,
siç thotë, sipas përparimit
të dukshëm në reformat
dhe zbulimet historike
me Marrëveshjen e
Prespës
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Shkup, 16 prill - Bashkimi Demokra-
tik për Integrim në kuadër të fu-
shatës parazgjedhore për
zgjedhjet presidenciale ka mbaj-
tur takim me qytetarë në Ko-
munën e Sarajit. Duke iu drejtuar
të pranishmëve kryetari i BDI-së,
Ali Ahmeti, theksoi se në këto
zgjedhje BDI-ja do të përkrah kan-
didatin konsensual, kandidat që
ka mbështetjen e partive më të
mëdha politike në vend dhe kandi-
dat që do të vazhdojë rrugën drejt
anëtarësimit në familjen evropia-
ne. "Tash kemi hapur një kapitull të

ri për presidentin e përbashkët. Sot
është koha e punës, sot kërkohet
sundimi i së drejtës, luftë kundër
krimit dhe korrupsionit, arsim sa
më të mirë, shëndetësi më të mirë,
infrastrukturë më të mirë pasi ne
pretendojmë shumë shpejt me
këto vlera që ndërtojmë do të jemi
anëtarë të BE-së ashtu siç jemi të
NATO-s", ka thënë Ahmeti.

Sot, u shpreh Ahmeti, ai që nuk
lexon që nuk sheh se kah shkon
rruga drejt Evropës, drejt ardhmë-
risë, është i varfër nga idetë. Ne in-
vestojmë jo për sot, por për mot, ne
investojmë për dekada që vijnë

dhe të investosh për ardhmërinë
nuk është lehtë pasi dalin ca alto-
parlant për të penguar, por se a
mund ta ndalin hovin, vizionin,
përkrahjen, përkushtimin assesi
pasi 18-të vite e kanë mbështetur
shqiptarët BDI-në dhe kjo përk-
rahje nuk është e rastësishme pasi
ka arritur të jetësoj, materializoj të
gjitha programet të shkruara e të
folura. Ai më tej tha se dallimet në
mes dy komuniteteve tejkalohen
me arritjen e marrëveshjeve të për-
bashkëta, siç u arrit një gjuhë e
përbashkët duket e ndihmuar një-
ri-tjetrin në zgjedhjet lokale edhe

atë në qytetet Strugë, Tetovë, Go-
stivar, Kërçovë ndërkaq, një pjesë e
qytetarëve shqiptarë në Shkup
kanë votuar për kryetarin e qytetit
të Shkupit pasi nuk mund të fiton-
te një shqiptarë dhe për këtë duhet
të jemi realist dhe racionalist.

“Shoqërinë duhet ta dërgojmë
në atë drejtim ku të gjejmë ura ko-
munikimi vetëm në këtë mënyre
ecim përpara. Unë mendoj se
duhet të përshpejtojmë rrugën për
Evropë me ndërtimin e këtyre vle-
rave dhe një ndër këto vlera është
presidenti konsensual dhe një nga
këto vlera ka qenë zgjedhjet loka-
le që i kemi bërë, Marrëveshja me
Bullgarin dhe Greqinë dhe Ligji për
Gjuhet këto janë vlera me çka ne
merremi si model në Evropë dhe
në vendet e komuniteti
ndërkombëtarë. Andaj me 21 prill
ju ftoj që të votojmë për koncept,
për një filozofi të re, për një kon-
cept që shqiptarët i lartëson dhe
ne duhet të investojmë sot për të
korr në mot", përfundoi kryetari i
BDI-së, Ahmeti. 

Të pranishmëve iu drejtua
edhe shefi I Shtabit Qendror
Zgjedhor Izet Mexhiti dhe kryeta-
ri I Komunës së Sarajit, Blerim
Bexheti.

Manastir, 16 prill -Kandidati për pre-
sident, Blerim Reka, sonte vazhdoi
fushatën e tij në Manastir, Cërnili-
shtë dhe Zhitoshë, ku morën pjesë
qindra qytetarë. Gjatë tubimit,
Reka tha se përshtypja e parë që e
ndjen në Manastir është ndjenja
e zbrazëtirës, qytet i zbrazur dhe
kjo është brengosëse. “Ky qytet i
alfabetit, i vëllezërve Manaki, por
pa shqiptarë. Maqedonia nuk ka
kapacitet institucional për ta dër-
guar këtë shtet përpara. Ky shtet
nuk shkon përpara nëse ende oli-
garkia qëndron përpara poli-
tikëbërjes. Na vjen mirë që më në
fund edhe Qeveria e pranoi para-
shikimin tim të saktë se veshtirë
do mund të marrim datën për fil-
lim të negociatave - pa reforma”, u
shprehë Reka, duke shtuar se “na
pret një punë e madhe". Si presi-
dent, tha ai, me ekspertizën time
mund ti ndihmojë këtij shteti që të
mos i bëjnë gabimet e njëjta…
"Maqedonisë i nevojitet reformë e
re që të mos mbetet shtet i zbra-
zur”, rrumbullakoi Reka.

Lideri i Besës, Bilall Kasami,
theksoi se koncepti i Blerim Rekës
është më i miri, sepse ka të bëj me
vlerat e BE-së dhe në thelb ka “Re-
publikën për të gjithë”. Më tej, Ka-
sami tha se Manastiri ka qenë
shembull i rezistencës shqiptare,

pavarësisht gjitha përpjekjeve të
sistemit shtetëror për të zhbërë
dhe larguar shqiptarët nga Mana-
stiri. “Manastiri çdoherë ka qenë
shembull i rezistencës shqiptare
dhe për këtë arsye ne nuk iu har-
rojmë asnjëherë. Pa dyshim se ka
pasur përpjekje për të zhbërë dhe
larguar shqiptarët nga Manastiri,
por popullata e kësaj ane ka ditur
të rezistoj fuqishëm”, përfundoi
Kasami. Nga aty, Kasami porositi
që më 21 prill të votohet Blerim
Reka, pa dallim përkatësia etnike
dhe fetare.

Lideri i Aleancës për Shqip-
tarët, Ziadin Sela, para të prani-
shmëve tha se vendi ka nevojë për

drejtësi, të funksionojë shteti i së
drejtës dhe jo si tani që përmes
ligjit u falën kriminelët dhe dhu-
nuesit e institucionit më të lartë
në vend. “Me këtë mënyrë të funk-
sionimit sidomos të organeve gjy-
qësore që aplikojmë drejtësi selek-
tive nuk mundë as të synojmë
Evropën e lëre më të bëhemi anë-
tarë. Kohëve të fundit po vërejmë
se ky trend i faljes së kriminelëve
po vazhdon kurse në anën tjetër
flitet për datë të bisedimeve për
anëtarësim në BE. Vendi ka nevojë
për drejtësi, për vende të reja pune,
për perspektivë dhe shpresë që të
ndalojmë ikjen e rinisë”, është sh-
prehur Sela.

Qeveria 
e Zaevit,
Qeveri pa
perspektivë
Shkup, 16 prill - Kandidatja
për presidente e Republikës
së Maqedonisë, prof.dr. Gor-
dana Siljanovska Davkova
mbrwmw u drejtua para qy-
tetarëve të Vallandovës.
Siljanovska-Davkova theks të
veçantë vendosi në qeveri-
sjen e të drejtës dhe shtetin
ligjor, gjegjësisht siç tha ajo,
Maqedonia nuk është shtet i
lirë në dy vjet e gjysmë,
gjegjësisht se me këtë qeve-
ri, kjo është larg asaj.
Siljanovska-Davkova për-
mendi se qytetarët çdo ditë
zhvendosen nga shteti, sepse
me këtë Qeveri ata nuk kanë
asnjë perspektivë për të qën-
druar këtu. "Njerëzit po ikin
edhe atë, ata që na duhen
më së shumti, më të mençu-
rit, më të aftët, ata të cilët
mund të garojnë në shtetet
evropiane dhe më larg. Për
fat të keq, politika e këtij pu-
shteti nuk është politikë për
atë që të japë llogari se ata
janë të nevojshëm këtu.
Asgjë nuk kanë bërë për t’i
mbajtur, përkundrazi si t’i
largojnë. Kjo duhet të ndry-
shojë", ka thënë Siljanovska-
Davkova. Ajo para qytetarëve
potencoi se edhe pse kanë
premtuar jetë, nuk e kanë
sjell jetën, duke aluduar në
atë se nëse qytetarët e
zgjedhin atë për presidente
të Republikës së Maqedonisë
do të luftojë për mbrojtjen
ekologjike dhe se kjo do të
jetë një prioritet kulmor se-
pse bëhet fjalë për jetën e
qytetarëve. 
Sipas saj, edhe pse LSDM-ja
dhe Zaevi e kanë nënshkruar
Marrëveshjen e Prespës me
justifikimin se ajo është ku-
sht për hyrje në BE dhe
NATO. "Kjo nuk është ashtu
sepse BE-ja do të ofrojë ku-
shte të reja për realizimin e
standardeve evropiane sepse
pikërisht ato janë të nevoj-
shëm për fillimin e negocia-
tave. Qeverisja e LSDM-së
është si në të kaluarën - pa
demokraci, ndërsa pushteti
është i koncentruar në duart
e një njeriu që paraqet
mënyrë të keqe të praktiki-
mit të pushtetit", u shpreh
Siljanovska.

KSHZ sot do 
ta dorëzojë
materialin
zgjedhor
Shkup, 16 prill - Komisioni Shtetë-
ror i Zgjedhjeve më së voni deri
sot duhet ta dorëzojë materialin
zgjedhor për zgjedhjet presiden-
ciale dhe zgjedhjet e parakohsh-
me lokale në tre komuna. Sipas
librit të afateve të Komisionit,
materiali dorëzohet më së voni
në afat prej 72 orësh para ditës
për përcaktimin e zgjedhjeve.
Sonte në mesnatë skadon edhe
afati tek votuesit të cilët në ditën
e votimit ndodhen në vuajtjen e
masës arrest shtëpie mund të
paraqiten në Komisionet Komu-
nale Zgjedhore. Ata, si edhe per-
sonat e sëmurë dhe të pamun-
dur, personat e zhvendosur
brenda vendit dhe personat të
cilët ndodhen në institucionet
ndëshkuese-përmirësuese vo-
tojnë më 20 prill, një ditë para
mbajtjes së zgjedhjeve. Më 20
prill votojnë edhe votuesit të
cilët në ditën e zgjedhjeve janë
në punë apo qëndrim të përkoh-
shëm jashtë vendit. 
Gjatë ditës së djeshme në Komi-
sionin Shtetëror të Zgjedhjeve
votojnë anëtarët e Këshillave
zgjedhorë në Sipërfaqësitë di-
plomatiko-konsullore edhe atë
në periudhën prej orës 7 deri në
orën 19.

REKA NGA MUZEU I ALFABETIT

Manastiri, qytet i zbrazur që na brengosë

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

AHMETI NGA KOMUNA E SARAJIT 

Një koncept që shqiptarët i lartëson
"Sot është koha e punës,
sot kërkohet sundimi i së
drejtës, luftë kundër
krimit dhe korrupsionit,
arsim sa më të mirë,
shëndetësi më të mirë,
infrastrukturë më të mirë
pasi ne pretendojmë
shumë shpejt me këto
vlera që ndërtojmë do të
jemi anëtarë të BE-së
ashtu siç jemi të NATO-s",
ka thënë Ahmeti
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Zbardhen tri vjedhje 
në Tetovë
Sektori për Punë të Brendshme në Tetovë
ka zbardhur në tërësi tri grabitjet, të cilat
gjatë javës së kaluar kanë ndodhur në tri
shitore në Tetovë. I dyshuar që ka kryer këto
grabitje është 43 vjeçari Sh.Sh. nga fshati
Nerasht i Tetovës, i cili të hënën rreth orës
16 e 25 minuta është arrestuar në rrugën
”Vëllezërit Milladinovi” në Tetovë. Pasi që
është privuar nga liria, Sh. SH. është mbaj-
tur në Stacionin policorë Tetovë, dhe me
parashtresë adekuate do të dërgohet për-
para gjykatësit me procedurë paraprake në
Gjykatën Themelore Tetovë.

Shtetasi i Shqipërisë
sulmon sigurimin në
Tetovë
Banori 48 vjeçar me iniciale L.S. nga Tetova,
i punësuar në Agjencinë për Sigurim, të
hënën ka denoncuar se rreth orës 10.00,
në Stacionin e autobusëve në Tetovë, ka
qenë i sulmuar fizikisht nga 27vjeçari B.K,
shtetas i Shqipërisë. Sulmuesi B.K.
menjëherë është arrestuar dhe mbajtur në
Stacionin policor Tetovë për zbardhjen e
plotë të rastit.

Aksidentohet 66 vjeçarja
në Gostivar
Të hënë mbrëma rreth orës 23.00, në bule-
vardin “Goce Dellçev” në Gostivar, vetura e
tipit “Pezho” me targa të Gostivarit, e drej-
tuar nga 49 vjeçarja G.R. nga Gostivari, ka
aksidentuar këmbësoren 66 vjeçare Z.A.
nga fshati Tërnovë i Gostivarit. Gjatë aksi-
dentit Z.A. ka marur lëndime të rënda tru-
pore, dhe pas dhënies së ndihmës mjekëso-
re në Spitalin e Përgjithshëm “Ferid Murad”
të Gostivarit, e njëjta është transferuar në
Qendrën klinike “Nënë Tereza” në Shkup.
Janë kryer hetimet në vendin e ngjarjes
dhe punohet në përcaktimin e shkakut të
këtij aksidenti, si dhe detajet tjera në
veçanti.

Gjendet mjet eksplodues
nga konflikti i vitit 2001
Të hënën rreth orës 11.00, në atarin e fsha-
tit Veshallë të Tetovës, më saktë në afërsi të
hyrjes për në fshat, në bregun e lumit është
gjetur një mjet eksplodues, predhë dore
(RPG) e ndryshkur, mbetje prej konfliktit
të vitit 2001. Janë kryer hetimet në vendin
e ngjarjes, kurse predha është ngritur dhe
transportuar nga ana e përfaqësuesve të
Njësisë për mbrojtje dhe shpëtim.

Zjarr në Leshnicë 
ë Epërme
Të hënën rreth orës 05.00, në Sektorin për
punë të brendshme Tetovë është denon-
cuar zjarr në një hangar për bagëti në hyrje
të fshatit Leshnicë e Epërme, pronë e 48
vjeçarit J.B. nga fshati Pallaticë e Tetovës.
Është djegur konstruksioni prej druri, si
dhe një objekt ndihmës. Nuk ka pasur per-
sona të lënduar, kurse zjarri është lokali-
zuar nga ana e ekipit të zjarrfikësve të Te-
tovës. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 16 prill - Mbaroi gjykimi për vdekjen
e të riut Nikolla Sazdovski. Gjykata Penale
e Shkupi më 23 prill, pritet ta shpallë
aktgjykimin kundër Besir Belës dhe Sken-
der Demirit, të akuzuar për “vrasje mizore”
ndaj të riut Sazdovski. Seanca e fundit për
këtë lëndë i takoi fjalëve përfundimtare të
palëve në gjykim. Përfaqësuesi i aktakuzës,
prokurori i Prokurorisë së Shkupit, Anel Fi-
dovski, tha se gjatë rrjedhës së deritanish-
me të procesit gjyqësor, pas prezantimit të
shumë dëshmive verbale dhe materiale,
është dëshmuar se të akuzuarit e kanë
kryer veprën për të cilën akuzohen. 

“Të gjitha provat e prezantuara në këtë
gjykim e vërtetojnë faktin se të akuzuarit
Besir Bela dhe Skender Demiri veprën e
kanë kryer me paramendim. Sidomos ky
fakt u sqarua nga rrëfimi i dëshmitares Ve-
ronika dhe nga rikonstruimi i ngjarjes, ku
saktësisht u tregua se si është zhvilluar
ngjarja, kush i parë ka goditur dhe si është
rrëzuar i ndjeri Sazdovski. Po ashtu, edhe
vetë të akuzuarit Bela e Demiri thanë se i
janë afruar të ndjerit. Meqë të akuzuarit
kanë qenë të vetëdijshëm për veprimet që
i kanë ndërmarrë dhe lëndimet që i kanë
shkaktuar, kërkojmë nga Gjykata ti shpal-
lë fajtor. Ndërkohë, kërkojmë nga Trupit
gjykues mos ti marrë parasysh rrëfimet e të
akuzuare gjatë mbrojtjes, pasi në atë
mënyrë ata dëshirojnë ti ikin përgjegjësisë

penale”, tha prokurori Fidovski.
Avokati i familjes Sazdovski, Vanço

Shehtanski, në fjalët përfundimtare foli
shkurt dhe propozoi që Gjykata të akuzuar-
ve Besir Bela dhe Skender Demiri t'u sh-
qiptojë dënimin maksimal. Sipas tij, të aku-
zuarit - gjatë procesit gjyqësor aspak nuk
kanë shprehur pendim dhe keqardhje për
rastin e ndodhur. Përkundrazi, siç tha ai,
ata vazhdimisht janë mburrur me veprën e
kryer. Ngjashëm foli edhe Toni Sazdovski,
prindi i të ndjerit Nikolla Sazdovski, i cili sh-
toi se beson në drejtësinë në vend dhe se
gjykata do ta marrë parasysh dhimbjen e
tyre. Ai, mes tjerash foli edhe për kërkesën
e dëmshpërblimit e cila e kap shumë prej
150 mijë eurove. Me këtë rast, Toni Sazdov-
ski, tha se paratë kur ti marrin (nëse i mar-
rin), do ti japin për qëllime humanitare.

Ndërkohë, prokuroria e Shkupit nga fil-
limi e deri në përfundimin e procesit gjyqë-
sor për rastin “Sazdoski” ka qenë nën pre-
sion të madh. Kështu i nisi fjalët e tij
përfundimtare avokati Naser Raufi, i cili
duke e mbrojtur të akuzuarin Besir Bela,
tha se provat e prezantuara në këtë gjykim
aspak nuk përputhen me veprën penale

“vrasje mizore”. Megjithatë, ai nuk shprehet
optimist se Gjykata Penale e Shkupit do ti
shqiptoj ndonjë vendim të drejtë. Luftën
për drejtësi, ai paralajmëron ta zhvilloi
para instancave tjera gjyqësor në vend.

“Aktakuza e Prokurorisë së Shkupit
kundër Besir Belës dhe Skender Demirit, ku
ata ngarkohen për veprën penale ‘vrasje
mizore’, është mbështetur vetëm në supo-
zime dhe jo në fakte reale. Fillimisht kjo
vepër u hetua si ‘dhunë’, që pastaj - pas pre-
sionit publik, pas protestave të organizua-
ra nga i ashtuquajturi tifo grupi ‘Komiti’
dhe pas presionit tjetër siç ishte rasti me
deputetin Pavle Bogoevski, ajo u rikuali-
fikua në vepër penale më të rëndë”, tha
avokati Raufi.

As për avokatin Asmir Alispahiç, nuk
është e pranueshme aktakuza për “vrasje
mizore”. Në fjalët e tij përfundimtare, ai
tha se i bashkëngjitet fjalimit të kolegut
Raufi. Ndërkohë, kërkoi nga Gjykata që
klienti i tij, i akuzuari Skender Demiri, të li-
rohet nga aktakuza në mungesë provash
dhe dëshmish të qëndrueshme se ai ka
marrë pjesë në goditjen e të ndjerit Nikol-
la Sazdovski.

Shkup, 16 prill - Personat e armatosur që dje
kanë plaçkitur NLB Bankën në Çair, kanë ar-
ritur të vjedhin 150.000 euro, thuhet në
njoftimin e Bankës. “Pas plaçkitjes së djesh-
me të armatosur që ndodhi në ora 10.36
minuta në ekspoziturën e NLB Bankës në
Çair, dëshirojmë t’ju informojmë se
klientët dhe të punësuarit e Bankës janë të

sigurt dhe në gjendje të mirë. Dy të punë-
suarit në ekspoziturë që ishin lehtë të lën-
duar, janë lëshuar për shërim shtëpiak.
Gjithashtu edhe punëtori i sigurimit, i cili
ishte i lënduar gjatë plaçkitjes, pas
ndihmës së ofruar mjekësore, është lë-
shuar për shërim shtëpiak. Ekspozitura në
Çair nuk punon për momentin dhe do të

vazhdojë të jetë në shërbim të klientëve
prej më datën 17.04.2019. Gjatë hetimeve
është vërtetuar se gjatë plaçkitjes janë
marrë 150.000 euro. Banka vazhdon të pu-
nojë rregullisht dhe të bashkëpunojë me
organet kompetente për zgjidhje sa më të
shpejtë dhe më efikase të rastit”, thuhet
në njoftim. 

BELA E DEMIRI MES “VRASËSVE” DHE “DHUNUESVE”

Më 23 prill aktgjykimi
për “Sazdovskin” 

Pas dhjetë muajve gjykim, të
martën përfundoi procesi
gjyqësor për rastin “Sazdovki”.
Përmbyllja e kësaj lëndë u bë
me dhënien e fjalëve
përfundimtare nga palët në
proces. Prokuroria e Shkupit
përkundër kritikave se ka
vepruar në mënyrë të
njëanshme, nuk hoqi dori dhe
kërkoi dënimin e të akuzuarve
për “vrasje mizore”. Një qëndrim
i tillë për palën mbrojtëse është
e papranuar, ndërsa janë të
bindur se përveç “dhunës”, asnjë
element tjetër penal nuk
ekziston në këtë rast. Dënimi
pritet të shpallet më 23 prill

BELA E DEMIRI NGUSHËLLIME FAMILJES SAZDOVSKI 
Duke e refuzuar qëndrimin e Prokurorisë së Shkupit dhe avokatit të familjes
Sazdovski, se veprën e kanë kryer me paramendim, të akuzuarit Besir Bela dhe
Skender Demirit, në fjalë e tyre përfundimtare shprehën keqardhje për rastin e
ndodhur. Njëherësh, ata ju shprehën ngushëllime edhe prindërve të të ndjerit
Nikolla Sazdovski, që ishin prezent në sallë, pasi siç thanë, të lënduar nga kjo ngjarje
janë edhe familjet e tyre. “Nuk di ku i pati veshët avokati i familjes, kur në mbrojtjen
time shpreha keqardhje për rastin e ndodhur. Aspak nuk jam krenuar me veprën e
bërë. Por, në këso situate, gjithkush mund të ndodhet. Nuk besoj se dikush në jetën e
tij nuk është përfshirë në rrahje. Ky rast nuk është i planifikuar. Nuk është vrasje.
Apeloj deri te Gjykata të mos bie pre e presionit politik, por gjatë marrjes së vendim
të jetë e drejtë”, tha i akuzuari Bela.  

150 mijë euro vodhën hajnat nga Tutunska Banka

Koha

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Shkup, 16 prill - Qyteti i Shkupit
ka bërë të ditur se qytetarët mund
t’i shfrytëzojnë subvencionet për
furnizimin e stufave me peleta
dhe të kompensojnë një pjesë të
shpenzimeve gjatë furnizimit të
stufës. Në thirrjen publike që Qy-
teti i Shkupit e publikoi më 31 ja-
nar, ndërsa do të vazhdojë deri më
30 nëntor, deri më tani janë para-
qitur 273 qytetarë.

Me këtë thirrje publike, siç
theksohet, Qyteti i Shkupit qyte-
tarëve që kanë blerë stufë me pe-
leta nga 7 nëntori i vitit 2018 do
t’u kompensojë një pjesë të sh-
penzimeve për furnizimin e stufës
në lartësi prej 70 për qind, por jo

më shumë se 30.000 denarë me
tatim të përfshirë personal të të
ardhurave për amvisëri. Qyteti i
Shkupit e shpalli thirrjen publike
për kompensimin e një pjesë e sh-
penzimeve për furnizimin e stu-
fave me peleta me qëllim që t’i sti-
muloj[ qytetarët të përdorin
karburant më të pastër dhe stufa
më cilësore për ngrohjen e shtëpi-
ve të tyre. stufa me efikasitet më të
lartë energjetik dhe emisione më
të ulëta në ajër. Kjo thirrje do të
realizohet sipas parimit “i ardhuri
i parë, i pari shërbehet” ndërsa do
të zgjasë deri më 30 nëntor apo
deri te shterja e mjeteve të para-
para financiare nga Buxheti i Qy-

tetit të Shkupit për këtë dedikim.
Të drejtë të pjesëmarrjes në

thirrjen publike kanë banorët e
Shkupit, në komunat Aerodrom,
Gazi Babë, Kisella Vodë, Karposh,
Çair, Shutkë, Qendër, Gjorpe Pe-
trov, Butel dhe Saraj të cilët kanë
blerë stufë me peleta për
ngrohjen e amvisërive të tyre
(objekt banimi) nga 7 nëntori i vi-
tit 2018 deri në ditën e përfundi-
mit të thirrjes dhe të cilët do të
dorëzojnë kërkesë për kompensi-
min e një pjesë të shpenzimeve
për furnizimin e stufës me peleta.
Në thirrjen publike nuk kanë të
drejtë në pjesëmarrje banorët
(amvisëritë) të cilët kanë objekt

banimi me kyçje të ngrohjes qen-
drore, pa marrë parasysh në atë
nëse e përdorim, si dhe banorët

(amvisëritë) të cilët kanë objekt
banimi në fazën e ndërtimit dhe
nuk jetojnë në të. 

Sugareski: 
Mbi një
miliardë 
euro në
infrastrukturë
Shkup, 16 prill - Projektet infra-
strukturore të cilat realizohen
në Republikën e Maqedonisë
së Veriut me theks në projektet
në pjesën e infrastrukturës rru-
gore dhe hekurudhore ishin
tema të takimit të djeshëm të
ministrit të Transportit dhe
Lidhjeve, Goran Sugareski me
ambasadorin francez, Kristian
Timonie dhe përfaqësuesit e
Agjencisë për zhvillimin e
Francës të obliguar për Ballka-
nin.
Siç informojnë nga Ministria e
Transportit, ministri Sugareski
i paralajmëroi projektet për
ndërtimin e hekurudhës në
Korridorin 8, si edhe planet për
zhvillimin e rrjetit rrugor në
vend. Ai potencoi se në vijim
është cikli investues mbi një
miliardë euro dhe u bëri thirrje
të gjitha kompanive të intere-
suara nga Franca të cilat pu-
nojnë në pjesën e transportit
të marrin pjesë në thirrjet pu-
blike për realizimin e investi-
meve kapitale.
“Sot kam realizuar takim me
ambasadorin dhe përfaqësues
të AFD për Ballkanin. Kemi bi-
seduar për projektet të cilat i
kemi realizuar në pjesën e in-
frastrukturës, i kam informuar
kolegët nga Franca se i kemi in-
vestuar mbi një miliardë euro
në ndërtimin e rrugëve dhe
hekurudhave.
Gjithashtu ju kam bërë thirrje
të gjitha kompanive të intere-
suara nga Franca të marrin pje-
së në thirrjet publike të cilat i
kemi publikuar në periudhën e
ardhshme për realizimin e të
gjitha projekteve të planifikua-
ra. Shpresoj se do të kemi ba-
shkëpunim të mirë”, deklaroi
ministri i Transportit dhe
Lidhjeve, Sugareski.

Manastir, 16 prill - Kompani nga
Bullgaria, Qiproja, Greqia dhe Sh-
qipëria, janë të interesuara për
bashkëpunim afarist me kompa-
ni nga Maqedonia e Veriut. Sot në
forumin afarist në Manastir, or-
ganizuar nga Instituti Gaus-Ma-
nastir në bashkëpunim me Odën
rajonale ekonomike – Manastir, i
promovuan potencialet e veta

dhe pritet vendosja e bashkëpu-
nimit të drejtpërdrejtë. Instituti
Gaus-Manastir në bashkëpunim
me Odën rajonale ekonomike-
Manastir, në forum ndërkombë-
tar që sot u mbajt në këtë qytet
promovuan projekt inovativ në
funksion të rreth 1200 kompanive
nga Qiproja, Bullgaria, Greqia dhe
Shqipëria. “Kompani nga Bullga-

ria, Qiproja, Greqia dhe Shqipë-
ria, janë të interesuara për ba-
shkëpunim afarist me kompani
nga Maqedonia e Veriut, dhe
prandaj ato sot u prezantuan
para opinionit afarist manastiras.
Ndërmarrjet mysafire janë nga
sfera të ndryshme, industria e TI-
së, bujqësia dhe industria e ushqi-
mit, industria përpunuese, pake-

timi, shërbimet afariste dhe inve-
stimet. Kjo ngjarje është mundë-
si e shkëlqyeshme që drejtpër-
drejt të analizohen pikat e
fuqishme dhe të dobëta, mundë-
sitë dhe kërcënimet për bashkë-
punim afarist në rajon, Ballkan
dhe Mesdhe”, deklaroi Igor Ne-
dellkovski, themelues i Institutit
Gaus-Manastir. 

Qefsere ABDYLI 

Shkup, 16 prill - Mollë të mëdha dhe
të kuqe, domate, luleshtrydhe, ma-
rula, tranguj, dhe shumë fruta dhe
perime të tjera, të cilat nuk janë
pjekur natyrshëm, të trajtuara me
shumë kimikate, mundë të shihen
në fusha dhe tregje. E gjithë kjo
është për shkak të dëshirës së një
numri të konsiderueshëm të fer-
merëve për të fituar brenda natës,
duke kultivuar prodhimin bujqë-
sorë me një shije të kimikatëve. Si-
pas fermerëve, sistemi i praktikës
së mirë bujqësore i referohet për-
dorimit të kontrolluar të plehrave,
pesticideve, herbicideve dhe në të
njëjtën kohë kontrolli i elemente-
ve toksikë dhe ndotësve të tjerë në
produktin bujqësorë duhet të for-

cohet. Më të rrezikshmet në lidhje
me përdorimin e pesticideve në
vendin tonë janë trangujt, maru-
let, domatet, spinaqi, lakra, qepët
specat, rrushi, qershia etj. Më së
shpeshti janë vlerat në rritje gjatë
ekzaminimeve laboratorike. 

“Nëse flitet për fruta, perime,
mish, qumësht dhe produktet tje-
ra, shumica e importuesve të ush-
qimeve të tilla problematike janë
shtetet me korrupsionin më të
madh, përfshi Ballkanin Perëndi-
mor dhe vendet post-socialiste, që
tash më janë pjesë e BE-së. Në të
gjitha vendet e BE-së ku ka profe-
sionalizëm të rreptë në fushën e
kontrollit të ushqimit, ndotje ilega-
le me pesticide, insekticide ose ke-

mikate të tjera që përdoren në
prodhimin bujqësor, dhe janë ja-
shtëzakonisht të dëmshme për
shëndetin e konsumatorëve, zbu-
lohen sa më shpejtë shpërndarësit
apo prodhuesit e sanksionuar”,
shpjegon Lupçe Stanksovski, drej-
tues i shoqatës së bujqve “Agrofa-
langa”. Ai shton se në këtë mënyrë,
disa prodhues, të cilët kanë njohu-
ri laboratorike për dëmtimin e pro-
duktit të tyre për shëndetin e nje-
riut, do të mundë të kishin guxim
të tregonin atë në treg. Në vendin
tonë ekzistojnë 250 lloje të ndrysh-
me të pesticideve, të cilat mira-
tohen nga institucionet për përdo-
rim në prodhimin konvencional të
frutave dhe perimeve, por ka ende

shumë më pak ndihma për fer-
merët. Agjencia e ushqimit dhe
Veterinarisë thotë se ata kryejnë
kontrolle të vazhdueshme në tre-
gun e brendshëm me fruta dhe pe-
rime, si dhe në dërgesat e impor-
tuara në vend. 

“Në dy muajt e parë të këtij viti
janë importuar 23.488 ton fruta,
perime dhe produktet e tyre. Një
total prej 95 mostrave janë marrë
për testim laboratorik, ku nuk u ar-
rit asnjë rezultat pozitiv., veçanëri-
sht e frutave, perimeve dhe pro-
duktet e tyre të importuara në vend
janë të sigurt”, thonë nga kjo
Agjenci. Në mostrat e trangujve,
domateve, bizeleve, patateve, kun-
gujve të njomë, fasuleve dhe pje-
shkave, qershive, rrushit, mollëve,
specave, dhe luleshtrydheve u kon-
statua se kufiri i kuantifikimit u
tejkalua, me një përqindje më të
lartë të përqendrimeve të lejuara
maksimale të pesticideve të marra
nga Strumica, Kavadari, Manasti-
ri, Velesi, Shkupi, Struga dhe Shtipi.
“Për të përcaktuar praninë e meta-
leve të rënda dhe nitrateve në lloje
të caktuara të produkteve ushqi-
more, në vitin 2018 janë analizuar
26 mostra, 11 prej të cilave ishin po-
zitive dhe vetëm në spinaq. Një
kadmium dhe plumb u gjetën në
marule dhe spinaq nga rajoni i Ve-
lesit”, thanë nga Agjencia. 

Vazhdon subvencionimi për stufat me peleta

Kompani nga rajoni duan bashkëpunim me kompanitë vendore

CILËSIA E PEMËVE DHE PERIMEVE

Shumë kimi, pak shije
Është më se e
domosdoshme që
punohet në edukimin në
mënyrë që të krijojnë
kushte për sigurinë e
ushqimit, përfshirë
frutat dhe perimet, të
cilat importohen, ruhen
dhe të cilat shiten në
tregjet tona

Koha
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Shkup, 16 prill - Projekt përmes të cilit kompa-
nitë vendore do të ndërlidhen me investues
të huaj në ZZHTI, është dakorduar me Kor-
poratën Financiare Ndërkombëtare (IFC)
gjatë Takimeve pranverore të FMN-së dhe
Bankës Botërore në Uashington. Ministri i Fi-
nancave, Dragan Tevdovski, theksoi se IFC-ja
ka dhënë pëlqim ta mbështesin këtë projekt,
që do të sjellë përfitime të shumëfishta për

kompanitë vendore. Përmes ndërlidhjes me
kompanitë e huaja, firmat vendore fitojnë
punë, mundësi për plasman në tregje të reja,
si dhe transmetim know-how. Gjatë Taki-
meve pranverore, ministri i Financave ka
theksuar se është folur për një numër të
madh të projekteve me institucionet finan-
ciare ndërkombëtare, si Banka Botërore.
banka Investuese Evropiane (BIE) dhe IFC-ja.

Së shpejti Banka Botërore duhet ta apro-
vojë Kornizën për bashkëpunim me Repu-
blikën e Maqedonisë së Veriut që do të mbë-
shtesë projekte në vlerë prej rreth 420
milionë dollarë. Projektet fokusohen në tri

fusha: përmirësim të mjedisit për sektori
konkurrues privat, rritje të aftësive dhe
mundësive te më të ndjeshmit, si dhe rritje
të qëndrueshme. Në kuadër të këtyre
projekteve bien edhe disa projekte infra-
strukturore që janë paralajmëruar dhe ta-
shmë ka filluar procedura. Këtu është edhe
projekti për lehtësimin e tregtisë dhe tran-
sportit në Ballkanin Perëndimor, për të cilin
ligji tashmë është hartuar dhe është në pro-
cedurë parlamentare. Gjithashtu, këtu është
edhe projekti për ndërtimin dhe rehabiliti-
min e rrugëve lokale prej 70 milionë euro.
Nga ana tjetër, në kornizë ka edhe më

shumë projekte që kanë të bëjnë në zhvilli-
min e kapitalit njerëzor, si projekte për mo-
dernizimin e arsimit primar dhe sistemit
pensional, si dhe projekte nga shëndetësia.

Tevdovski paralajmëroi dhe se javën e
ardhshme do të transferohen mjete nga kre-
ditë e lira të BIE-së për ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme. “Javën e ardhshme BIE do të
transferojë 15 milionë euro - kësti i parë nga
gjithsej 100 milionë euro, për kredi të lira
për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Me
to do të financohen 39 projekte, që do të
thotë investime të reja dhe vende të reja
pune”, tha Trevdovski. (F.P)

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 16 prill - Maqedonia e Veriut
renditet ndër shtetet që kanë pa-
punësi më të lartë të rinjve të pa-
punë dhe të pa trajnuar. Sipas ana-
lizave të Organizatës
Ndërkombëtare të Punës për vitin
2018 e para në listë për kah shkal-
la më e lartë e të rinjve të cilët nuk
janë të punësuar dhe nuk po
ndjekin shkollën apo ndonjë traj-
nim, është Shqipëria me 32.8 për
qind,e pasuar nga Moldavia me
27.8 për qind . Papunësia e të rinj-
ve si fenomen negativ shoqëror po
brengos tërë rajonin, ku në Bosnje
e Hercegovinë përqindja e të rinj-
ve të papunë është 26.4 për qind,
ndërsa në Maqedoni ky tregues
negativ është 24.9 për qind. Shkal-
lë të lartë të papunësisë rinore shë-
non edhe Serbia me 23.8 për qind
si dhe Turqia me 24.2 për qind të
individëve të papunë të moshës 15
deri 24 vjeç. Njëherazi nga shtetet
e Evropës me ekonomi më të zhvil-
luar, me papunësi të lartë të rinjve
dallohet Italia me 20 për qind të
të rinjve të papunë. 

Njohësit e kësaj problematike
thonë se papunësia e të rinjve

mund të zbutet me stimulimin e
sipërmarrjes apo nisjen e biznese-
ve, rikualifikimin e një pjese të cak-
tuar të kuadrove që vështirë gjejnë
punë, uljen e nivelit të personave
që punojnë në të zezë si dhe ven-
dosjen e sistemit të mësimit të
përjetshëm ngjashëm me shtetet
e zhvilluara në kuadër të së cilit in-
dividët stimulohen të përsosen në
fushat ku ka kërkesa më të mëdha
për punë. Nga ana tjetër,
punëdhënësit thonë se edhe pa-
gat shpesh të ulëta janë ndër fak-
torët kryesor të kësaj shkalle të
lartë të papunësisë rinore.

Vlerësohet se për të rinjtë e pa-
punë, rrugëdalje shpesh e vetme
mbetet emigrimi në shtetet perën-
dimore me një treg dinamik të
punës që ofron edhe paga solide
dhe shumë më të larta se më vend-
lindje. Shpërnguljen e madhe të të
rinjve jashtë e dëshmojnë edhe
autobusët e mbushur plot të rinj
që kanë destinacion qytetet e
ndryshme të Evropës perëndimore
, të cilët ikin për punë të përkohsh-
me tre apo gjashtë mujore, apo
ikin duke zgjedhur statusin e tyre
të qëndrimit në mënyrë të përher-

shme apo të përkohshme. Nga
Konfederata e Biznesit të Maqe-
donisë thonë se të rinjtë në shtet e
dinë shumë mirë se një vend pune
i njëjtë në perëndim paguhet për
disa herë më shumë se tek ne an-
daj edhe ikin jashtë për shkak se
tek ne nuk vlerësohet mundi i tyre.

"Një pjesë e madhe e fuqisë
punëtore është e angazhuar në
ekonominë informale që përfshin
20 deri 30 për qind të ekonomisë,
shumë pak i kushtohet edhe vë-
mendje trajnimit, dhe rikualifiki-
mit të punëtorëve , ndërsa vite me
radhë në shtet edhe nuk respek-
tohen edhe të drejtat e punëtorë-
ve", thotë kryetari i një nga shoqa-
tave të punëdhënësve në shtet,
Mile Boshkov.

Nga ana tjetër sipas ekspertes
Marija Topuzovska, krahas hapjes
së vendeve të reja të punës për të
rinjtë , nevojitet që edhe sektori
privat të ofrojë një stabilitet më të
madh lidhur me sigurinë e vendit
të punës dhe pagës së rregullt.

"Në këtë drejtim nevojitet që
vendet e ofruara të punës të jenë
atraktive për të rinjtë që të mundet
prej tyre të kërkohet lojalitet dhe

rezultate, ndërsa preferohet edhe
rritja në vazhdimësi e pagës si rre-
gulla të qarta për avancimin e tyre
në vendin e punës. Nga ana tjetër,
në sektorin shtetëror nevojitet të
sigurohen në kuadër të planifiki-
mit të burimeve njerëzore, kushte
ligjore për pensionimet e rregullta
me çka në mënyrë të planifikuar
do të hapen edhe vende të reja për
shkak të plotësimit të vendet të li-
ruara të punës", thekson Topuzov-
ska. Sipas saj, edhe seleksionimi i
kandidatëve për punësim në sek-
torin privat dhe publik duhet të
jetë objektiv apo sipas kërkesave
të vendit të punës, me çka do të
promovohet edhe profesionalizmi
si cilësi.

Nga ana tjetër , vlerësohet se
edhe arsimi joformal në shtet ako-
ma ka nevojë të avancohet.

"Trajnimet praktike , kurset e
ndryshme, certifikatat për
shkathtësitë e ndryshme akoma
nuk vlerësohen dhe pranohen sa
dhe si duhet nga ana e
punëdhënësve, përkundër faktit se
seminaret e ndryshme për të rinjtë
paraqesin një mbindërtim shtesë
të çdo profesionisti i cili gjatë

kohës së studimeve nuk ka pasur
kohë apo mundësi që të njihet
edhe praktikisht me profesionin e
tij.", thonë njohësit e tregut të
punës në shtet. Sipas tyre, bile
mund të mendohet që arsimi
joformal të sjellë edhe pikë shtesë
gjatë aplikimeve për punë.

Aktualisht në shtet po zba-
tohen më shumë masa për të zbu-
tur dhe zvogëluar papunësinë e të
rinjve ndër të çilat është edhe ajo e
"garancisë për të rinjtë", që vitin e
kaluar punësoi 1800 të rinj, ndërsa
sivjet me të pritet të përfshihen
9500 të rinj. Për në vitin 2020 pritet
që edhe me zgjidhje ligjore ti ga-
rantohet çdo të riu që pas përfun-
dimit të shkollimit të fitojë
mundësi për rikualifikim dhe fitim
të ndonjë shkathtësie që i ka mun-
guar në procesin edukativo-arsi-
mor me qëllim që të ketë mundë-
si shumë më të mëdha për tu
punësuar.

Në ndërkohë, në vitet e kalua-
ra Gjermania, Danimarka dhe Ho-
landa kanë qenë shembuj të mirë
se si ulet papunësia rinore. Sistemi
gjerman për arsim profesional , an-
gazhimet daneze për të luftuar pa-
punësinë tek të rinjtë në fazat e
hershme si dhe kushtet fleksibile
të punës në Holandë bëjnë që këto
shtete të dallohen në zgjidhjen e
kësaj problematike. Danimarka
për shembull e thekson rëndësinë
e arsimit tek të rinjtë pa kualifiki-
me, ndërsa në Gjermani gati të
gjitha bizneset me më shumë se
500 punëtorë, punësojnë prak-
tikantë të rinj.

Ndryshe, shkalla e papunësisë e
të rinjve është më e ulët në vendet
e Evropës Perëndimore dhe Veriore.
Holanda ka përqindjen më të ulët të
të rinjve të papunë, me vetëm 4 për
qind, ndërsa pas renditet Norvegjia
ku papunësia tek të rinjtë në vitin
2018 ishte 4.6 për qind. Në Gjerma-
ni, Çeki, Zvicër, Austri dhe Suedi,
norma e papunësisë luhatet nga 6
deri 6.5 për qind. 

TEVDOVSKI PËR KOMPANITË VENDORE 

Përmes IFC-së lidhja me investimet e huaja

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

(PA)PERSPEKTIVA E TË RINJVE TË RAJONIT

Edhe të papunë, edhe të patrajnuar!
Njohësit e kësaj
problematike thonë
se papunësia e të
rinjve mund të zbutet
me rikualifikimin e
një pjese të caktuar të
kuadrove që vështirë
gjejnë punë, uljen e
nivelit të personave
që punojnë në të zezë
si dhe vendosjen e
sistemit të mësimit të
përjetshëm

Koha
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Në bazë të nenit 51 dhe nenit 35 të Ligjit për planifikim hapësinor
dhe urbanistik /“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
199/14, 44/15, 193/15, 31/16 163/16 dhe 168/18), dhe nenit 22 paragrafi
1 pika 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale /“Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ nr. 5/02 ,.Kryetari i komunës së Strugës , e
lëshon këtë:

L A J M Ë R I M
Për fillimin e procedurës për realizimin e Prezantimit publik dhe Anketës

publike për
Projekt arkitektonik urbanistik për riparcelizim të parcelës dhe formim i
dy parcelave të reja ndërtimore me klasë themelore të qëllimit A1 (banim

në shtëpi banimi) nga PN 2.27 në Bllok 18 pjesë nga NJU 6 në
Pk.nr.2499/1, Pk.nr.2499/2 dhe pjesë e Pk.nr.2502/3 në KK Strugë –

komuna e Strugës, punuar nga SHT NJU VIZHEN shpk Ohër me
nr.tek.14/2018 – gusht 2018.

PAU në fjalë i vendosur në NJU 6, Blloku 18 në zonën
qendrore të qytetit të Strugës.

Përfshirja në fjalë për të cilën punohet ky PAU i përfshin
parcelat kadastrale në vijim: Pk.nr.2499/1, Pk.nr.249/2 dhe pjesë të
Pk.nr.2502/3 në KK Strugë, Strugë.
Përfshirja e projektuar kufizohet me parcelat kadastrale në vijim:
Nga ana jugore me Pk.nr.2502/3, Pk.nr.2502/9, Pk.nr.2502/10 dhe
Pk.nr.2502/7
Nga ana perëndimore me Pk.nr.2501/, Pk.nr.2500 dhe Pk.nr.2490
Nga ana veriore me Pk.nr.2498/1 dhe Pk.nr.2502/3
Nga ana lindore me rrugën banuese ,,Rruga e sapoprojektuar 5,, (në
Pk.nr.2502/3)
Sipërfaqja e përfshirjes së projektuar e formuar nga parcela ndërtimore
P.N.2.27 është 508m2.
               Anketa publike dhe prezantimi publik për Projektin arkitektonik
urbanistik për riparcelizim të parcelës dhe formim i dy parcelave të reja
ndërtimore me klasë themelore të qëllimit A1 (banim në shtëpi banimi)
nga PN 2.27 në Bllok 18 pjesë nga NJU 6 në Pk.nr.2499/1, Pk.nr.2499/2
dhe pjesë e Pk.nr.2502/3 në KK Strugë – komuna e Strugës,do të realizohet
me paraqitje të Projektit arkitektoniko urbanistik në hapësirat e Komunës
së Strugës. Projekti arkitektoniko urbanistik është i disponueshëm në
sistemin informativ e urbanizëm.

Anketa publike do të zgjasë 5 ditë pune dhe atë nga data
22.04.2019 deri më 26.04.2019.

Lajmërimi për organizim të anketës publike është publikuar më
gazetat publike dhe në sistemin informativ e urbanizëm.

Prezantimi publik me prezantim profesional të planit do
të mbahet në datë 24.04.2019 në ora 12:00 në hapësirat e Komunës së
Strugës.

Në afatin e përmendur, personat e interesuar fizik dhe juridik
nga territorit i përfshirë me projektin arkitektoniko urbanistik mund të
dorëzojnë vërejtje, propozime dhe mendime në fletat anketuese në formë
elektronike përmes sistemit informativ e urbanizëm ose në formë të
shkruar. 

,
KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

:/Përpiloi:
/

Petrit Bajramoski
________________

:/Kontrolloi:
:/Lejoi:

. .
Ark. i dipl. NatmirNexhipi

_________________________________
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Nr. 14-122/2018 
15.04.2019 
Bërvenicë 

KOMUNA E BËRVENICËS 
Kryetari Komunës së Bërvenicës 

 
Në bazë të nenit 35 paragrafi 3 kurse në lidhje me nenin 46 paragrafi 9 nga Ligji për planifikim hapsinor 
dhe urbanistik ("G.zyrtare e RM" nr.199/2014), Kryetari i Komunës së Bërvenicës shpall: 

 
KOMUNIKATË 

 
Për organizimin e anketimit publik dhe prezantim publik me PUJVB për vendbanimin f.Stençe, 

jashtë v.b. - komuna e Bërvenicës 
 
1. Organizohet anketë publike dhe prezantim publik me propozim të PUJVB, me nr. tekn. 04-17/2018/2, 
përpunuar nga ,,Pro-inzhenering”-Tetovë, për pjesë nga PK.nr.346, pjesë nga PK.nr.347 dhe pjesë 
nga PK.nr.2819, v.q.Draka, KK: Stençe – komuna e Bërvenicës, me destinim E2 - suprastruktura 
komunale. 
 
2. Anketa publike do të zgjasë 5 ditë pune duke filluar nga 22.04.2018 deri 26.04.2019, kurse prezantimi 
publik do të mbahet më datë 24.04.2019 nga ora 10-16 në zyrën e sektorit për urbanizëm në Komunën e 
Bërvenicës. 
 
3. Hapësira për të cilën do të organizohet prezantimi publik dhe anketa publike me propozim të PUJVB, 
me sipërfaqe të përgjithshme të përfshirjes planore prej 214154,15 m2, për pjesë nga PK nr.346, pjesë 
nga PK.nr.347 dhe pjesë nga PK.nr.2819, v.q.Draka, KK:Stençe – komuna e Bërvenicës, me 
destinim E2- suprastruktura komunale-prodhimi i energjisë elektrike nga burime alternative, të 
rrethuara në anën veri-perëndimore me "Rrugëdheu,,. 
 
4. Listat anketuese për pjesëmarrje në anketën publike qytetarët e interesuar mund t`i marrin në hapësirat e 
Komunës së Bërvenicës - Zyra e Sektorit për urbanizëm. 
 
5. Në afatin e caktuar personat e interesuar juridik dhe fizik në rajonin konkret të përfshirë me 
dokumentacionin planor lokal urbanistik, mund të dorëzojnë vërejtje me shkrim në fletat anketuese 
përmes arkivit të komunës së Bërvenicës. 
 
Kryetar 
Enver Pajaziti 

 
 
   KRYETARI I KOMUNËS  

 
Nr. _____________ prej _____________. 
 
 
 

Kryetari i Komunës së Çairit, Shkup, gjatë shqyrtimit të kërkesës së parashtruar nga, Burim Axhami rr. “Dizhonska 1” nr. 23, nga 
Shkupi e dorëzuar me numër 08-4549të datës 04.08.2011, në bazë të nenit 21, paragrafi (2), paragrafi (11), 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 1” nr. 23, Shkup, PK 4460/2, KK Qendër 1; e regjistruar në Fletë pronësinë nr. 957577, objekt i cili 
është shënuar si: 
numri i objektit 1, Përdhese, hyrja 1,banesa 1,  dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: banim, sipërfaqja e brendshme 78 m2. 
numri i objektit 1, Kati 1, hyrja 1,banesa 1,  dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: banim, sipërfaqja e brendshme 71 m2. 
2. Si bartës  i  të  drejtës  të  pronësisë  së  objektit  nga  pika  1 e dispozitivit  të  këtij  aktvendimi,  caktohet, Burim Axhami rr. 
“Dizhonska 1” nr. 23, nga Shkupi, me NVAQ: 1810984450058. 
3. Pjesë përbërëse e këtij aktvendimi është Elaborati  gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të     objektit të paligjshëm 
nr.03-1593-13të datës 17.10.2013, i përpiluar nga “GEOPROEKT PLUS INZHENERING” SHPKNJP-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 Burim Axhami rr. “Dizhonska 1” nr. 23, nga Shkupi, e dorëzuar me numër 08-4549 të datës 04.08.2011, për 
përcaktimin e statusit juridik të objektit  paligjshëm: shtëpi banimi, që  gjendet, rr. “Dizhonska 1” nr. 23, Shkup, PK 4460/2, KK 
Çair; e regjistruar në Fletë pronësinë nr. 957577, me gjithsej sipërfaqe të brendshme 149 m2 
Kërkuesi me kërkesën parashtroi:  
- Fotokopje e dokument udhëtimi 
- Akt noteri – Deklaratë nr.PLA 143/2014  të datës 17.01.2014,  
- Akt noteri – Deklaratë nr. PLA 6/2016 të datës 04.01.2016, 
Akt noteri – Autorizim nr. PLA 6001/2015 në Shkup të datës 17.04.2015, 
- Vërtetim për pasqyrë historike të PK 4460/2 KK Çair nën nr. 1108-2205/2018 të datës 28.09.2017 
- Fletë pronësie nr. 957577 të datës 28.09.2018  
-  Elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të paligjshëm nr. 03-1593-13të datës 17.10.2013, i përpiluar 
nga “GEOPROEKT PLUS INZHENERING” SHPKNJP-Shkup. 
Gjatë procedurës janë sjellë këto:  
- Procesverbal nga këqyrja në vend me nr. 08-4549të datës 28.03.2016. 
- Pëlqim urbanistik me nr.08-4549të datës 26.03.2018. 
-  Konkluzion për pagim të kompensimit nr.08-4549të datës 30.03.2018. 
Toka në të cilën është ndërtuar objektit është në pronësi të Republikës së Maqedonisë, Burim Axhami, Strahinja Vuçidolac dhe 
Karolina Vuçidolac. 
Dedikimi i objektit të paligjshëm është i banimit në pajtim me dokumentacionin e planit urbanistik në fuqi në të lartpërmendurën 
PK 4460/2, KK Çair është paraparë vend parkingje. 
Gjatë përmbushjes së kushtit nga neni 12 paragrafi (1) alineja 7, për objekte të ndërtuara në mënyrë të paligjshme të ndërtuar në 
truall në të cilin në pajtim me dokumentacionin e planit urbanistik në fuqi është paraparë ndërtimi i infrastrukturës rrugore 
zbatohen vetëm dispozitat nga standardet nga neni 19 i Ligjit për trajtim me objektet e ndërtuara në mënyrë të paligjshme me të 
cilën përcaktohet objekti a është tërësi ndërtimore dhe funksionale, a është në rënie dhe a ka qasje deri te objekti, ndërsa këto 
objekte NUK përputhen 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: 

- Kërkuesi 
- Arkivi 

Miratoi - E.A.  
Përktheu – S.H.  

Kryetari i Komunës 
Visar Ganiu

 

                             
                  KOMUNA BUTEL 
       Nr. 09-362/5 prej datës 15.04.2019  
                             Shkup 
 

Në bazë të nenit 35 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gz.zyrtare e RM nr. 199/2014, 
44/2015, 193/2015, 31/2016 163/2016, 64/18 dhe 168/18), Kryetari i Komunës së Butelit e jep këtë:  

 
N J O F T I M 

 
Njoftohen qytetarët dhe subjektet juridike që Kryetari i Komunës Butel sjelli Vendim për organizim të:  

 
PREZANTIM PUBLIK DHE ANKETË PUBLIKE 

për Ndryshim dhe plotësim të planit urbanistik jashtë vendbanimit për zonën industriale "Vizbeg" me 
përpunim të Bllokut 14 KK Vizbeg, komuna Butel - Shkup, Periudha planore 2018-2028, Propozim plan 

 
Kufiri i përfshirjes planore të Ndryshimit dhe plotësimit të Planit urbanistik jashtë vendbanimit për 

zonën industriale "Vizbeg" me përpunim të Bllokut 14, KK Vizbeg, Komuna Butel, përkon me kufijtë e 
Bllokut 14, siç është cekur më parë me UPVNM ekzistues për zonën industriale "Vizbeg" nga viti 2016. I 
njëjti është shfaqur në shtojcat grafike dhe vijon:  

 
  në lindje kufiri fillon nga pika më veriore 1 (në aksin e rrugës së planifikuar të grumbullimit "21") 

dhe lëviz në drejtim jugor së pari duke e prerë PK 1135/9, pastaj gjatë kufirit lindor të PK 1135/10, KK Butel, 
Komuna Butel, me çka vazhdon në drejtimin e njëjtë gjatë kufijve lindor të PK 44/1, PK 44/2, PK 542/2, PK 
543, PK 544/3 dhe PK 544/23, KK Vizbeg, Komuna Butel, deri te pika më lindore 23, në fundin juglindor të 
përfshirjes planore;  

 në jug kufiri fillon nga pika më lindore 23 dhe lëviz në drejtim perëndimor gjatë kufijve jugor të PK 
544/23, PK 544/17, PK 544/18, PK 544/2, PK 544/9, PK 545/6 dhe PK 545/5, deri te pika më jugore 43. Nga 
këtu kthen në drejtim të veriut gjatë kufijve perëndimor të PK 545/6 dhe PK 545/2, deri te pika 44, prej ku 
përsëri kthen në drejtim të perëndimit duke lëvizur gjatë kufijve jugor të PK 539/4, PK 539/3, PK 539/2 dhe 
PK 539/1, KK Vizbeg, Komuna Butel, deri te pika më perëndimore 57 të fundit jugperëndimor të përfshirjes 
planore;  

 në perëndim kufiri fillon nga pika më perëndimore 57 dhe lëviz në drejtim të veriut, së pari nëpër 
kufirin perëndimor të PK 539/1, ndërsa nga pika 58 vazhdon duke i prerë PK 1661/1, PK 413/1, PK 411 dhe 
PK 409/1, KK Vizbeg, Komuna Butel (gjatë boshtit të rrugës grumbulluese të planifikuar "14"), deri te pika 
141 në fundin veriperëndimor të përfshirjes planore;  

 në veri kufiri fillon nga pika 141 dhe lëviz në drejtim lindor duke i prerë PK 1661/1, KK Vizbeg dhe 
PK 1135/11 dhe PK 1135/9, KK Butel, Komuna Butel (përgjatë boshtit të rrugës grumbulluese të planifikuar 
"21"), deri te pika fillestare 1.  

Sipërfaqja e përfshirjes planore në kuadër të kufijve të përshkruar gjithsej është 12,93 ha gjegjësisht 
129325,92 m².   

 
 Plani urbanistik i përpunuar jashtë vendbanimit me shtojcat grafike do të ekspozohet në një vend 
publik në hapësirat e Komunës Butel në sallën e takimeve (salla e vogël).  

Anketa publike do të mbahet prej datës 23.04.2019 deri 03.05.2019 (gjashtë ditë pune), çdo ditë pune 
nga ora 08.30 deri 15.30 në hapësirat e Komunës Butel në sallën e takimeve (salla e vogël).  
 Në afatin e caktuar subjektet juridike dhe fizike të interesuar mund të parashtrojnë vërejtje në listat 
anketuese në formë elektronike përmes sistemit informativ e-urbanizëm ose në formë shkrimi.  
 Listat anketuese për pjesëmarrje në Anketën publike mund të merren në Komunën Butel (sportel).  
             Njoftimi për organizim të anketës publike do të publikohet në mediat publike, në sistemin informativ 
e-urbanizëm dhe ueb faqen e Komunës Butel.   

Prezantimi publik në lidhje me Ndryshimin dhe plotësimin e planit urbanistik jashtë vendbanimit për 
zonën industriale "Vizbeg" në përpunim të Bllokut 14 KK Bizbeg, komuna Butel - Shkup, Periudha planore 
2018-2028, Propozim plani, do të mbahet në hapësirat e Komunës Butel, në sallën e takimeve (salla e vogël), 
më datë 24.04.2019, me fillim në ora 10:00.  

                                                 Kryetari i komunës 
Velimir Smilevski  



9AKTUALE
Koha, e mërkurë, 17 prill 2019 

Shkup, 16 prill - Komisioni për sëmundje infek-
tive solli konkluzion se duhet të shpallet epi-
demi e fruthit në të gjithë territorin e vendit,
deklaroi mjeku Vladimir Mekiq nga Instituti
i Shëndetit Publik. Ai theksoi se shpallja e
epidemisë është me qëllim që të zbatohen
masat shtesë që të pengohet përhapja e më-
tejshme, të ulet numri i infektimeve të reja
dhe të pengohen format e rënda të kësaj së-
mundje.

Një prej masave është ndalimi i vizitës së
kopshteve, masa e dytë e cila është propo-
zuar është që të ulet mosha për vaksinim prej
12 muajve në gjashtë muaj, sepse një pjesë e
madhe pothuajse 100 fëmijë janë të moshës
nën një vit dhe ata janë grupi më vulnerabël
për format më të rënda të sëmundjes. Për
shkak se kemi edhe të sëmurë midis persona-
ve më të rritur në moshë që sipas kalendarit
të rregullt nuk e kanë marrë vaksinimin Ko-
misioni mori vendim që të rritet mosha e

vaksinimit, kështu që çdo person më i madh
se 14 vjeç do të mund të vaksinohet lirisht
në qendrat e shëndetit publik, respektivisht
në moshën prej 14 deri 60-vjeçare”, tha mjeku
Mikiq. Ai tha se seti i masave të tjera, që janë
propozuar, është se të gjithë nëpunësit shën-
detësorë në territorin e të gjithë vendit duhet
që të vaksinohen me dy doza të vaksinës
MRP.

Theksoi se ndalohen vizitat tek të së-
murët dhe kjo masë duhet që të respektohet
me qëllim që të ulet mundësia e futjes së in-
feksioneve të reja në kushte spitalore, ndër-
sa edukatoret në kopshte do ta kenë të do-
mosdoshme që të kontrollohen për statusin
e tyre të vaksinimit dhe do të duhet që të
vaksinohen rregullisht. “Më shumë se 70 fë-

mijë me fruth janë hospitalizuar, prej të cilë-
ve 55 janë në Klinikën e Sëmundjeve Infekti-
ve, ndërsa 15 në Klinikën e Sëmundjeve të Fë-
mijëve. Prej tyre më shumë se shtatë janë në
gjendje të rëndë, por të gjithë janë hospita-
lizuar sepse ka pasur komplikacione nga
fruthi”, shtoi Mikiq. Ky konkluzion u soll sepse
tashmë janë raportuar 961 raste me fruth.
Në javën e fundit më shumë se 60 për qind e
rasteve të raportuar të cilat janë më tepër në
nivel javor janë jashtë nga Shkupi, tashmë
gjashtë qendra për shëndetin publik kanë
shpallur epidemi të fruthit me popullatë të
përgjithshme që është më shumë se gjysma,
respektivisht 55 për qind e territorit të vendit.
Gjithsej 20 qytete kanë regjistruar raste të
fruthit. (Q.A)

Shkup, nëntë
aksidente me 
një të lënduar
Shkup, 16 prill -Në rajonin e Qyte-
tit të Shkupit gjatë 24 orëve të
fundit kanë ndodhur gjithsej
nëntë aksidente trafiku prej të
cilëve në njërën më lehtë është
lënduar një person, ndërsa në
tetë është shkaktuar dëm mate-
rial. Policia e trafikut ka sanksio-
nuar 17 shoferë të cilët e kanë
drejtuar automjetin më shpejtësi
më të madhe nga e lejuara, ndër-
sa nga komunikacioni janë përja-
shtuar 23 shoferë të cilët e kanë
drejtuar automjetin para se të
pajisjen me patentë shoferi  dhe
dy shoferë fillestarë. Nga komu-
nikacioni janë përjashtuar edhe
16 automjete të paregjistruara.
SPB Shkup informon se janë
dhënë edhe 108 dënime për
parkim jo të drejtë, ndërsa me
automjetin special “karrotrec”
janë larguar 69. Janë sanksionuar
edhe 17 shoferë për parkim jo të
drejtë, 10 shoferë të cilët kanë ka-
luar në dritë të kuqe, 23 shoferë
për shfrytëzimin e telefonit celu-
lar derisa e kanë drejtuar au-
tomjetin, tetë shoferë për mos
mbajtjen e rripit të sigurimit, si
dhe tre shoferë të cilët nuk i kanë
dhënë të drejtë kalimi këmbë-
sorëve në vendkalimin e shënuar
për këmbësorë.

Mbi 22 për qind e
popullatës, e varfër 
Shkup, 16 prill - Qytetarë të shumtë humanë dhe
kompani kanë dhuruar në kuadër të aksionit “Ush-
qe 10.000”, që u mbajt dje në kuadër të “Javës së
solidaritetit” të Kryqit të Kuq nga ora 10 deri në 18
në 29 lokacione në Shkup, Manastir, Kumanovë,
Prilep, Stumicë, Radovish, Koçan, Vinicë, Gostivar
dhe Gjevgjeli. Qëllimi është që të nxiten qytetarët
dhe të dhurojnë ushqim dhe ta ngrenë nivelin e
tyre të solidaritetit drejt atyre që nuk kanë. “Mbi
450.000 qytetarë në Maqedoni kanë problem që t’i
sigurojnë të gjitha vaktet. Në këto 29 lokacione qy-
tetarët do të mund të dhurojnë ushqim që do të
jetë me afat më të gjatë. Ushqimi do të vendoset
në pako që do të shpërndahen deri te kategoritë e
ndryshme të qytetarëve me status social”, theksoi
Bllazhe Josifovski nga rrjeti “Të gjithë të ngopur”.
Ai shprehu shpresë se do të dhurohet sasi e mjaf-
tueshme e ushqimit që të mund të plotësohen një
pjesë e nevojave mujore të qytetarëve. Ky aksion
organizohet në kuadër të “Javës së solidaritetit” që
këtë vit prej 15 prillit e deri më 21 prill shënohet
nën moton “Kontributi juaj ndihmë e rëndësish-
me” me target grupe familjare që jetojnë në zona
rurale dhe janë nga kategoritë e prekshme. Sekre-
tari i përgjithshëm i Kryqit të Kuq të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Sait Saiti informoi se do të
mblidhet ushqim, veshje, veshmbathje, mjete për
higjienë, si dhe mjete financiare. Mjetet do të
grumbullohen përmes numrave të telefonit
070/075/077 143 400 me donacion prej 100 de-
narëve, ose përmes pagesës bankare të llogarisë së
Fondit për solidaritet të Kryqit Kuq të Republikës
së Maqedonisë. Në këtë periudhë do të organi-
zohet edhe aksion humanitar nga shtëpia në shtë-
pi për sigurimin e donacionit në kontribute finan-
ciare. Sipas të dhënave me të cilat disponon Kryqi i
Kuq, në Maqedoni 22.2 për qind nga popullata
është e varfër. Në kuadrin botëror në varfëri je-
tojnë 2 miliardë njerëz, 750 milionë në varfëri ek-
streme, ndërsa 800 mijë në uri kronike.

Qefsere ABDYLI

Shkup, 16 prill - Me qëllim të zvogëlimit
të vdekjes së lehonave, dhe avancimit të
mbrojtjes shëndetësore të grave dhe
fëmijëve, në Maqedoninë e Veriut të
gjitha kontrollet gjinekologjike dhe
mikrobiologjike, analizat biokimike
duke përfshirë edhe vet lindjen për se-
cilën grua shtatzënë, qytetare të Ma-
qedonisë së Veriut, pa dallim nëse ka si-
gurim shëndetësor ose jo, janë pa
pagesë. Njësoj, tani më shtatë vite,
gjegjësisht nga prilli i vitit 2012, gratë e
moshës 24 deri 60 vjeç kanë të drejtë të
bëjnë PAP teste pa pagesë. Por, vetëm
16 për qind e grave të kësaj grup moshe
i janë përgjigjur pozitivisht thirrjes për
PAP test pa pagesë.

Të tjerat, edhe pse kanë marrë ftesë
të rregullt që përmes këtij testi të kon-

trollojnë nëse kanë sëmundje parakan-
cerogjene ose malinje në qafën e mi-
trës, nuk janë paraqitur për kontroll gji-
nekologjik. Për fat të keq, çdo ditë e më
shpesh ndodh që pacientet të pohojnë
që edhe pse këto kontrolle janë pa pa-
gesë, gjinekologët e tyre amë u
kërkojnë të holla për të njëjtat. Sipas
Fondit për Sigurim Shëndetësor, tek gji-
nekologët e zgjedhur, duhet të jenë pa
pagesë kontrollet diagnostifikuese me
eko, kolposkopi dhe marrje e briseve.
Dr. Dushko Filipovski, kryetar i Sho-
qatës së gjinekologëve privatë sqaron
se PAP testi është pa pagesë çdo tri vite
dhe se për ta kryer të njëjtin, thirren
pacientet e sipas moshës e programit të
paracaktuar. "Për PAP testin, një herë

në vit paguhet participim prej 60 de-
narë. Rregullat e pranuara botërisht
thonë se nëse tre testet e fundit janë
në rregull, testi i ardhshëm bëhet pas tri
vitesh", thotë Dr. Filipovski. Nëse ndodh
që gjinekologu i zgjedhur kërkon të
holla për kontrollin falas, të siguruarat
duhet t’ia bëjnë me dije se i dinë të drej-
tat e tyre dhe se kontrolli te mjeku i
zgjedhur nuk paguhet, këshillojnë nga
Fondi i Shëndetësisë. "Në raste kur insi-
stohet për pagesë, duhet të kërkojnë
llogari fiskale për shërbimet mjekësore
të kryera dhe ta informojnë Fondin,
qoftë përmes postës ose në mënyrë
elektronike, e të bashkëngjisin fo-
tokopje të dokumentacionit fiskal",
thonë nga Fondi.

VENDIM I KOMISIONIT PËR SËMUNDJE INFEKTIVE

Epidemia e fruthit shpallet në të gjithë vendin
Më shumë se 70 fëmijë me
fruth janë hospitalizuar, prej të
cilëve 55 janë në Klinikën e
Sëmundjeve Infektive, ndërsa
15 në Klinikën e Sëmundjeve të
Fëmijëve. Prej tyre më shumë se
shtatë janë në gjendje të rëndë

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

FONDI BËN THIRRJE PËR KONTROLLE GJINEKOLOGJIKE PA PAGESË

Pak interesim për PAP testet falas
Vetëm 16 për qind e grave të
kësaj grup moshe i janë
përgjigjur pozitivisht thirrjes
për PAP test pa pagesë. Të
tjerat, edhe pse kanë marrë
ftesë të rregullt që përmes
këtij testi të kontrollojnë nëse
kanë sëmundje
parakancerogjene ose
malinje në qafën e mitrës,
nuk janë paraqitur për
kontroll gjinekologjik

Koha
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N
ë gushtin e vitit 1941, para
se Shtetet e Bashkuara të
hynin në Luftën e Dytë
Botërore, kryeministri bri-

tanik Uinston Çërçill dhe presidenti
amerikan Frenklin D.Ruzvelt, u
takuan fshehurazi në brigjet e Tokës
së Re, për të diskutuar se si bota mund
të organizohej pas luftës. Diçka e
ngjashme ishte tentuar në Versajë,
pak më shumë se 2 dekada më parë,
por kishte dështuar. Diskutimet mes
tyre sollën Kartën e Atlantikut, e cila
krijoi një sërë parimesh dhe institu-
cionesh të përbashkëta, që përcak-
tojnë ende rendin ndërkombëtar 8
dekada më vonë.

Në vitin 1944, konferenca e Bre-
ton Uds, hodhi bazat për ngritjen e
Fondit Monetar Ndërkombëtar,
Bankës Botërore, dhe institucionet e
tjera financiare globale; dhe krijimin
e Kombeve të Bashkuara pak më
vonë. Fuqitë e Boshtit që e humbën
luftën, u shndërruan në demokraci
dinamike me ekonomitë e tregut, dhe
u integruan në sistemin e ri global,
ndërsa stabiliteti u ruajt nëpërmjet
strukturave bashkëpunuese të siguri-
së, që përfshinë teatrot transatlantike
dhe të Paqësorit. Pastaj erdhën refor-
mat ekonomike të Kinës, duke filluar
nga fundi i viteve 1970, dhe shembja
e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, dhe
nga ai moment ëndrra e një qeveri-
sjeje globale shumëpalëshe të para-
shikuar në Kartën Atlantike, mund të
fillonte të realizohej. Në vitin 1995,
Marrëveshja e Përgjithshme e Taksa-
ve dhe Tregtisë së Breton Udsit u zë-
vendësua me Organizatën Botërore
të Tregtisë, dhe në më pak se 2 deka-
da tregtia si pjesë e PBB-së globale,
është rritur nga rreth 40 për qind në
mbi 70 për qind (për shkak të prani-
mit të Kinës në OBT në dhjetorin e vi-
tit 2001).

Gjatë kësaj epoke të artë të multi-
lateralizmit, globalizimit dhe zhvilli-
mit social dhe ekonomik, më shumë
se 1 miliardë njerëz u nxorën nga
varfëria ekstreme, dhe demokracia u
bë normë globale . Por është e qartë,
se dekada e dytë e shekullit XXI, ka
shënuar ardhjen e një epoke të ndry-
shme. Kujtimet e viteve formuese të
rendit ndërkombëtar, por edhe të
tragjedive që e bënë atë të nevojsh-
me, janë zbehur me kalimin e breza-
ve. Kanë lindur fuqitë e reja, që po e
sfidojnë dominimin perëndimor,
brenda një konteksti gjithnjë e më
shumë të polarizuar. Dhe përhapja e
kohëve të fundit e regjimeve autorita-
re, ka vënë në pikëpyetje të ardhmen
e demokracisë. Ndonëse strukturat

themelore të rendit të pasluftës mbe-
ten ende më këmbë, ato po dobë-
sohen përballë revizionizmit rus,
këmbënguljes kineze, përçarjes së
SHBA-së dhe pasigurisë evropiane.

Për të rishikuar parimet e Kartës
Atlantike në këtë botë sërish të rre-
zikshme, dy institute të shquara, Kë-
shilli Atlantik në SHBA dhe Qendra
për Inovacionin e Qeverisjes Globale
në Kanada, mblodhën kohët e fundit
politikëbërës dhe mendimtarët, përf-
shirë edhe mua, nga 19 të ndryshme.
Kur përpiqesh të hartosh një grupim
të ri parimesh të përbashkëta, sfida
më e madhe është të vendosësh nëse
do t’i bësh ato të zbatueshme vetëm
për demokracitë e botës, apo edhe
për ata që pëlqejnë Rusinë, Kinën dhe
Arabinë Saudite. Natyrisht, demok-
racia është mënyra më e mirë për të
siguruar respektimin e të drejtave in-
dividuale. Por ndërkohë, debati duhet
të jetë i hapur për ata që mbrojnë vle-
ra dhe interesa të ndryshme. Në rastin
tonë, ne donim të prodhonim një
dokument që do të kishte ndikim si
në “Perëndimin klasik”, ashtu edhe në
Brazil, Algjeri, Iran, Indi, Indonezi dhe
Vietnam. Diskutimet tona, prodhuan
në një Deklaratë Parimesh, të cilën e
prezantuam në Konferencën e Siguri-
së të Mynihut muajin e kaluar. “Të
frymëzuar nga të drejtat e patjetër-

sueshme që rrjedhin nga etika, tradi-
tat dhe besimet tona, ne angazhohe-
mi të synojmë një të ardhme më të
mirë për qytetarët dhe kombet tona.
Ne do të mbrojmë vlerat tona, do të
kapërcejmë dështimet e kaluara me
ide të reja, do t’i përgjigjemi me të
vërtetën, do të përballemi me agre-
sionin me forcë, dhe do të vazhdojmë
përpara me besimin se do të mbizotë-
rojnë parimet tona”.

Deklarata e plotë, përmban 7 dek-
larata nën titullin “liria dhe drejtësia”,
“demokracia dhe vetëvendosja”, “pa-
qja dhe siguria”, “tregjet e lira dhe
mundësia e barabartë”, “një planet i
hapur dhe i shëndetshëm”, “ ndihmë”
dhe “veprim kolektiv”. Në secilën fu-
shë, qëllimi ynë ishte të vendosnim
parime që mund të shërbejnë si baza
e një konsensusi të ri, pas një debati
gjithëpërfshirës global. Deklarata,
nuk është thjesht një rishqyrtim i be-
simeve të dikurshme. Çështjet mje-
disore, janë bërë qartazi më të spika-
tura sesa ishin më parë, dhe çështjet
e sovranitetit duhet të ritheksohen
për një botë gjithnjë e më të ndër-
lidhur dhe të ndërvarur. Shqetësimet
rreth asaj se si ndahet prosperiteti
brenda dhe ndërmjet vendeve, kanë
fituar një peshë të konsiderueshme.

Por vlerat themelore, si respekti
për të drejtat individuale, mbeten

thelbësisht të rëndësishme, sikurse
edhe besimi se “qeveritë që u
përgjigjen qytetarëve të tyre, dhe re-
spektojnë sundimin e ligjit mund të
zgjidhin më së miri pabarazinë, pa-
drejtësinë e duhur, dhe t’i shërbejnë
të mirës së të gjithëve”. 

Në fakt, qeveritë e injoruan këtë
kusht. Pas 1 viti diskutimesh, deklara-
ta ka marrë mbështetje të gjerë në
vende të ndryshme të botës. Por qël-
limi ynë, është të fillojmë një debat
më të madh, dhe të mos kemi fjalën e
fundit. Nuk kemi ndonjë iluzion, se
do të konkurrojë Kartën e Atlantikut
në aspektin e ndikimit të saj historik.
Por as nuk kemi ndonjë dyshim, mbi
urgjencën dhe domosdoshmërinë e
një diskutimi të ri, mbi parimet the-
melore të qeverisjes globale. 

Pa një debat të tillë, rendi i vjetër
do të vazhdojë të rrënohet, dhe do të
zëvendësohet nga një “xhungël ho-
besiane” të sunduar nga pushteti ab-
solut dhe interesi i ngushtë vetjak.
Dhe të gjithë e dimë se çfarë solli kjo
herën e fundit. (bota.al)

(Autori është ish-ministër i Jashtëm
dhe ish-kryeministër i Suedisë. 

Është aktualisht kryetar i 
Komisionit Global për Qeverisjen e

Internetit, dhe anëtar i Këshillit Global
të Agjendës Botërore të Forumit 

Ekonomik në Evropë)

Nuk kemi ndonjë
iluzion, se do të
konkurrojë Kartën
e Atlantikut në
aspektin e ndikimit
të saj historik. Por
as nuk kemi ndonjë
dyshim, mbi
urgjencën dhe
domosdoshmërinë
e një diskutimi të ri,
mbi parimet
themelore të
qeverisjes globale.
Pa një debat të tillë,
rendi i vjetër do të
vazhdojë të
rrënohet, dhe do të
zëvendësohet nga
një “xhungël
hobesiane” të
sunduar nga
pushteti absolut
dhe interesi i
ngushtë vetjak

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Drejt një Karte të Re globale Nga
Carl BILDT

FORUM
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STUDIME

Publicitet

Shkaku i kancerit është shkruar
në ADN-në e tumoreve, thonë
shkencëtarët në një zbulim që
mund të tregojë më në fund se sa i
atribuohet sëmundja faktorëve si
ndotja e ajrit ose pesticidet.

Deri tani, rrënjët e shumë lloje-
ve të kancerit kanë rezultuar të
pakapshme, me mjekët që nuk janë
në gjendje të heqin dorë nga ndiki-
mi i një numri të shkaqeve kance-
rogjene që njerëzit hasin çdo ditë.
Edhe kanceri i mushkërive, nuk
dihet se sa mund t'i atribuohet
pirjes së duhanit dhe se sa mund të
lidhet me faktorë të tjerë, siç janë

mënyra e jetesës, apo nga ndotja.
Por tani shkencëtarët në Universite-
tin e Kembrixhit dhe King's College
në Londër kanë treguar se tumoret
mbajnë informacione si një ‘kuti e
zezë’ që tregon shkaqet e së-
mundjes.

Ata ekspozuan qelizat burimo-
re në dhjetëra kancerogjene të
njohura dhe regjistruan se si ndry-
shon kodin e ADN-së forma e kan-

cerit. Kjo siguron një 'gjurmë gishta-
sh' të shkakut themelor dhe madje
mund të tregojë se cili ishte shkak-
tari më i madh. Hulumtuesit kanë
lëshuar sot një katalog të shenjave
të shkaktuara nga 41 agjentë mjedi-
sorë të lidhur me kancerin në
mënyrë që shkencëtarët dhe
mjekët të mund ta kuptojnë
origjinën e tyre. "Shenjat mutacione
janë shenjat e gishtërinjve që kan-

cerogjenët lënë pas në ADN-në
tonë, dhe ashtu si shenjat e gishtë-
rinjve, secili është unik", tha Serena
Nik-Zainal nga Departamenti i Gje-
netikës Mjekësore dhe Njësia e
Kancerit të MRC në Universitetin e
Kembrixhit.

"Ato na lejojnë të trajtojmë tu-
moret si një vend të krimit dhe si
shkencëtarët e mjekësisë ligjore na
lejojnë të identifikojmë shkaktarin

dhe bashkëpunëtorët e tyre
përgjegjës për tumorin", shtoi ajo.
Kodi gjenetik i njeriut është shkruar
në molekula të njohura si nukleoti-
de, të përfaqësuar nga shkronjat A,
C, G dhe T. Teknika e re punon duke
studiuar "gabime drejtshkrimore"
ose mutacione në ADN që ndodhin
për shkak të faktorëve të tillë si dri-
ta ultravjollcë, alkooli, ose tymi i
duhanit, kur A bëhet një G. Ekipi
gjithashtu identifikoi shenjat e gi-
shtërinjve të lënë pas nga barnat e
zakonshme të kimioterapisë, disa
kimikate diete dhe disa të pranish-
me në tymrat e shkarkimit të naftës,
duke treguar vetëm sa ADN-ja
është e lëndueshme ndaj ndotësve
mjedisorë. "Biblioteka jonë referue-
se do t'iu lejojë mjekëve në të ardh-
men të identifikojnë fajtorët
përgjegjës për shkaktimin e kance-
rit. Informacioni i tillë mund të jetë
i paçmuar në ndihmën për të infor-
muar masat për të zvogëluar ek-
spozimin e njerëzve ndaj kance-
rogjenëve potencialisht të
rre zi kshëm", tha Nik-Zainal.

Shkaku i kancerit është i
shkruar në ADN-nëe tumoreve

Kodi gjenetik i njeriut
është shkruar në
molekula të njohura si
nukleotide, të
përfaqësuar nga
shkronjat A, C, G dhe T.
Teknika e re punon
duke studiuar "gabime
drejtshkrimore" ose
mutacione në ADN që
ndodhin për shkak të
faktorëve të tillë si drita
ultravjollcë, alkooli, ose
tymi i duhanit, kur A
bëhet një G



14 RAJON
Koha, e mërkurë, 17 prill 2019 

Rreth 20 për qind e popullatës së Kosovës
ka migruar nga vendi drejt vendeve të botës
që nga shpallja e pavarësisë më 2008 e deri
në vitin e kaluar. Kjo është shifra e fundit që
ka publikuar Instituti Epik në raportin me
emër “Ikja e madhe”. “Në periudhën 2008-
2018, gjithsej 203,330 qytetarë të Kosovës
kanë ikur nga Kosova dhe kanë bërë kërkesë
për azil në Bashkimin Evropian (BE). Gjatë
kësaj kohe po ashtu, 141,330 qytetarë të Ko-
sovës të u gjetën ilegalisht të pranishëm në
BE”, thuhet në njoftimin e këtij Instituti.

Sipas Epik, nga viti 2016 ka një rënie të
kërkesave për azil në shtetet e BE-së, mirëpo
përsëri shifra për largimin e qytetarëve nga
Kosova mbetet e lartë.

“Që nga viti 2016, Kosova ka shënuar një
rënie të konsiderueshme si në numrin e
kërkesave për azil ashtu edhe në numrin e
shtetasve të Kosovës që u gjetën ilegalisht

të pranishëm në BE. Në fakt, viti 2018 ka qenë
vit më trend më të mirë në të dyja kategoritë.
Megjithatë, këto dy të dhëna përfaqësojnë
344,660 qytetarë të Kosovës të cilët kanë ven-
dosur të ikin nga Kosova dhe të kërkojnë një
jetë më të mirë në BE. Me fjalë të tjera, gati
20% apo 1/5 e popullsisë së Kosovës ka ikur
nga Kosova. Sipas Institutit Epik, të dhënat
janë më shqetësuese nëse i shtohen shifrat e
qytetarëve të Kosovës që kanë migruar për në
BE përmes rrugëve tjera, siç janë vizat e
punës. Shkaqet kryesore për largimin e qyte-
tarëve nga Kosova, Epik thotë se është
gjendja politike dhe ekonomike.

“Shkaqet kryesore të cilat shtyjnë qyte-
tarët e Kosovës drejt vendimit për të ikur nga
vendi gjinden në pakënaqësinë e qytetarëve
me gjendjen politike dhe ekonomike në
vend, si dhe pritjet e tyre pesimiste për të
ardhmen e Kosovës”, thuhet në njoftimin e

Institutit Epik të publikuar në “Facebook”.
Në fund të njoftimit, Instituti Epik ka pu-

blikuar edhe disa statistika të UNDP-së mbi
pulsin publik. Shifrat tregojnë për një
gjendje jo të mirë të të rinjve, kur ata flasin
për të ardhmen dhe punësimin.

“Sipas pulsit të fundit publik të UNDP-
së, 1/3 e të rinjve të Kosovës konsiderojnë se
e ardhmja e Kosovës është në rrugën e ga-
buar. 73.5% e të rinjve nuk kanë ose kanë
shumë pak pritje se do të gjejnë punë në gja-
shtë muajt e ardhshëm. 48% e të rinjve nuk
besojnë që situata politike dhe ekonomike
do të përmirësohet. Në këtë kontekst, të
rinjtë e shohin migrimin si alternativën e tyre
të vetme. 58% e të rinjve do të konsideronin
migrimin në tre vitet e ardhshme. Nga ana
tjetër vetëm 17.9% nuk do ta konsideronin
migrimin si opsion”, thuhet në njoftimin e
Epik. (Kallxo.com)

Dy dekada pas përfundimit të
luftës Kosova muajt e fundit po ek-
sporton trefish më shumë mallra
drejt Serbisë sesa po importon, e
krejt kjo falë taksës 100 për qind

Taksa e vendosur ndaj produk-
teve të Serbisë dhe të Bosnjë e Her-
cegovinës në fund të vitit që lamë
pas për herë të parë gati pas dy
dekadash ka ndryshuar krejtësisht
bilancin tregtar mes Kosovës dhe
Serbisë. Të dhënat zyrtare për
muajin janar dhe shkurt të këtij viti

tregojnë për rënie drastike të im-
porteve, derisa në anën tjetër kemi
rritje solide të eksporteve në shtetet
në fjalë.

Sipas të dhënave zyrtare, gjatë
dy muajve të parë të këtij viti kom-
panitë serbe në Kosovë kanë impor-
tuar produkte në vlerë prej 1.3 mi-
lion eurosh, derisa gjatë muajve
janar dhe shkurt të vitit 2018 im-
portet nga ky shtet ishin mbi 61 mi-
lionë euro, shkruan Zëri.

Nëse bëjmë një krahasim të

thjeshtë mes dy muajve të parë të
vitit 2018 me dy muajt e parë të vi-
tit 2019 shihet një rënie e importe-
ve prej hiç më pak se 60 milionë
euro. Por në anën tjetër gjithnjë
duke iu referuar statistikave zyrtare
bizneset kosovare kanë rritur në
mënyrë solide eksportin e prodhi-
meve të tyre në tregun serb.

Gjatë muajit janar dhe shkurt
të këtij viti eksportet e Kosovës në
Serbi kanë arritur në vlerën prej 4,3
milionë eurosh. Sipas statistikave

zyrtare, shihet se gjatë vitit 2018 im-
portet nga Serbia kishin arritur
vlerën prej 449 milionë eurosh, de-

risa eksportet e Kosovës në këtë sh-
tet kishin arritur vlerën në 48 mi-
lionë euro, shkruan më tutje gazeta.

Kukan kritikon
Mogherinin për dialogun
Prishtinë-Beograd
“Marrëveshja mes Prishtinës dhe Beo-
gradit do të jetë një detyrë për pa-
sardhësin e Federica Mogherinit sepse
ky mandat i Komisionit Evropian nuk
ka kohë për të”, deklaroi kryetari i De-
legacionit në Komisionin Ndërparla-
mentar të Stabilizim Asocimit Serbi-
BE, Eduard Kukan.
Kukan kritikoi hapur bllokun europian
për mungesë lidershipi në drejtimin e
dialogut.
“I kërkoj ndjesë zonjës Mogherini, por
BE e ka treguar qartë këtë mangësi në
çështjen e dialogut. Negociatat mund
të funksionojnë nëse tregoni një
udhëheqje të fortë. BE duhet të jetë e
vendosur në këtë proces, dhe më e sak-
te në parashikimin e ngjarjeve dhe
reagimin ndaj tyre “, tha Kukan.
Ai nënvizoi më tej se dialogu është bl-
lokuar për një periudhë tejet të gjatë
kohe dhe pa një reagim të duhur të BE-
se ndaj tij. Përparimi, sipas zyrtarit të
lartë evropian është i mundur vetëm
me presion të fortë të huaj dhe me li-
dership nga ana e Brukselit. Shumë
gjëra tani do të varen nga përfaqësuesi
i ri i lartë i BE-së dhe sa aktivisht do ta
marrë rolin e ndërmjetësit në dialog “,
vazhdoi Kukan.
Duke komentuar mbi procesin e zgje-
rimit, ish-diplomati sllovak u shpreh se
do të jetë e vështirë të mbështetet pra-
nimi i Ballkanit Perëndimor në man-
datin e ardhshëm të Parlamentit Euro-
pian, për arsyen e thjeshtë se në
formacionin e ri të tij, do të ketë më
pak luftëtarë të ndershëm në krahun e
përpjekjeve për afrimin e rajonit për
pranimin e BE.
“Pa përfshirë Ballkanin Perëndimor, ne
nuk mund të flasim për bllokun si një
njësi të vetme. Sidoqoftë, shumë ko-
legë të mi, këtu, në PE nuk e ndajnë
këtë pikëpamje. Unë besoj se procesi i
zgjerimit duhet të vazhdojë, por roli i
qeverive të Ballkanit Perëndimor
duhet të jetë më aktiv me qëllimin që
të sigurojë marrëdhënie më të mira
me Parlamentin, në mënyrë që të
gjithë anëtarët e parlamentit mund të
përgatiten dhe të marrin pjesë në pro-
ces’, ka pohuar ai.

Një grup prej 4 deputetësh të Parlamen-
tit holandez kanë hartuar mocionin për anu-
limin e përkohshëm të udhëtimit të lëvizjes
së lirë për shtetasit shqiptarë në zonën e
“Schengen”-it.

Më 11 prill, Parlamenti i Holandës kishte
debatuar mbi këtë mocion, duke siguruar
mbështetjen e shumicës. Tani, Parlamenti
do t’i kërkojë qeverisë holandeze t’i propo-
zojë Komisionit Europian fillimin e një të
ashtuquajture “procedurë e tërheqjes së fre-
nave”, e cila lejon pezullimin e udhëtimit të
lirë.

Mocioni u depozitua nga ligjvënësja kri-

stiandemokrate, Madeleine van Toorenburg,
ndërsa ka edhe 3 bashkautorë të tjerë, Je-
roen van Wijngaarden, Jasper van Dijk, Nico
Drost.

Justifikimi i tyre është se kjo lëvizje vjen
si përpjekje në vazhdën e luftës kundër kri-
mit të organizuar. Mocioni kalon në votim
më 16 prill.

Van Toorenburg pretendon në argumen-
tet e saj se, në Holandë ka 6 herë më shumë
shqiptarë nga sa janë të regjistruar zyrtarisht.
Propozuesit e masës kanë vënë në dukje fak-
tin që ka pasur një rritje të konsiderueshme,
sipas tyre, të aktiviteteve kriminale nga ma-

fia shqiptare në Holandë.
Këto organizata kriminale, nga sa shk-

ruan faqja zyrtare e “Schengen”-it, po abu-
zojnë me mundësinë e udhëtimit nëpër Eu-
ropë pa viza, duke zgjeruar kështu më tej
rrjetin e tyre të kontrabandës.

Kosova ka përfituar ekonomikisht nga taksa ndaj Serbisë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Parlamenti i Holandës voton “rikthimin e vizave” për Shqipërinë

Instituti Epik: Nga Kosova
iku 20% e popullsisë

“Shkaqet kryesore të cilat
shtyjnë qytetarët e Kosovës
drejt vendimit për të ikur nga
vendi gjinden në pakënaqësinë
e qytetarëve me gjendjen
politike dhe ekonomike në
vend, si dhe pritjet e tyre
pesimiste për të ardhmen e
Kosovës”, thuhet në njoftimin e
Institutit Epik 
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Zjarri që dëmtoi keq katedralen
Notre-Dame në Paris u shua plotë-
sisht, bëri të ditur Departamenti për
Zjarre i Francës. Flakët që nisën pa-
sditen e së hënës, rrëzuan çatinë
dhe majën e katedrales. Presidenti
i Francës, Emmanuel Macron, u zo-
tua se do ta rindërtojë monumen-
tin, i cili konsiderohet “shpirt i po-
pullit francez”. Kryetarja e Parisit,
Anne Hidalgo, tha se do të mbajë
një konferencë donatorësh për
rindërtimin e katedrales. Policia tha
se shkaku i zjarrit nuk dihet ende,
por Departamenti i Zjarreve tha se
ai mund të jetë “potencialisht i
lidhur” me punët e renovimeve në
ndërtesë. Udhëheqësit botërorë sh-
prehën keqardhje dhe solidaritet
me popullin francez. Kancelarja
gjermane, Angela Merkel, tha se
ndërtesa e shekullit 12 është “simbol
i Francës dhe i kulturës sonë evro-
piane”. “Është aq e tmerrshme të
shihet zjarri masiv në katedralen
Notre-Dame”, tha presidenti i Shte-
teve të Bashkuara, Donald Trump.

Prokuroria e Parisit ka nisur he-
timet për zjarrin, ndërsa policia ka
hedhur hipotezën se gjithçka nisi
gjatë punimeve për restaurimin e
katedrales. “Le Monde” shkruante
se zjarri nisi në papafingon e monu-
mentit përpara se të përhapej në
çati. Ndërkohë, ekipet garuan për
të shpëtuar thesaret që mund të ki-
shin mbetur nga kryevepra 850-
vjeçare gotike, të cilat kanë rëndësi
të madhe fetare dhe ndërkombë-
tare. 

HISTORIA 850-VJEÇARE
E dhimbshme është të flasësh

për të shkuarën e “Notre Dame de
Paris” që vetë është pjesë e histori-
së së Francës. Katedralja mesjetare
‘Zonja Jonë e Parisit” përfundoi së
ndërtuari në shekullin e 13-të dhe
konsiderohej po aq kryevepër arki-
tekture, sa edhe një simbol fetar.
Stoike në Île de la Cité, një ishull i
vogël në mes të qytetit, katedralja
është një nga objektet më të njohu-
ra turistike të Parisit dhe tërheq
rreth 13 milionë vizitorë në vit.Në
vitin 1160, për shkak se kisha në Pa-
ris ishte bërë “Famulli e mbretërve
të Evropës”, peshkopi Maurice de
Sully e cilësoi katedralen e mëpar-
shme të Parisit, Saint-Étienne e cila
ishte themeluar në shekullin e 4-të,
si të padenjë rolin e saj të lartë dhe
e kishte prishur menjëherë pas
marrjes së titullit të peshkopit të
Parisit. Sipas legjendës, Sully kishte
një vizion të një katedrale të lavdi-
shme të re për Paris, dhe e skiconte

atë në tokë jashtë kishës origjinale.
Për të filluar ndërtimin, peshko-

pi kishte shembur disa shtëpi dhe
kishte ndërtuar një rrugë të re për të
transportuar materiale për pjesën
tjetër të katedrales. Ndërtimi filloi
më 1163 gjatë mbretërimit të Louis
VII, por ka diskutime të ndryshme
nëse Sully ose Papa Aleksandri III
hodhi gurthemelet të katedrales.
Ndërtimi i katedrales përfundoi në
vitin 1345. Ndërtimi i saj edhe sot
shihet si një nga arritjet më të
mëdha të arkitekturës franceze të
stilit gotik. Katedralja ishte pjesë e
Trashëgimisë Botërore të UNESKO-
s, por francezët e kishin ruajtur atë
jashtëzakonisht mirë. Shumica e dri-
tareve ishin origjinale dhe që nga
shekulli i XIII kishte parë vetëm
ndryshime të vogla. Katedralja, mbi
100 metra e lartë, dallohej veçanëri-
sht për 3 fasadat e saj të mëdha, ku
janë gdhendur pamje e figura që
ilustrojnë temat kryesore teologjike
dhe tregime biblike. Për arsye të

arkitekturës, Katedralja Notre-
Dame vazhdonte të ishte një desti-
nacion i rëndësishëm turistik për
njerëz fetarë ose laikë. Një shem-
bull fantastik i artit gotik-klasik, ka-
tedralja ishte 130 metra e gjatë, 48 e
gjerë, 36 e lartë nga brenda, ndërsa
nga jashtë, 69 metra. Ajo mund të
zinte 6550 persona.Katër rozonet,
lule të mëdha prej guri e qelqi, me
diametër trembëdhjetë metra, mbi
një balaustër 7-metrash, ishin krye-
vepra të papërsëritshme. Lakue-
shmëria e plumbit u krijon vetrata-
ve mundësinë t’i bëjnë ballë erës,
ndërsa struktura e fuqishme prej
guri e prej hekuri e mbante prej
shekujsh gjithë peshën e ndërtesës.
Katedralja kishte 10 kambana, më e
madhja ishte vendosur në kullën ju-
gore dhe peshon pak më shumë se
13 ton dhe është ngarkuar për të shë-
nuar orët e ditës dhe për raste të
ndryshme dhe shërbime. Kjo kam-
banë gjithmonë bie e para, të
paktën 5 sekonda para pjesës tjetër.

MILIONA EURO NGA
MILIARDERËT PËR RINDËRTIMIN

E KATEDRALES
Të gjitha veprat e artit që kanë

qenë në brendësi katedrales janë
ruajtur dhe transferuar brenda
natës në Hotel de Ville, seli e ko-
munës. Sipas autoriteteve vendase
veprat do të transferohen në mu-
zeun e Louvre ditën e sotme dhe të
nesërme.

Pas më shumë se 9 orësh betejë
me flakët, zjarrfikësit arritën të vënë
nën kontroll zjarrin që përfshiu një
pjesë të madhe të katedrales së No-
tre Dame de Paris. 

Autoritetet franceze thanë se ar-
ritën të shpëtojnë nga djegia dy nga
kullat e katedrales dhe strukturën
shkëmbore të godinës Gotike, 850-
vjeçare.

Ndërkohë në të gjithë Francën
kanë nisur fushta për mbledhjen e
fondeve për rikonstuksionin e ka-
tedrales së famshme. 

I pari që dhuroi 100 milionë
euro ka qenë miliarderi francez,
François-Henry Pinault, bshkëshor-
ti i aktores së njohur Salma Hayek
dhe pronar i Kering group, që përf-
shin linjat e famshme të modës,
Gucci dhe Yves Saint Laurent.

“Unë dhe babai im kemi vendo-
sur të dhurojmë 100 milionë euro
për rikonstruksionin e katerdrales
Notre Dame”- ka thënë në një njof-
tim për shtypin francez.

Edhe një tjetër familje e pasur
në Francë ajo, Arnault pronare e
grupit luksoz, LVMH që përfshin
mbi 70 marka të njohura si Chri-
stian Dior, Bulgari, Guerlain dhe
Louis Vuitton ka njoftuarse do të
dhurojë 200 milionë euro për rikon-
stuksionin e katedrales.

Të hënën janë ndarë çmimet pre-
stigjioze në gazetari “Pulitzer”. Gazeta
“Capital” në Maryland ka fituar çmimin
Pulitzer për raportimin e sulmit të ar-
matosur që ndodhi në redaksinë e saj
në qeshor të vitit 2018, ku mbeten të
vdekur 5 gazetarë. Por nuk pati asnjë
festë në këtë redaksi pasi u mësua se ki-
shin fituar këtë çmim, kjo në nder të 5
kolegëve që ndërruan jetë, kur një burrë
i armatosur hyri në redaksi në Qershor
të 2018-s, duke shënuar një ndër sul-
met më vdekjeprurëse ndaj gazetarëve
në historinë amerikane. Ndonëse ga-
zetarët John McNamara, Wendi Win-
ters, Rebeça Smith, Gerald Fischman
dhe Rob Hiaasen ndërruan jetë gjatë
këtij sulmi, stafi i gazetës ka nxjerrë në
treg ditën tjetër në kohën e caktuar
numrin e radhës ,me gjithë dhimbjen
për humbjen në mënyrë tragjike të ko-
legëve dhe tronditjes të përjetuar gjatë
sulmit. Bordi për ndarjen e çmimive
‘Pulitzer”  i akordoi kësaj gazete një
grant prej 100,000 dollarësh. Stafi i kë-

saj gazete ia dedikoi pikërisht kolegëve
këtë çmim. Mbulimi i sulmeve të arma-
tosura bëri që të fitojnë çmimin pre-
stigjioz në gazetari edhe për dy të për-
ditshme të tjera lokale. “The Pittsburgh
Post-Gazette” fitoi çmimin për raporti-
min e sulmit të Tetorit të kaluar në një
sinagogë të Pensilvanisë, ku u vranë 11
persona. Gazeta tjetër që fitoi Pulitzer
ishte “South Florida Sun Sentinel” për
raportimin e ngjarjes së Shkurtit të
2018-s ku pati të shtëna me armë në

gjimnazin ‘Marjory Stoneman Dougla-
s’ dhe  mbetën të vrarë 17 vetë.

Gjithashtu çmimin Pulitzer e  kanë
fituar edhe prestigjiozet New York Ti-
mes dhe Wall Street Journal për investi-
gimet lidhur më Presidentin Trump.

Washington Post fitoi dy çmime Pu-
litzer për fotoreporterët në Jemen.

Ndërkohë që agjencia e lajmeve
Reuters mori çmim për investigimin në
lidhje me vrasjen e 10 burrave Rohingya
në Mianmar. (Opinion.al)

Ish-guvernatori Bill Weld,
sfidanti i parë i Trump
brenda partisë
Ish-guvernatori i Massachusetts Bill Weld është sfidan-
ti i parë i Donald Trump brenda Partisë Republikane
për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Weld është 73
vjeç dhe ka qenë guvernator në vitet 1991-1997, pasi
punoi për Departamentin Amerikan të Shtetit gjatë
presidencës Reagan. Në vitin 2016 kandidoi për postin
e zëvendëspresidentit të Partisë Liberale, ndërsa të
hënën nëpërmjet një videoje ka shpallur kandidaturën
për të marrë besimin e republikanëve për zgjedhjet e
vitit 2020. Gjithsesi, ka pak gjasa që tentativa e Weld të
ketë sukses. Komiteti Kombëtar i Partisë Republikane
ka bërë të ditur se “çdo tentativë për të sfiduar nomini-
min e presidentit, nuk do të ketë fund të mirë”. Sipas
sondazheve të fundit, 89% e republikanëve mbështe-
sin kandidaturën e Trump për zgjedhjet presidenciale.

Prokuroria ka nisur hetimet për zjarrin
që dogji katedralen Notre-Dame

Autoritetet franceze thanë
se arritën të shpëtojnë nga
djegia dy nga kullat e
katedrales dhe strukturën
shkëmbore të godinës
Gotike, 850-vjeçare.
Ndërkohë në të gjithë
Francën kanë nisur fushta
për mbledhjen e fondeve
për rikonstuksionin e
katedrales së famshme

Ndahen çmimet “Pulitzer” në gazetari
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nga Qerim LITA

Me 11 korrik të vitit 1938 në
Stamboll, u parafua Konventa
turko-jugosllave, me të cilën para-
shihej që brenda harkut kohor
1939-1944 nga Jugosllavia të
shpërnguleshin 40.000 familje sh-
qiptare myslimane, ose mbi
200.000 banorë. Sipas asaj kon-
vente, shpërngulja duhej të fillon-
te nga 1 korriku i vitit 1939. Palët
negociuese, këtë hapësirë kohore e
kishin lënë për shkak kryerjes së të
gjitha formaliteteve, si nënshkri-
mi, përkatësisht ratifikimi i Kon-
ventës, hartimi i listave të popullsi-
së që parashikohej të shpërngulej
në vitin e parë, sigurimi i mjeteve
etj. Vdekja e kryetarit të Turqisë,
Mustafa Qemal - Ataturku (10 nën-
tor 1938) nga njëra anë, si dhe rënia
e Qeverisë Stojadinoviq (mars
1939), nga ana tjetër, ishin shkaqet
kryesore për vonesën nënshkrimit
të Konventës.

Kjo çështje u aktualizua në pje-
sën e dytë të muajit prill 1939. Mi-
nistri i Jashtëm jugosllav, Cincar
Markoviq, më 20 prill 1939 i tele-
grafonte të deleguarit jugosllav në
Ankara, Axhemoviq, për takimin e
tij në Londër me ministrin e Ja-
shtëm turk, Rushdi Aras, i cili i pa-
ska deklaruar se “Turqia pas
ngjarjeve të paradokohshme në
Shqipëri (pushtimi nga trupat fa-
shiste italiane - Q.L.), nuk do t’i
ndryshoj pikëpamjet e saja të
mëhershme dhe se do të pranoj ta
nënshkruaj dhe ta përfundoj Kon-
ventën për shpërnguljen e mysli-
manëve nga Serbia Jugore (Kosova
dhe trevat shqiptare në Maqedoni,
Sanxhak dhe Mal të Zi - Q.L.), të
cilën vitin e kaluar e parafuan dele-
gacioni ynë dhe ai turk”. Një ditë
më pas, Axhemoviq, përmes një

letre të shifruar, pasi pajtohej
plotësisht me C. Markoviqin,
kërkonte që Konventa, të nënshk-
ruhet dhe të ratifikohet sa më
parë: 

“...Siç kam propozuar shumë
herë në formë të shkruar dhe gojo-
re - shkruante Axhemoviq- nën-
shkrimin dhe ratifikimin e marrë-
veshjes së arritur me Turqinë për
shpërnguljen e turqve dhe mysli-
manëve me kulturë turke nga Ser-
bia Jugore, me këtë rast kam nde-
rin që për këtë çështje t’ua bëj me
dije dhe t’u lusë që arritja e marrë-
veshjes, për të cilën është punuar
aq shumë, të nënshkruhet e të ra-
tifikohet sa më parë. Turqit ende
janë dakord që këtë ta bëjnë, pasi
në këtë mënyrë do të arrinin te ele-
mentet e përshtatshme. Sidomos
shqiptarët për mbulimin e brezit
në kufirin kah kurdët, Irakut dhe
Iranit, e në të cilin brez vitin e ka-

luar i dëbuan dhe i shpërndanë
kurdit e tyre....”.

Rrjedhimisht, më 25 prill 1939,
Ministria për Punë të Jashtme e
Mbretërisë jugosllave, përmes një
letre të shifruar, autorizoi të dele-
guarin e vet në Ankara, Axhemoviq
që të bisedoj me autoritetet qeve-
ritare turke për datën e nënshkri-
mit të atij dokumenti, si dhe rati-
fikimi i tij nga ana e dy
parlamenteve. Letrës i ishte ba-
shkangjitur edhe një dokument
me titull: “Referat të përgjithshëm
për shpërnguljen e popullsisë my-
slimane nga Serbia Jugore”, i cili
ishte hartuar më 6 prill të atij viti,
e të cilin në vazhdim po e paraqe-
sim të plotë:

“SHPËRNGULJA E POPULLSISË
MYSLIMANE NGA SERBIA

JUGORE
(REFERAT I PËRGJITHSHËM)

KOLONIZIMI I VISEVE 
JUGORE
Numri i madh i popullsisë sh-

qiptare e turke (490.000 shqiptarë
dhe 135.000 turq) të cilët gjenden
në viset tona jugore të bashkangji-
tura pas luftërave ballkanike,
përbën problem të madh si në pla-
nin nacional po ashtu edhe në atë
strategjik. 

Pas përfundimit të Luftës Botë-
rore, te kjo popullsi ekzistonte një
lëvizje e përgjithshme për shpërn-
gulje në Turqi dhe Shqipëri, mirë-
po kjo më vonë qe ndërprerë, për
arsye se këta dy shtete e ndërprenë
të japin viza hyrëse. Çështja e kolo-
nizimit të këtyre krahinave me ele-
mentin tonë nacional nga viset e
thata, e cila njëherit përbën edhe
interesin ekonomik, lidhet ngu-
shtë me shpërnguljen e popullsisë
myslimane.
PUNA GJATË VITEVE 1935-1937

Në shtator të vitit 1935 janë
mbajtur disa konferenca ndërmi-
nistrore në Ministrinë tonë për
Punë të Jashtme, në të cilat qe ven-
dosur: nevojitet që me të gjitha
mjetet të frenohet propaganda sh-
qiptare kundër shpërnguljes, dhe
pushtetet ynë i tatimeve, financa-
ve dhe i arsimit për atë qëllim në
mënyrë të rreptë t’i zbatojnë të
gjitha dispozitat ligjore (shkolli-
min e detyrueshëm etj.) dhe në atë
mënyrë t’i detyrojnë për t’u
shpërngulur. Në këndvështrimin e
këtyre konkluzioneve në prill të vi-
tit 1936 u urdhëruan organet ven-
dore, mirëpo në shtator të vitit 1936
i tërë aksioni qe detyruar të ndër-
pritet për shkak reagimit në atë
kohë nga ana e popullsisë shqipta-
re.

Ndërkohë Pushteti Agrarë
kryente popullzimin e popullsisë
nacionale (serbe e malazeze - Q.L.)
në Serbinë Jugore përmes konfi-
skimit të të ashtuquajturës tokës
së tepruar dhe blerjes së tokës në
pronësi të popullsisë shqiptare e
turke. Kështu p.sh., gjatë vitit 1936,
qenë vendosur 5000 familje ser-
be. Këtë aksion e ka penguar fakti
se pushteti turk dhe ai shqiptar re-
fuzonin të jepnin viza hyrëse,
përkatësisht shpërngulësh.

NEGOCIATAT E MËHERSHME
ME TURQINË

Para disa viteve qenë zhvilluar
negociata me Qeverinë e Turqisë
për shpërnguljen e kësaj populla-
te. Nga ana e Turqisë në mënyrë të
vazhdueshme insistohej që ato ne-
gociata të ndërpriten, me arsyeti-
min se u mungojnë mjetet finan-
ciare për vendosjen njëkohësisht
të emigracionit nga Rumania dhe
Jugosllavia. Asaj kohe nga ana e
Turqisë qe theksuar se ata më me
dëshirë do ta pranonin popullsinë
tonë shqiptare; me siguri në
ndërkohë te ta ka intervenuar Qe-
veria shqiptare.

SHPËRNGULJA E POPULLSI-
SË TURKE NGA VENDET TJERA
BALLKANIKE

Viteve të fundit Turqia është
përpjekur në mënyrë intensive të
kolonizoj vendin e vet me popullsi
myslimane nga vendet ballkanike.
Kjo formë e shpërnguljes filloi me
Konventën greko-turke për shkëm-
bimin e popullsisë greke e turke
nga 30 janari i vitit 1925, e cila u
nënshkrua pas disfatës greke në
Azi të Vogël; ajo konventë para-
shihte shpërnguljen e domosdo-
shme të grekëve nga Turqia dhe të
turqve nga Greqia, në përjashtim
të Stambollit dhe të Thrakisë
Perëndimore, kështu që nga Tur-

DOKUMENTET DIPLOMATIKE JUGOSLLAVE

Kështu nisi shpërngulja e
shqiptarëve drejt Turqisë! 

Do të shpërngulen
40.000 familje
myslimane të
popullsisë fshatare nga
viset e bashkuara pas
luftërave të viteve 1912-
1913 (që arrin rreth
200.000 persona),
sipas listës të cilën do ta
përpiloj komisioni
jugosllav. Konventa
është stilizuar në atë
mënyrë saqë bëhet fjalë
si për popullsinë turke,
po ashtu edhe për atë
shqiptare, edhe pse kjo
nuk është thënë
shprehimisht...

• Ministri i Jashtëm turk, Rushdi Aras (në të majtë) me delegacionin serb
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qia për në Greqi janë shpërngulur
rreth 1.500.000 banorë.

Konventën me Rumaninë, për
shpërnguljen e turqve nga Do-
bruxha, Turqia e nënshkroi më 4
shtator të vitit 1936. Kjo konventë
parashikonte popullzimin gradual
sipas zonave; Rumania obligohej
të paguaj një shumë të konside-
rueshme të dëmshpërblimit për
tokën e lënë nga ana e të shpërn-
gulurve. Midis Bullgarisë dhe Tur-
qisë në vitin 1937 është arrit marrë-
veshja për shpërnguljen e një
numri të vogël të popullsisë turke
nga Bullgaria për në Turqi.

VENDIMI I LIDHJES SË
MARRËVESHJES BALLKANIKE I
MUAJIT SHKURT TË VITIT 1938

Në mbledhjen e Lidhjes së
Marrëveshjes Ballkanike, të mbaj-
tur në Ankara më 25-27 shkurt
1938, ministri i atëhershëm i Punë-
ve të Jashtme, Rushdi Aras ngriti
çështjen e shpërnguljes së turqve
nga vendet ballkanike dhe propo-
zoi të formohet një Komision të
përbërë me nga dy përfaqësues ru-
mun, jugosllav dhe turk dhe një
vëzhguesi grek, i cili do ta hulum-
tonte atë çështje. Propozimi qe
pranuar dhe u vendos që ky komi-
sion të takohet në muajin prill të
vitit 1938.

PUNA E KONFERENCAVE
NDËRMINISTRORE GJATË VITIT
1938

Pas vendimit të Lidhjes së
Marrëveshjes Ballkanike në Mini-
strinë për Punë të Jashtme janë
mbajtur pesë konferenca ndërmi-
nistrore, të cilat kishin për qëllim të
përgatisin material për konfe-
rencën e projektuar dhe të përcak-
toj qëndrimin tonë (8 mars, 13 prill,
30 maj, 15 dhe 18 qershor 1938).

Në ato konferenca qe vendo-
sur që në radhë të parë do të
shpërngulej elementi fshatar, me
çka do të arrihej deri te sipërfaqja
e lirë e tokës bujqësore për koloni-
zim. Është diskutuar edhe për
numrin e popullsisë, të cilët Turqia
dëshironte ta pranoj. Është vendo-
së që Qeverisë së Turqisë t’i pa-
guhet dëmshpërblimi prej 15.000
dinarë për një familje të shpërn-
gulur, përkatësisht 2-3.000 dinar
për person; nga ajo shumë 20% do
të paguhej në deviza të lira, ndër-
sa 80% është lënë në llogari të Qe-
verisë së Turqisë në Bankën
Kombëtare për furnizim me mall
te ne.

NEGOCIATAT NË STAMBOLL 
Pas vendimit të Këshillit të

Marrëveshjes Ballkanike, Komisio-
ni për shpërngulje më 9 qershor

1938 u mblodh në Stamboll dhe
deri më 11 korrik mbajti tetë
mbledhje. Kryesoi i deleguari turk
Hasan Saka. Delegatët tanë ishin z.
M. Ristiq, shef i Dhomës Politike
pranë Ministrisë për Punë të Ja-
shtme, dhe z. V. Magovçeviq, in-
spektor i Ministrisë së Bujqësisë.
Morën pjesë edhe delegati rumun
dhe mbikëqyrësi grek. 

Negociatat midis nesh dhe
turqve u zhvilluan në një Komite-
tet special të reduktuar, në të cilën
nuk morën pjesë rumunët dhe
grekët. Negociata ishin të gjata,
turqit insistonin veçmas në anën
financiare (dëmshpërblimin),

duke u treguar të ndjeshëm edhe
për të gjitha pikat tjera. Më 11 kor-
rik përfunduan negociatat dhe u
parafua teksti i Konventës.

DISPOZITAT KRYESORE TË
KONVENTËS

Konventa përfshin këto dispo-
zita kryesore:

1. Do të shpërngulen 40.000
familje myslimane të popullsisë
fshatare nga viset e bashkuara pas
luftërave të viteve 1912-1913 (që ar-
rin rreth 200.000 persona), sipas
listës të cilën do ta përpiloj komi-
sioni jugosllav;

2. Konventa është stilizuar në
atë mënyrë saqë bëhet fjalë si për

popullsinë turke, po ashtu edhe
për atë shqiptare, edhe pse kjo
nuk është thënë shprehimisht;

3. Shpërngulja do të filloj më 1
korrik të vitit 1939, dhe do të zgja-
së gjashtë vjet, në atë mënyrë që
vitin e parë do të shpërngulen
4.000 familje, vitin e dytë 6.000,
vitin e tretë dhe të katërt nga
7.000, vitin e pestë e të gjashtë
nga 8.000;

4. Qeveria jugosllave, për çdo
familje të shpërngulur do t’i pa-
guaj Qeverisë së Turqisë nga 500
lira, përkatësisht gjithsej
20.000.000 lira turke; pagesa do
të kryhet në gjysmëvjetorin e parë
më 1 prill dhe në të dytën më 1 te-
tor për çdo vit, edhe 30% e shumës
në deviza të lira, ndërsa 70% do
të deponohen në Bankën Kombë-
tare në llogari të Qeverisë turke,
nga e cila shumë ajo do të blej
mallra nga ne;

5. Tërë pasuria e patundshme e
familjes së shpërngulur fshatare
do ta pranoj shteti jugosllav, të
cilën do ta shfrytëzoj për qëllime
të kolonizimit;

6. Popullsia qytetare, e cila nuk
bjer nën dispozitat e kësaj Kon-
vente, edhe më tej mund lirisht të
shpërngulet (ndërkohë shpërn-
gulja e popullsisë fshatare është
obligative, nëse gjendet në listën e
të shpërngulurve);

7. Qeveria jugosllave do të
kryej transport falas deri në Sela-
nik për të shpërngulurit, duke llo-
garitur për çdo familja nga katër
krerë kafshë shtëpiake të mëdha
dhe dhjetë krerë të kafshëve të vo-
gla.

HYRJA NË FUQI E KON-
VENTËS

Sipas dëshirës së delegacionit
turk Konventa u desh të nënshk-
ruhet shumë shpejt pas parafimit.
Mirëpo ajo nuk u krye, dhe Kon-
venta ende nuk është nënshkruar.
Çështja e nënshkrimit sërish u ak-
tualizua, pasi sipas dispozitave të
Konventës shpërngulja duhet të
filloj nga 1 korriku k.v..

Ministria për Punë të Jashtme

për këtë çështje u është drejtuar
ministrive të interesuara. Ministria
e Bujqësisë dhe Ministria e Ushtri-
së dhe Marinës kanë shprehur pël-
qimin e tyre që të shkohet në nën-
shkrimin e Konventës, ndërsa
Ministria e Financave i ka kryer vë-
rejtjet e saja përkatësisht detajet e
obligimeve tona financiare të dal
nga Konventa. I deleguari i këtu-
shëm turk ka deklaruar se Qeveria
turke është e gatshme ta nënshk-
ruaj, ratifikoj dhe ta realizoj Kon-
ventën. Nënshkrimi do të mund
të kryhet, sipas fjalëve të tij, qoftë
në Beograd qoftë në Ankara.

RATIFIKIMI I KONVENTËS
Parashtrohet edhe çështja e

ratifikimit të një Konvente tash
më të nënshkruar. Nuk do të ishte
e përshtatshme që ligjshmëria e
saj të shkohet përmes rrugës së
rregullt përmes përfaqësuesve të
popullit. Kjo mënyrë do të mund
të shkaktonte debat të papërsh-
tatshëm dhe Konventa të përjetoj
një publicitet të padëshirueshëm.
Mënyra më e përshtatshme e rati-
fikimit do të ishte përmes rrugës
së rregulloreve të Këshillit të Mini-
strave (neni 113 të Ligjit financiar
për vitin 1939.40), me të cilin ligj-
shmëria do të mund të kryhej në
mënyrë plotësuese me Ligjin e
ardhshëm financiar. 

ORGANIZIMI I ZBATIMIT TË
KONVENTËS

Organizimi i zbatimit të kësaj
Konvente përbën punë të madhe,
pasi duhet të shpërngulen
200.000 njerëz me një pjesë të
pasurisë së tundshme dhe të kaf-
shëve të mëdha e të vogla. Zbati-
mi duhet të kryhet me incidente
dhe afera sa më pak që është e
mundur sepse me siguri se do të
vij deri te ndikimi i brendshëm
dhe i jashtëm që të pengohet zba-
timi.

Për shkak të gjitha këto arsye
nevojitet që zbatimi i shpërn-
guljes të përgatitet paraprakisht
dhe incidenteve t’u bëhet ballë
përmes organizimit të mirë. 

Prandaj do të ishte e një
rëndësie të jashtëzakonshme të
përcaktohet një plan, i cili do ta
parashihte tërë organizimin dhe
kompetencën e organeve të cak-
tuara dhe të siguronte mjetet e
nevojshme materiale. Një plan i
tillë deri më tash nuk është har-
tuar, porse ka ekzistuar kryesisht si
një ide.

Konventa (neni XVIII) para-
sheh vetën një Komision special,
të emëruar nga Qeveria jugosllave,
e cila listat vjetore e të shpërngu-
lurve dhe diplomatëve turq do ua
dorëzoj për verifikim.

Më 6 prill 1939”.

Ndërkohë Pushteti Agrarë kryente popullzimin
e popullsisë nacionale (serbe e malazeze) në
Serbinë Jugore përmes konfiskimit të të
ashtuquajturës tokës së tepruar dhe blerjes së
tokës në pronësi të popullsisë shqiptare e turke.
Kështu p.sh., gjatë vitit 1936, qenë vendosur
5000 familje serbe

Tërë pasuria e
patundshme e
familjes së
shpërngulur fshatare,
thuhet në dokument,
do ta pranoj shteti
jugosllav, të cilën do ta
shfrytëzoj për qëllime
të kolonizimit
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Zjarri shkatërrimtar që goditi
dje Katedralen e famshme Notre
Dame të Parisit, solli reagime emo-
cionale në mbarë botën. Ndonëse
në esencë një objekt fetar, bukuria e
madhështia arkitekturale, lidhja me
ngjarje të mëdha historike, vendi në
vepra letrare, filma e vepra të
mëdha artistike, lidhjet me Parisin,
kujtime personale e shumë arsye të
tjera kanë ndikuar që ta bëjnë atë
një ikonë të civilizimit perëndimor,
apo një simbol mbarëbotëror.

Shumë shqiptarë e amerikanë
ashtu si njerëz në mbarë botën ko-
mentuan ngjarjen e shumë prej tyre
botuan e ribotuan kujtime kolekti-
ve e personale, historike e intime,
të lidhura me Katedralen e famsh-
me.

Në këtë kuadër, ia vlen të kuj-
tojmë një moment të caktuar në hi-

stori, kur shqiptarë nga e gjithë bota
u mblodhën në Notre Dame për një
meshë historike.

Ngjarja ndodhi, 39-vjet më parë,
në 6 maj 1980, kur qyteti i Parisit
nderoi Heroin Kombëtar shqiptar,
Gjergj Kastriot Skënderbeun duke
emërtuar një shesh me emrin e tij.

At Sofron Prence, murgu i sh-
quar arbëresh udhëhoqi meshën e
madhe. Kori i famshëm i vajzave
arbëreshe nga Siçilia, që kishin
mahnitur Parisin me kostumet e
tyre, kënduan nën drejtimin e At So-
tirit.

Sipas “Buletinit Katolik Shqip-
tar”, në meshë merrte pjesë edhe
Kardinali i Parisit si dhe figura të
njohura zyrtare e fetare franceze.

Meritën më të madhe që një
shesh në Paris mori emrin e heroit
tonë kombëtar e kishte Lec Shllaku,
gazetar dhe redaktor i gazetës
“Koha Jonë”.

Kryetari i Bashkisë së Parisit në
atë kohë, ishte njeriu që do të bëhej
një ditë President i Francës, Zhak
Shirak (Jacques Chirac).

Në fakt, një numër i gazetës
“Koha Jone” e vitit 1982, i fotogra-
fuar këtu, tregon se vendimi për
emërtimin kishte qenë një kurorë-
zim i një pune gati 10-vjeçare, e ni-
sur me sa duket që në 500-vjetorit të
vdekjes së Gjergj Kastriot Skënder-
beut.

Vendimi zyrtar u mor nga Kë-
shilli Bashkiak i Parisit, në 10 korrik

1978. Datat e ceremonive për nderi-
min e ikonës historike shqiptare u
caktua 6-7 maji i vitit 1980.

Në këto data, qindra shqiptarë
udhëtuan nga vende të ndryshme të
Europës si dhe nga SHBA për të
marrë pjesë në ngjarjen e madhe.

“Koha e Jonë” shkruan se ditët e
festës filluan me mbëritjen e arbë-
reshëve nga Piana degli Albanesi në
Itali, e mbaruan me një gosti zyrta-
re në mbrëmjen e 7 marsit.

Është një kujtim i bukur shqip-
tar, në paradën e kujtimeve nga e
gjithë bota, kushtuar Katedrales që
pavarësisht prej zjarrit të tmerr-
shëm, dukt se ka mbijetuar, do të
riparohet në kohë, e do të vazhdojë
të frymëzojë e zbukurojë Parisin.

Të hënën zjarri ka përfshirë
katedralen e famshme të Notre-
Dame në Paris, rreth orës 18:50.
Sipas raportimit të BBC, ende nuk
dihen shkaktarët e aksidentit, por
zyrtarët kanë thënë se kjo mund
të lidhet me punën e rinovimit.
Presidenti i Francës, Emmanuel
Macron sot u zotua se do ta
rindërtojë katedralen mesjetare
Notre-Dame, pasi një zjarr i
madh e ka shkatërruar pjesërisht
simbolin e Parisit. Dy miliarderët

francezë janë zotuar se do të dhu-
rojnë të holla për të rinovuar ka-
tedralen 850-vjeçare, Notre-
Dame. 

Të hënën, francezi Henri Pi-
nault ka thënë se ai dhe familja e
tij do të dhurojnë 100 milionë
euro për të rikonstruktuar Notre-
Dame. Pinault, që është i martuar
me aktoren Salma Hayek, është
kryetar dhe krijues i Kering, kom-
panisë mbrapa Gucci, Balencia-
ga, Yves Saint Laurent dhe disa

brendeve me renome botërore.
Ai është po ashtu president i gru-
pit Artemis, transmeton rtv21.tv
Edhe biznesmeni, Bernard Ar-
nault po ashtu ka zbuluar se fa-
milja e tij do të dhurojë 200 mi-
lionë euro për rinovim. Arnault
është kryetar dhe shefi ekzeku-
tiv i LVMH, grupi që zotëron Louis
Vuittonin dhe Diorin mes kom-
panive të tjera të modës, vitin e
kaluar ishte bërë personi më i pa-
sur në botë./21Media

Afrim Spahiu ka hapur ekspo-
zitë individuale në Çifte hamanë
Shkup. Afrim Spahiu është autor ja-
shtëzakonisht i rëndësishëm në hi-

storinë e artit të Maqedonisë, ai
është themeluesi në fushën e filmit
bashkëkohore ballkanike – drejtor i
fotografisë dhe një fotograf i shquar
në rajon me një numër ekspozita
solo në galeri të rëndësishme në
rajon dhe më gjerë.

Kjo është paraqitja e tij e parë e
madhe në Maqedoni, ku do të ek-
spozohen veprat e së kaluarës gati
pesëdhjetë vjet të krijimtarisë së tij.
Afrim Spahiu është profesor, foto-
graf dhe prodhues i artit.

Ka lindur në Dibër më 3 maj

1951. Ai u diplomua në Akademinë e
Teatrit, Filmit dhe Televizionit në
Universitetin e Zagrebit në klasën e
Profesor Nikolla Tannhofer.

Ka punuar në Radiotelevizionin
në Prishtinë dhe si drejtor i fotogra-
fisë në Kosovafilm. Ai ka qenë drej-
tor i fotografisë për më shumë se 15
filma që nga viti 1977 deri më sot. Ai
ka fituar disa çmime.

Ai jeton dhe punon në Prishtinë.
Opusi i Spahiut mbulon një

gamë të gjerë të preokupimeve te-
matike, qasjet teknike dhe qëllimet

ideologjike të realizimit të letrës të
lehta të ndjeshme. Ai fotografon
çdo gjë që e rrethon atë, ndërsa
duke u përpjekur sa më shumë që të
jetë e mundur për të lënë një funk-
sion klasik apo artin material për
veten e tyre, me qëllim për të reali-
zuar kompozime abstrakte që nuk
do të ndërpresin marrëdhëniet me
realitetin, por më tepër për të thek-
suar më shumë, por nga një dimen-
sion tjetër dhe perspektivë të cilat
në disa raste mund të trajtohet si
metafizike.

Industria e
muzikës
botërore
fiton 19.1
miliardë
dollarë më
2018
Industria e muzikës
botërore fitoi 19.1 mi-
liardë dollarë në 2018,
shuma më e madhe që
nga viti 2006, njofton Fe-
derata Ndërkombëtare e
Industrive Fonografike
(IFPI).
Të ardhurat e botuesve
të muzikës vitin e kaluar
u rritën 9.7 për qind nga
të ardhurat më të larta të
regjistruara në 2006 dhe
kjo ngritje vjen kryesisht
për shkak të rritjes së
fortë të të ardhurave nga
transmetimi i muzikës
digjitale, i ashtuquajturi
streaming, i cili tani
përbën pothuajse gjy-
smën e fitimeve nga mu-
zika e regjistruar, tran-
smeton KosovaPress
.Shitja e muzikës digjita-
le, albumeve dhe single-
ve është në rënie, ndërsa
në të njëjtën kohë tran-
sportuesit fizikë të mu-
zikës vazhdojnë të gje-
nerojnë rreth një të
katërtën e të ardhurave.  
Tregu më i madh në botë
është SHBA, e ndjekur
nga Japonia, Britania e
Madhe, Gjermania, Fran-
ca, Koreja e Jugut, Kina,
Australia, Kanadaja dhe
Brazili.

Dy markat e njohura dhurojnë miliona euro për rindërtimin e Notre-Dame
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ekspozitë individuale e Afrim Spahiut në Shkup
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Notre Dame dhe shqiptarët
Shumë shqiptarë e
amerikanë ashtu si
njerëz në mbarë botën
komentuan ngjarjen e
shumë prej tyre
botuan e ribotuan
kujtime kolektive e
personale, historike e
intime, të lidhura me
Katedralen e famshme
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Shkup, 16 prill - Presidenti i Fede-
ratës së futbollit të Maqedonisë,
Muhamed Sjedini dhe sekretari i
përgjithshëm i FFM-së, Filip Po-
povski në Zvicër zhvilluan takim
zyrtarë me presidentin e UEFA-
së, Aleksandar Çeferin. Njeriu i
parë i futbollit evropian, Aleksan-
dar Çeferin ripotencoi mbësh-
tetjen që federata jonë merr nga
UEFA, duke cekur se Asosiacioni
Evropian i futbollit do të vazhdojë
të jetë partner i fuqishëm i Fede-
ratës së futbollit të Maqedonisë.
“Jam i nderuar që kam mundësi

të takohem me Muhamedin.
Kam lakmi për entuziazmin që
tregoi në bisedat për projektet
për të ardhmen. Me kënaqësi
mund të konfirmoj se UEFA do të
mbetet partner i fuqishëm i FFM-
së dhe do të mbështes strategjitë

e tyre për zhvillim të futbollit",
deklaroi presidenti i UEFA-së,
Aleksandar Çeferin. Presidenti i
Federatës së futbollit të Maqedo-
nisë, Muhamed Sejdini deklaroi
se si federatë jemi krenarë dhe të
lumtur që te UEFA gjejmë part-

ner të shkëlqyeshëm. “Jemi të gë-
zuar që te UEFA kemi partner të
shkëlqyeshëm dhe në këtë
mënyrë me përkrahje të madhe
nga miku ynë Aleksandar Çeferin
do të ndërtojmë federatë edhe
më të fuqishme me strukturë të
mirë dhe marrëdhënie të shkël-
qyeshme me asosiacionet tjera.
FFM është pjesë e pandarë e fa-
miljes së UEFA-së e cila gjith-
monë do të mbështesë bazën e
saj. Falënderim për presidentin e
UEFA-së, Aleksandar Çeferin për
fjalët e bukura dhe shpresoj në
të ardhmen të punojmë edhe më
shumë në promovimin dhe avan-
simin e futbollit", shprehet nga
Gjeneva presidenti i FFM-së
Muhamed Sejdini, i cili vazhdon
takimin e sotëm me numrin 'një'
të UEFA-së, Aleksandar Çeferin.
Presidentët e UEFA-së, Aleksan-
dar Çeferin dhe i Federatës së fut-
bollit të Maqedonisë, Muhamed
Sejdini u takuan zyrtarisht për
herë të parë në selinë e UEFA-së
në Nyon të Zvicrës pas zgjedhjes
së Sejdinit president të FFM-së.

Kosova tashmë është pranuar
nga Komiteti Olimpik
Ndërkombëtar, UEFA, FIFA dhe
shumë organizata tjera botërore
të sportit, por vendi ende nuk ka
një Agjenci Anti-Doping. Kjo nuk
ka ndodhur as shtatë vjetë pas
ndryshim-plotësimit të Ligjit për
Sportin, i cili parasheh themelimin
e një agjencie të tillë. Përderisa
sportistët dhe njohësit e sportit
kërkojnë përmbushjen obligimeve
ligjore, në Ministrinë për Sport
thonë se nuk kanë pajisje dhe kua-
dro të akredituara për themelimin
e Agjencisë Anti-Doping. Sipas mi-
nistrisë, shkak për këtë është
“mungesa e sigurimit te pajisje-
ve/aparaturës mjekësore për
Agjencinë Anti-Doping dhe kapa-
citeteve njerëzore për përdorimin
e tyre”. Për të funksionalizuar
agjencinë, në këtë ministri thonë
se janë duke u angazhuar për për-
gatitjen e kuadrove dhe në për-
mirësimin e infrastrukturës ligjore.
“Për funksionalizimin dhe struk-
turën organizative të Agjencisë së
Kosovës Anti-Doping kërkohet
kuadër i cili është i akredituar nga
WADA dhe në kuadër te kësaj
kemi funksionalizuar komisionin
anti-doping në kuadër te Komite-
tit Olimpik të Kosovës për ngritjen
e kapaciteteve. Jemi në përmirësi-
min të infrastrukturës ligjore,
plotësim ndryshim ligjin për sport
duke u bazuar në standardet e or-
ganizatave sportive ndërkombë-
tare dhe Kartës Olimpike që funk-
sionimi i sportit të jetë në harmoni
me dispozitat të cilat janë obliga-
tive”, thuhet në përgjigjen me shk-

rim të kësaj ministrie. Megjithatë,
në Ministrinë për (Kulturë, Rini
dhe) Sport nuk kanë dhënë asnjë
afat kohor për themelimin dhe
funksionalizimin e Agjencisë Anti-
Doping. “Doping”-u është përdo-
rim i substancave të ndaluara, nga
sportistët, me qëllim të përmirësi-
mit të performancës së tyre fizike
dhe mendore, gjatë garave. Sti-
multatët dhe hormonet janë dy
prej doping-drogave më të zakon-
shme. 

Pos përmirësimit të perfor-
macës, si dhe të qenit në kundërsh-
tim me rregullat dhe frymën e
sportit, “doping”-u është i ndalur
edhe për shkak se mund të paraqe-
së rrezik për shëndetin e atletëve.
Shumë sportistë në botë janë su-
spenduar ose u është ndaluar
marrja me sport kur është zbuluar
se ata kanë marrë substanca ile-
gale. Që kur Kosova shpalli pavarë-
sinë, në vitin 2008, sportistët koso-
varë kanë qenë imazhi kryesor
pozitiv i Kosovës në botë, e përpa-
rim ka pasur edhe në garat vendo-
re. Në Federatën e Futbollit të Ko-
sovës (FFK), thonë se krijimi i kësaj
agjencie është i domosdoshëm

dhe se duhet të ndodhë sa më sh-
pejtë që të jetë e mundur. Sekreta-
ri i FFK-së, Eroll Salihu, thotë se fe-
derata ka kryer obligimet e saj
duke miratuar rregulloren anti-do-
ping, por shton se problem është
mungesa e institucionit që do t’i
kryente testet. “Ne e kemi miratuar
rregulloren për anti-doping, por
tani duhet të kemi subjektin, i cili
kryen këto teste, për arsye se vjen
personi i caktuar nga UEFA dhe ata
presin ne ta kemi këtë institucion,
e në fakt nuk e kemi”, thotë Salihu.
Salihu shton se themelimi i Agjen-
cisë Anti Doping është zgjidhja e
vetme, pasi sipas tij, komisionet
brenda Federatës së Futbollit nuk
mund të jenë kompetente sa
agjencia. “Për shkak që bëhet fjalë
për një organ profesional dhe të
pavarur, ata (personeli i agjencisë
anti doping) duhet të trajnohen në
agjencitë ndërkombëtare anti-do-
ping, të komiteteve olimpike. 

Federata e Futbollit duhet t’i
nënshtrohet dhe të pranojë kom-
petencën e komisioneve anti-do-
ping të themeluara në këtë
mënyrë. Për fat të keq nuk e kemi
akoma këtë. Ne kemi provuar që

përmes Federatës së Futbollit të
krijojmë komisione të tilla, por nuk
besoj që do të mund të jenë kom-
petente, prandaj hapi tjetër është
që presion në Komitetin Olimpik
dhe Ministrinë për Sport, për the-
melimin e Agjencisë Anti-Doping,”
shton Salihu. Në mungesë të
agjencisë, në Komitetin Olimpik të
Kosovës (KOK) thonë se pas pre-
sionit ndërkombëtar janë detyruar
të bëjnë një zgjidhje të përkohsh-
me. Kryetari i KOK-ut, Besim Ha-
sani, thotë se me rekomandim të
Agjencisë Ndërkombëtare për Anti
Doping, përkohësisht punën e
agjencisë po e kryen Komisioni
Mjekësor në kuadër të Komitetit
Olimpik. “Me Ligjin për Sport para-
shihet që Qeveria ose Ministria për
Sport të themelojnë Agjencinë për
Anti-Doping. Por meqenëse kjo
nuk është bërë ende, ne kemi pa-
sur presion të jashtëzakonshëm
nga WADA, që është Wolrd Anti-
Doping Agency (Agjencia Botërore
për Anti-Doping), dhe kur u kemi
sqaruar atyre se kjo duhet të bëhet
nga Qeveria, ata na kanë sugjeruar
për një zgjidhje të përkohshme që
rolin e kësaj agjencie ta luaj Komi-
teti Olimpik, derisa të merret një
vendim – ose të ndryshojë ligji ak-
tual dhe kjo detyrë t’i besohet Ko-
mitetit Olimpik ose mos të ndry-
shohet asgjë dhe të themelohet
Agjencia për Anti-Doping. Pra, Ko-
miteti Olimpik shërben vetëm
përkohësisht si organizatë në
mënyrë që edhe ne të jemi kohe-
rent me shtetet tjera.” shpjegon
Hasani. Juristi i sportit, Fisnik Sa-
lihu, vlerëson se procedurat për

themelimin e Agjencisë Anti-Do-
ping është dashur të nisin
menjëherë pas miratimit të ndry-
shim-plotësimit të Ligjit për Spor-
tin, në vitin 2011. “Aspekti kohor
nuk është i përcaktuar (në ligj),
mirëpo prej momentit që ligji ka
hyrë në fuqi kjo ka qenë kërkesë
ligjore dhe është dashur që të ini-
ciohet proceduara për themelimin
e Agjencisë Anti Doping,” thotë ai.
Sipas tij, themelimi dhe funksio-
nalizimi i një agjencie të tillë është
i domosdoshëm, pasi shumë ven-
de të botës pos agjencive anti do-
ping, kanë miratuar edhe ligje të
veçanta anti doping. “Agjencia
Anti-Doping në Kosovë është
shumë e nevojshme për shkak se
funksionimi dhe aktivitet e tij do ta
ngisnin kulturën sportive dhe disi-
plinën në mesin e sportistëve.
Mirëpo një gjë e tillë deri tani nuk
ka ndodhur, edhe pse konside-
rojmë që është mjaft e nevojshme,
sidomos pas ndërkombëtarizimit
të sportit - duke pasur parasysh që
sportistët tanë marrin pjesë në
gara vendore dhe ndërkombëtare.
Në disa vende të zhvilluara përveç
agjencisë anti doping, çështjen e
anti dopingut e kanë kriminalizuar
duke miratuar ligj të veçantë anti
doping,” thekson Salihu. Momenti
i vetëm kur sportistët kosovarë i
nënshtrohen testeve anti-doping,
është kur marrin pjesë në lojëra
ndërkombëtare jashtë Kosovës.
Aktualisht, sportistët e përshirë në
garat vendore, brenda Kosovës, u
nënshtrohen vetëm testeve të rre-
gullta mjekësore, por jo edhe “do-
ping testit”.

Klubi italian i prish
punë trajnerit të ri
të Shqipërisë
Edy Reja do të jetë trajneri i ri i Sh-
qipërisë, duke ndjekur kështu dina-
stinë italiane të De Biasit dhe Pa-
nuçit. Ish-tekniku i Atalantas, Lazios
dhe Napolit ka shtrënguar dorën
me Armand Dukën, kreun e FSHF-
së, dhe ditën e mërkurë do të jetë në
Shqipëri edhe për prezantimin e tij.
Kontrata e tij parashikon një rrogë
pak më të lartë se ajo e Christian Pa-
nuçit, por jo ndonjë ekzagjerim (22-
23 mijë euro në muaj). Megjithatë,
lajmi i fundit që vjen nga Italia, si-
pas "Ginaluca di Marzios", ka të bëjë
me ndihmës trajnerin dhe bashkë-
punëtorin e Rejas. Alessandro Calori
kishte bërë gati valixhet, por Terna-
na, klubi që ende e ka nën kontratë,
edhe pse e ka shkarkuar, nuk i ka
dhënë "dritën jeshile". Kështu, Reja
do të vijë vetëm, në pritje të shohë
nëse Calori lirohet ose, të opsionojë
për dikë tjetër, duke mbajtur fillimi-
sht Ervin Bulkun si ndihmës.

Mungesa e pajisjeve dhe kuadrove e lë Kosovën pa Agjenci Anti-Doping
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MUHAMED SEJDINI TAKON ALEKSANDAR ÇEFERIN

UEFA mbetet partner i fuqishëm i FFM-së
“Me kënaqësi mund të
konfirmoj se UEFA do të
mbetet partner i
fuqishëm i FFM-së dhe
do të mbështes
strategjitë e tyre për
zhvillim të futbollit",
deklaroi presidenti i
UEFA-së, Aleksandar
Çeferin
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Gostivar  
 Në bazë të nenit 35 alineja (3) nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gaz. 
zyrtare e RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16  163/16), Kryetari i Komunës së 
Gostivarit e solli këtë: 
 

L A J M Ë R I M 
 
 Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Propozim Planit 
Detal Urbanistik (PDU) për Bllok 1 - Komuna e Gostivarit, se Kryetari i Komunës së 
Gostivarit solli Vendim për organizimin e:  

PREZANTIMIT PUBLIK  
DHE ANKETËS PUBLIKE 

 Rreth Propozim Planit Detal Urbanistik (PDU) për Bllok 1- Komuna e Gostivarit për 
periudhën e planit 2016-2021, sipërfaqja e përfshirjes (24.760 Ha), që kufizohet në mes 
rrugëve:  

- Nga ana veriore me rrugën Servisore “Goce Dellçev”, 
- Nga ana jugore me rrugën Ivo Llolla Ribar ,  
- Nga ana lindore me rrugën Beliçica , dhe  
- Nga ana perëndimore me bul. “Vll. Gjinoski”.  

 
 Prezantimi publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Gostivarit respektivisht në 
sallën e Këshillit Komunal të Gostivarit dt. 23.04.2019 (e martë) në ora 12.00 
 Propozim Plani Detal Urbanistik (PDU) për Bllok 1 - Komuna e Gostivarit, do të 
ekspozohet në lokalet e Komunës së Gostivarit në afat prej 5 ditë pune edhe atë nga 
23.04.2019 deri 30.04.2019 çdo ditë pune prej orës 08.00-16.00 
 
 Fletët anketuese gjenden në Qendrën për Shërbime Publike të Komunës së Gostivarit si 
dhe në sistemin e-urbanizëm, kurse në afatin e paraparë personat e interesuar juridik dhe 
fizik nga zona konkrete të përfshirë në Planin e shpallur në prezantimin publik mund të 
parashtrojnë vërejtje me shkrim në fletat anketuese në formë të shkruar ose në formë 
elektronike nëpërmjet sistemit e – urbanizëm. 
 

Kryetari i Komunës 
Arben Taravari 

Organizata Humanitare KALLIRI I MIRËSISË
Thirrje publike për furnizim me:

Artikuj ushqimor për projektin: RAMAZANI 2019

Detajet për kontakt
Adresa: Joakim Kërçoski, pn – 1000, Shkup
Personi kontaktues: Zyra e prokurimit – OH Kalliri i Mirësisë Telefoni: 02 3112 629
Email: kallirimiresise@gmail.com Email: info@kalliri.org

Përshkrimi
Organizata Humanitare “Kalliri i Mirësisë” , e themeluar në vitin 1991, me aktivitetet e

njëpasnjëshme humanitare si në të kaluarën edhe sot po vazhdon tu bëjë ballë sfidave të kohës, çdoherë u
mundua sipas mundësive të ishte pranë atyre që më së tepërmi kishin nevojë.

Si një pjesë e projekteve të shumta, këtë herë O.H. Kalliri i Mirësisë shpallë tender publik, për
furnizim me Artikuj ushqimor për pako të Ramazanit, si pjesë e implementimit të projektit “RAMAZANI
2019”, nëpërmjet të cilit kemi për qëllim blerjen e artikujve lartë të përmendura dhe shpërndarja e tyre
familjeve të jetimëve, skamnorëve dhe nevojtarëve.

Projekti në fjalë është me karakter humanitar dhe zbatimi i tij do të jetë sipas bazave dhe kritereve
paraprakisht të përcaktuara nga O.H. Kalliri i Mirësisë.

Çdo pako ushqimore do të përmbajë këta artikuj siç vijon në tabelë:

Nr Produkti Njësia në një pako
1 Miell 10 kg
2 Vaj 4 l
3 Oriz 3 kg
4 Makarona 5 pako
5 Supë 5 pako (4+1)
6 Qumësht 2 l
7 Ullinj 1 pako (500 g)
8 Veget 1 pako (500 g)
9 Fasul 1 kg
10 Hurma 1 kg
11 Kripë 2 kg
12 Mish pule 1.5 kg
13 Çaj 1 pako (500 g)
14 Djathë 1 kg
15 Sheqer 3 kg

Ofertat tuaja duhet ti dërgoni në një zarf të mbyllur me titull: “Oferta për Artikuj ushqimor – RAMAZANI
2019 – O.H. Kalliri i Mirësisë”, duke i sjell ato në rrugën Joakim Kërçoski, pn – 1000 Shkup. E preferuar është që
artikujt të dërgohen me specifikacione dhe të shoqëruara me fotografi.

Ofertat në zarf duhet të dorëzohen në adresën e lartë përmendur më së voni deri më datë 01/05/2019
në ora 15.00. Çdo ofertë e cila vjen pas kësaj date do të llogaritet e vonuar dhe si e tillë nuk do të merret në
shqyrtim nga prokurimi.

Zyre për informim
O.H. Kalliri i Mirësisë
17/04/2019
Shkup – Maqedoni

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor e Republikës së Maqedonisë  

SH P A LL  

Kërkesë për dhënien e Lejes për shfrytëzimin e ujit të pusit për nevojat teknologjike  
të lokalitetit  PK953/0,KK 10 Ilinden, Komuna e Ilindenit 

Në pajtim me nenin 30 paragrafin 1 të Ligjit të Ujërave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë„ nr. 87/08, 09/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 163/13, 180/14, 146/15 dhe 
52/16), në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor është dorëzuar Kërkesë 
për dhënien e Lejes për shfrytëzimin e ujit të pusit për nevojat teknologjike të lokalitetit 
PK953/0,KK 10 Ilinden, Komuna e Ilindenit  me numër të arkivit nr.11/5-1625/2018 prej 
28.11.2018 

Parashtruesi i kërkesës: 

MAKPETROL AD 
St. "Shën Cirili dhe Metodi" Nr.4 
1000, Shkup 

Koordinatat e pusit hulumtues- eksploatues B të lokalitetit sipas sistemit shtetëror 
koordinativ: 

pusi                                   

B  7 547 890  4 650 551 

Informacione në lidhje me kërkesën, publiku i interesuar mund të marrë në Ministrinë e 
Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në e-mail  L.Zajkov@moepp.gov.ml 

Publiku i tanguar, në afat prej 15 ditëve nga dita e shpalljes së kërkesës, ka të drejtë që të 
dorëzojë mendime dhe komente në formë të shkruar në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe 
Planifikimit Hapësinor Sheshi i Shën Marisë nr.8 (II kat), 1000 Shkup. 

Në bazë të nenit 176, paragrafi 1 të  Ligjit për arsim sipëror ("Gz. zyrtare e RMV" nr.82/2018) 
dhe nenit 26, paragrafi 2 të Rregullores për kushtet e veçanta dhe procedurën për zgjedhje në tituj 
mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të 
Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup (Lajmëtari universitar nr.411, 5 nëntor 2018), dekani i 
Fakultetit juridik "Justiniani i Parë" në Shkup pranë Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, 
publikon:  
      KONKURS 

- Për zgjedhje të mësimdhënësit në të gjitha titujt mësimor-shkencor të sferës shkencore shkencat 
ekonomike për periudhë prej 5 (pesë) viteve ______________ 1 realizues.  

Kandidatët, krahas kushteve të përgjithshme, duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e veçanta të 
parapara në Ligjin për arsim sipëror, Rregullores 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 dhe akteve të përgjithshme të Universitetit dhe 
Fakultetit.  

Ndaj fletëparaqitjes, kandidatët duhet të parashtrojnë: dëshmi, gjegjësisht vendim, ose/dhe 
certifikatë, ose/dhe diplomë për shkallë përkatëse të arsimit të arritur - doktor i shkencave, deklaratë për 
plotësimin e kushteve të përgjithshme dhe të veçantë për zgjedhje, certifikatë të shtetësisë, biografi të 
shkurtë (CV), listë të punimeve shkencore dhe profesionale të botuara dhe nga një kopje të punimeve. 

Përzgjedhja e kandidatëve bëhet sipas Ligjit për arsim sipëror dhe Rregullores 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.  

Orari i punës së mësimdhënësit është i përcaktuar në pajtim me aktet e Fakultetit. 
Dokumentet parashtrohen në Fakultetin juridik "Justiniani i Parë" në Shkup, bul."Goce Dellçev" 

nr.9b - Shkup, në afat prej 8 ditëve nga dita e publikimit. 
Informata më të hollësishme në tel: 02/3117-244 

                    Fakulteti juridik "Justiniani i Parë" në Shkup  

Në bazë të nenit 50 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 5/2002), nenit 51 
paragrafi 10, ndërsa në lidhje me nenin 35 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik ("Gazeta zyrtare e 
RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 dhe 168/18), Kryetari i komunës Çuçer-Sandevë e jep këtë:  

 

N J O F T I M 
 

Njoftohen qytetarët dhe subjektet juridike nga rajoni konkret i përfshirë me Projektin arkitektonik 
urbanistik për PK 3198/1 dhe PK 3198/5, KK Glluvo Brazda, Komuna Çuçer-Sandevë sjelli Vendim për 
organizim të:  

PREZANTIM PUBLIK DHE ANKETË PUBLIKE 
 

në lidhje me Projektin arkitektonik urbanistik për PK 3198/1 dhe PK 3198/5, KK Glluvo Brazda, Komuna 
Çuçer-Sandevë.  
            Prezantimi publik do të mbahet më 23.04.2019 (e marte) me fillim në ora 10:00 në sallën e madhe në ndërtesën e 
administratës të Komunës Çuçer-Sandevë në f.Kuçevishte.   

Dokumentacioni planor do të ekspozohet në hapësirat e Komunës Çuçer-Sandevë në afat prej 5 (pesë) 
ditëve të punës nga dita e publikimit të këtij Njoftimi, çdo ditë pune nga ora 10 deri 14.  

Përfshirja planore përbëhet nga PK 3198/1 dhe PK 3198/5, KK Glluvo Brazda, me sipërfaqe prej 2350 
m2 ose 0,235 ha.  
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Repisti kanadez Drake është
bërë i famshëm edhe në botën e
futbollit gjatë kohës së fundit, për
shkak të disa fotografive me yjet e
futbollit. Së fundi, ai po fajësohet
për disfatën e Manchester Unitedit
ndaj Barcelonës. Gjatë kohës së
fundit, Drake i kishte bërë një
numër të, fotografive me disa prej
yjeve të futbollit dhe skuadrat e
tyre i kishin humbur ndeshjet e
radhës. Tani, faqja zyrtare e Romës
në rrjetin social Twitter, e njohur
për postimet qesharake, e ka pu-

blikuar një “tweet” ku bën të ditur
se klubi italian është siguruar që
një “mallkim” i tillë të mos shkojë
edhe te ata. “Të gjithëve lojtarëve
të Romës u është ndaluar të bëjnë
me fotografi me Drake deri në
fund të sezonit”, shkruan faqja zyr-
tare e Romës”. Gjithçka filloi me
një foto të Drake me sulmuesin e
Arsenalit, Pierre-Emerick Auba-
meyangun, pas së cilës klubi londi-
nez pësoi disfatë me rezultat 1:0
ndaj Evertonit, duke e humbur
vendin në top katërshe. Drake u pa

duke bërë fotografi edhe me yllin e
Dortmundit, Jadon Sanchon. “Mal-
lkimi” i repistit vazhdoi dhe Dort-
mundi pësoi disfatë të thellë në
ndeshjen kundër Bayernit, me re-
zultat 5:0. Të martën e kaluar,
Drake e fitoi famën e vërtetë në
botën e futbollit, kur pas fotografi-
së me Kun Aguero e Manchester
Cityt, skuadra e Pep Guardiolës pë-
soi disfatë në Ligën e Kampionëve,
në ndeshjen kundër Tottenhamit.
Të njëjtin fat me Manchester Cityn
e patën edhe rivalët e qytetit të

tyre, Manchester Unitedi. Javën e
kaluar ata pësuan disfatë me re-
zultat 1:0 kundër Barcelonës.
Vetëm disa orë më vonë filloi të
qarkullonte nëpër rrjete sociale një
fotografi e mesfushorit të “Djajve
të kuq” me Drake. Së fundi, edhe
mbrojtësi i Paris Saint-Germainit,
Layvin Kurzawa, e postoi një foto-
grafi me repistin Drake, para nde-
shjes kundër Lille. PSG-së i duhej
vetëm një barazim për ta fituar ti-
tullin, mirëpo Lille e fitoi atë nde-
shje me rezultat 5:1.

Conte drejt
gjigantëve të
Bundesligas
Antonio Conte mund të mos
kthehet për të stërvitur në Serie
A. Pavarësisht interesimit të Inte-
rit dhe Romës, në fakt, ish-traj-
neri i Juventusit mund të pranojë
stolin e gjigantëve bavarezë,
Bayern Munich. Klubi nga “Al-
lianz Arena”, i zhgënjyer nga
puna e Niko Kovac, sidomos në
Ligën e Kampionëve, po mendon
seriozisht për ndryshimin e traj-
nerit. Sipas "Il Corriere dello
Sport", kryesuesit e Bundesligës
kanë menduar t’i bëjnë një
ofertë të rëndësishme Conte.
Trajneri nga Salento, aktualisht
nuk ka marrë ende një vendim
përfundimtar për të ardhmen e
tij, sepse preferon të vlerësojë
me kujdes ofertat, pas pushimit
traumatik nga drejtimi i Chelsea.
Interi dhe Roma me siguri mund
të shpresojnë, edhe pse zikaltrit,
siç konfirmoi Marotta, mund të
konfirmojnë në fund të sezonit
trajnerin Spalletti. Nga ana e
tyre, verdhekuqtë kryeqytetas
nuk mund të ofrojnë garanci
adekuate për një trajner si Con-
te. Ky i fundit, në anën tjetër,
përveç një angazhimi milioner,
kërkon një merkato dhe ekip
shumë konkurrues, ndaj me si-
guri nuk do të pranonte shitjen e
pjesëve më të mira çdo vit. Pa-
varësisht nga kjo, sipas “Il Corrie-
re dello Sport”, Roma e ka te-
stuar këtë pistë dhe ka parë se
Conte nuk i mbyll plotësisht
dyert për të. Gjithsesi, ndjenja
është se vajtja e tij në kryeqytet
është e destinuar të mbetet
vetëm një ëndërr e presidentit
Pallotta. Pista më bindëse për të
ardhmen e Conte është ajo që
vjen nga Gjermania dhe mban
emrin e Bayern Munich.

Jesús Joaquín Fernández Sáenz
de la Torre, shkurt Suso. Ky është
sulmuesi i Milanit që këtë sezon
ka ndeshur vështirësi të japë kon-
tributin e tij në lojën e kuqezinjve,
pavarësisht besimit që i ka dhënë
trajneri Gennaro Gattuso. Sulmue-
si i majtë shkëlqeu sezonin e

shkuar, duke ngjallur interesin e
shumë klubeve të mëdha në Eu-
ropë. Ndërkohë që këtë vit ka pa-
sur probleme, i ndikuar edhe nga
dëmtimet, duke mos qenë në
formën e tij më të mirë, duke luaj-
tur në 29 ndeshje në Serie A dhe ka
shënuar vetëm 5 gola. Tek Milan,

25-vjeçari konsiderohet si një nga
lojtarët kryesorë, por projekti i pa-
qartë për sezonin e ardhshëm ka
bërë që ai të shikohet si një
mundësi e mirë për të arkëtuar të
ardhura. Për këtë, media spanjol-
le “Fischajes.net” ka bërë me dije
se Atletico Madrid po e shqyrton
me kujdes situatën e tij dhe traj-
neri Diego Simeome e pëlqen
shumë lojtarin spanjoll, Për të ci-
lin do e konkretizojnë interesin
shumë shpejt me një takim me
drejtuesit e “Djallit” dhe përfaqë-
suesin e lojtarit. Për Suso prej
kohësh interes ka edhe Manche-
ster United dhe me afrimin e
merkatos në klubin kuqezi pritet
që të mbërrijë një ofertë zyrtare
nga të dy këta skuadra.

Seria A vendos
datën e fillimit
të sezonit të ri 
Liga e Serisë A është mbledhur
dhe ka vendosur datën e star-
timit të kampionatit për sezo-
nin e ardhshëm, si dhe detaje
të tjera në lidhje me kalenda-
rin. Kështu, duke marrë para-
sysh interesin e tifozëve dhe
faktin që në fillim të gushtit
shumë prej tyre janë me pu-
shime,
është ven-
dosur që
kampionati
të startojë
fundjavën e
24 dhe 25
Gushtit.
Gjithashtu janë parashikuar
edhe 3 javë të ndërmjetme,
pra që do të luhen në mesjavë,
konkretisht 25 Shtator, 30 Te-
tor dhe 22 Prill. Me këtë ske-
nar, futbollistët e Italisë do t’i
bashkohen grumbullimit të
kombëtares menjëherë pas
përfundimit të kampionatit,
duke mos pasur kohë për pu-
shime, gjithmonë nëse
“axurrët” do t’ia dalin të kuali-
fikohen për Euro 2020. Gjitha-
shtu, është menduar që Roma
ose Lazio, të mos luajnë në
“Olimpico” në javën e fundit të
kampionatit, pasi më 18 Maj
UEFA ka programuar që të
bëjë inaugurimin e Euro 2020-
ës në këtë stadium.

Mesfushori i Manchester Cityt,
Kevin De Bruyne pranon se Jose
Mourinho e ka ndaluar atë të ba-
shkohet me Borussia Dortmundin.
Belgu po përpiqej të hynte në eki-
pin e parë të Chelseat dhe kishte
qenë në huazim te Werder Bremen
në vitin 2012. De Bruyne u kërkuar
nga Jurgen Klopp, i cili ishte në krye
të klubit gjerman, por ka zbuluar
një bisedë të shpejtë me portuge-
zin. “Kur isha në Chelsea, ka pasur
shumë shkrime në shtyp për
marrëdhënien time me Jose Mou-
rinhon, por e vërteta është se i kam

folur vetëm dy herë”, ka pohuar loj-
tari aktual i Manchester Cityt. “Pla-

ni ishte që unë të shkoj në hua për
pak kohë. Kështu që shkova në

Werder Bremen në vitin 2012 dhe
se sezoni shkoi mirë. Kur u ktheva
në Chelsea verën e ardhshme, disa
klube gjermane dëshironim të
nënshkruanin me mua”. “Klopp dë-
shironte që unë të shkoja në Bo-
russia Dortmund dhe ata luajtën
llojin e futbollit që më pëlqen, kë-
shtu që mendova se ndoshta Chel-
sea do të më lejonte të shkoja”. “Por
pastaj Mourinho më pyeti ‘Ju jeni
duke qëndruar, unë dua që ju të
jeni pjesë e këtij ekipi’. Kështu
mendova, “Mirë, mirë, unë jam në
planet e tij”, tha mesfushori.

De Bryune: Mourinho nuk më lejoi të bashkohem me Kloppin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Po vuan te Milani, ylli i sulmit kërkohet me ngulm në Madrid
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lojtarëve të Romës u ndalohet të
bëjnë fotografi me repistin Drake

Klubi i njohur italian Roma
ua ka ndalur futbollistëve të
vet fotografimin me reperin
e famshëm Drake deri në
fund të sezonit aktual. Kjo
pasi Drake në internet po
konsiderohet si “mace e
zezë” për futbollistët, pasi
çdo ekip lojtarët e të cilit
janë fotografuar me
Draken, ka pësuar humbje
kohëve të fundit
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POLITIKANIA
ISH NË FOTO

------------------------------
ZIFT, SERË S

RELIGJIONI I POLITI-
KANES NË FOTO

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

TARE
B

QË KA AFTËSI 
TË KUFIZUARA,

MEDIOKËR

B

AKTORI KROAT, 
SHERBEXHIJA

ELEMENT
KIMIK

 ME VËSHTIRËSI, 
ME SHUMË 

MUNDIM

AMPERI

MOLIBDENI
------------------------------

KOMPOZITORI 
AUSTRIAK, GEORG 

(ORIGJ.)

ME TË SHPEJTË, 
MENJËHERË

(KRAHIN.)
------------------------------

DERR (ANG.)

KOHA
BYREK ME ZORRË 

TË ZIERA
------------------------------

SHTËPIZË 
TELEFONIKE

(SH.)
Z AZOTI NUMËR

NJËSHIFROR

AUTORI AMERIKAN, 
EDGAR ALLAN 

(ORIGJ.)
------------------------------

REUMATIZMI

RUMANIA
------------------------------

RANDEVU

NDIHMA
-------------------------------

PRANOJ

M
GARAT ME ANIJE

------------------------------
ROVENA

DILO

ÇOBANI

KËNGËTAR ITALIAN
------------------------------
PROGRAMI AMER-
IKAN I DËRGIMIT 
TË NJERIUT NË 
HËNËKOZMIKE

BIMË 
BARISHTORE 
NJËVJEÇARE

LIDHJE 
QELIZASH 

TË NJËLLOJTA

KRYEQYTETI 
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TË VEGJËL

ASTRONAUT
------------------------------

OKSIGJENI

B KOHA

ZGJIDHJET: S, B, BITUM, RADE, IRID, MEZI, A, MO, VRIK, Z, POE, R, KONTRIBUTI, MARR, 
REGATAT, BARIU, NEK, IND, MADRID, NI, VAPA, MO, AKAE, ORU, M, T, SRI LANKA, KOZMONAUT, 
BONSAI, AIKE.

Shumë i lehtë: 195467283, 673582194, 824931675, 782314956, 316295847, 549876321, 

958643712, 261759438, 437128569. Mesatar: 893154627, 754826139, 162973485, 

621487953, 475319862, 389562714, 547638291, 236791548, 918245376.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Nëse jeta juaj ne çift është delikate, sot gjerat nuk kane për

te ecur aspak mire. Ambienti yjor do jete i zymte dhe debatet do sh-
tohen gjithnjë e me shume. Ata qe janë vetëm as qe do e mendojnë
ta ndryshojnë statusin e tyre sot sepse do ndihen mire edhe ashtu si
janë. Ne planin financiar do jeni me shume fat dhe do arrini te bëni
edhe disa investime interesante.

DEMI 21. prill - 21. maj
Nëse nuk doni te ndiheni keq ju te dashuruarit, mun-

dohuni te shmangni rutinën nga jeta juaj ne çift dhe te bëni diçka
ndryshe. Pranojini edhe ftesat e partnerit për te shkuar ne vende qe
nuk i keni vizituar me pare. Beqaret do kenë një dite shume norma-
le dhe pa ndonjë gjë te jashtëzakonshme. Ne planin financiar me
e mira është te ulni shpenzimet sepse do ju duhen para për me vone.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Sot do jeni shume te qarte për ato qe do bëni ju te dashu-

ruarit. Marrëdhënia ne çift ka për te qene e jashtëzakonshme dhe
emocionet për te dy palët nuk do kenë te ndalur. Beqaret gjithash-
tu do realizojnë disa takime premtuese te cilat shume shpejt do ua
ndryshojnë statusin. Me financat tregohuni sa me te kujdesshëm
dhe keni për ta pare qe gjendja do përmirësohet shpejt.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Nëse nuk doni te ndiheni keq ju te dashuruarit, mun-

dohuni te shmangni rutinën nga jeta juaj ne çift dhe te bëni diçka
ndryshe. Pranojini edhe ftesat e partnerit për te shkuar ne vende qe
nuk i keni vizituar me pare. Beqaret do kenë një dite shume norma-
le dhe pa ndonjë gjë te jashtëzakonshme. Ne planin financiar me
e mira është te ulni shpenzimet sepse do ju duhen para për me vone.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Ka rrezik qe sot te largoheni gjithnjë e me shume nga

partneri ju te dashuruarit. Marrëdhënia me te ka për te qene e ftoh-
te dhe nuk do keni asnjë emocion. Beqaret do njihen me persona te
ndryshëm dhe do jene gati për te hedhur edhe hapa. Buxheti nuk
do jete ne gjendje te mire, por nuk duhet kurrsesi te merrni hua. Me
mire mundohuni t'ia dilni me aq pak.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Dite e trazuar ka për te qene kjo e sotmja për te dashurua-

rit. Do keni debate te forta me partnerin dhe për asnjë moment nuk
dojeni te qete. Beqaret duhet te bëhen gati për ndryshime rrënjëso-
re dhe për emocione te forta. Ne planin financiar gjendja do filloje
dalëngadalë te përmirësohet. Mos prisni ndryshime te menjëhersh-
me, por bëni durim.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do ndiheni shume mire sot ju te dashuruarit pasi jeta

ne çift do mbetet e stabilizuar ne çdo moment. Beqaret nga ana
tjetër duhet t'i shohin e t'i mendojnë gjerat me shume kujdes pasi
jo te gjithë personat qe do takojnë do jene ashtu si duken ne
pamjen e pare. Financat do kenë përmirësime te njëpasnjëshme
kështu qe mund ta shfrytëzoni këtë mundësi për investime.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do jeni shume ambicioze sot ju te dashuruarit dhe do

kërkoni gjithnjë e me shume nga ai qe keni ne krah. Kujdes sepse
ai nuk do jete ne çdo moment ne humorin e duhur. Beqaret do kenë
një dite te trazuar, prandaj do jete me mire te mos hedhin hapa. Ne
planin financiar do bëni mire ta shtrëngoni pak rripin nëse nuk doni
qe te lindin probleme me serioze.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Sot do vendosni rregull ne jetën tuaj ne çift dhe nuk do

keni me asnjë lloj dyshimi për partnerin. Marrëdhënia mes jush
do filloje dalëngadalë te përmirësohet. Beqaret do e kenë serish
te vështirë ta gjejnë prindin e tyre te kaltër. As kjo nuk do jete dita
e tyre. Ne planin financiar ka rrezik qe Marsi t'ua turbulloje disi
mendimet kështu qe shmangni investimet e pamenduara.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Sot do vendosni rregull ne jetën tuaj ne çift dhe nuk do

keni me asnjë lloj dyshimi për partnerin. Marrëdhënia mes jush do
filloje dalëngadalë te përmirësohet. Beqaret do e kenë serish te vë-
shtirë ta gjejnë prindin e tyre te kaltër. As kjo nuk do jete dita e tyre.
Ne planin financiar ka rrezik qe Marsi t'ua turbulloje disi mendimet
kështu qe shmangni investimet e pamenduara.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Dite mjaft delikate do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne

një lidhje. Kujdes mos prekni disa tema te nxehta sepse situata
mund t'iu dale edhe jashtë kontrollit. Për beqaret do jete një dite e
kënaqshme dhe e mbushur me emocione. Shfrytëzojini te gjitha
mundësitë qe do iu jepen për takime. Yjet do kujdesen mjaft edhe
për sektorin e financave. Mund te shpenzoni me qetësi.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Te dashuruarit do kenë një dite mjaft te qete dhe nuk do

debatojnë as për gjene me te vogël me personin ne krah. Beqaret
do kenë një dite te mbushur me aventura te njëpasnjëshme. E
rëndësishme është qe do ndihen mjaft mire. Financat do jene
goxha delikate kështu qe kujdesuni sa me shume për to dhe kërko-
ni ndihme nga specialistet e fushës.



24 MOZAIK
Koha, e mërkurë, 17 prill 2019 

858 - Benedikti III përfundon sun-
dimin e tij si Papë Katolik 

1492 - Kristofor Kolombo nënshk-
ruan marrëveshje me Spanjën për
gjetjen e rrugës për Indi

1524 - Giovanni Verrazano, a flo-
rentine navigator, discovers New York
Bay

1704 - Gazeta e parë e suksesshme
në SHBA botohet në Boston nga
Xhon Kambell

1711 - Karli VI i Habsburgëve shpal-
let mbret i Austrisë

1793 - Beteja e Varshavës
1865 - Arrestohet Mari Surrat si

konspirator në atentatin ndaj
Abraham Linkolnit 

1907 - 11,745 imigrant arrijnë në El-
lis Island, NY

1920 - Formohet NFL (Liga profe-
sionale e futbollit amerikan)

1924 - Metro Pictures, Goldwyn
Pictures dhe Louis B Mayer Co shk-
rihen dhe formojnë MGM

1939 - Stalini nënshkruan paktin
anti-nazist mes Britanisë, Francës dhe
Rusisë 

1941 - Lufta e II Botërore: Mbretëria
e Jugosllavisë i dorëzohet Gjermani-
së 

1946 - Siria shpall pavarsinë nga
Administrata franceze 

1971 - Formohet federata mes
Egjiptit, Libisë dhe Sirisë (FAR)

RADARI
Polici: A e di arsyen e ndaljes?
Qytetari: Paj, për shpejtësi po ma
merr mendja.
Polici: A e di se sa shpejt ke qenë
duke vozitur?
Qytetari: Me siguri nja 170 km/h, po.
Polici: Faleminderit, se nuk na pu-
nonte radari.  

Kur njeriu i zakonshëm, 
merr pushtet të

jashtëzakonshëm... është rrezik!
(J. F. Kennedy)

Studimet kanë tre-
guar se arsyeja
pse disa njerëz e
kanë shkrimin e
keq është sepse
truri i tyre punon
më shpejtë sesa
duart. 

Një grua e quajtur Glen-
da Blackwell gërvi-
shti një biletë lo-
tarie për t’i
provuar burrit
të saj që blerja e
biletave të lotari-
së është harxhim
parash, por aksidentalisht ajo fiton 1
milion dollarë. 

Gjatë luftës së
ftohtë, agjentët e
CIA komuniko-
nin fshehurazi
me njëri-tjetrin
bazuar në
mënyrën si ata
lidhnin këpucët e tyre.  
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Një rast i pazakontë ka ndodhur në një
dasmë në Abruzo të Italisë. Dhëndri dhe
nusja ndërprenë gjithçka në mes, pa mba-
ruar ende dasma e tyre. Sigurisht, nuk do të
ketë as muaj mjalti. Gjithçka përfundoi...
episodi surreal është transmetuar gjerësi-
sht nga mediat italiane. Historia e pabe-
sueshme tregohet nga Willy, një këngëtar
dasmash, i cili telefonoi për emisionin “Lu-
natici” në Radio Rai2. Muzikanti tha se
dhëndri u kap duke bërë seks në banjë me
një mik. “Ata e kapën dhëndrin duke fe-
stuar në mënyrë të çuditshme. Nuk mund
të gjendej. Dasmorët po prisnin tortën, por
ai ishte zhdukur. Ata mendonin se ndihej
keq ose shkoi për të pirë duhan. Në vend të
kësaj, një i afërm i nuses e gjeti atë në banjë
duke “festuar”. Po bënte seks me një mikun
e tij”. “Për atë Zot, nuk ka asgjë të keqe për
të bërë dashuri midis dy burrave, por nëse
sapo jeni martuar me një grua dhe ju kape-
ni në banjë me një mikun tuaj, ka diçka të

gabuar. Nusja filloi të qante dhe ai nuk ish-
te shumë mirë”, shtoi muzikanti. “Të afërmit
e tij erdhën tek unë për të më thënë se

duhej të ndaloja muzikën sepse nuk kishte
asgjë për të festuar. Në 29 vjet të kësaj pune,
diçka si kjo nuk më ka ndodhur kurrë”.

Gjendet karfica e
arit nga viti 1485
Një detektor metali ka zbuluar një
karficë ari me vlerë 15,000 funte që
mund t’i përkiste mbretit anglez
Edward IV, i cili mbretëroi gjatë
shekullit 15. Lisa Grace, 42-vjeç, zbu-
loi xhevahirin mesjetar në gjendje
të mirë, ndërsa po kërkonte në një
fushë së fundmi në Lincolnshire. Be-
sohet se karfica iu takon mbretërve
anglezë, pasi Edward IV dhe rrethi i
tij mbanin pjesë të ngjashme gjatë
periudhës kur ai ishte në pushtet.
Ekspertët besojnë se xhevahiri i
takon fundit të shekullit 15 dhe
është projektuar si një diell në
shkëlqim – emblema personale e
Edward IV. Ata besojnë se karfica e
arit ka humbur në një betejë, pasi
periudha e parë e sundimit të
Edward IV ishte plot me konflikte.
Në qendër të karficës është një gur i
purpurt ametist, një tjetër nga të
preferuarit e mbretit, duke çuar disa
specialistë të spekulojnë se atë
mund ta ketë humbur vetë Edward
IV. Karfica e arit ngjan shumë me
një xhevahir shumë të ngjashëm të
përshkruar në kapelën e Edward IV
në një portret të ruajtur në Muzeun
Calvet, në Avignon të Francës. Grace
tha se ishte e shikuar kur e gjeti disa
centimetra nën sipërfaqen e tokës.
“Kur e gjeta, xhevahiri nuk ishin aq
thellë nën tokë, pasi fusha ishte lë-
ruar së fundmi,” tha ajo. Grace do ta
shesë xhevahirin në një ankand pu-
blik më 26 prill. Edward IV ishte dy
herë mbret i Anglisë gjatë jetës së
tij (1442 – 1483). Ai ishte vëllai më i
madh i  Richard III. U lind më 28
prill 1442 në Rouen të Francës, si
djali i Richard Plantagenet, Duka i
Jorkut.  Babai i tij udhëhoqi luftën
kundër Lancasterëve, e njohur ndry-
she si Lufta e trëndafilave, e cila nisi
në vitin 1455.  Ai u vra në betejën e
Wakefield në vitin 1460.  

Shkencëtarët pohojnë
se kanë printuar për herë të
parë zemrën në 3D, së ba-
shku me indet njerëzore
dhe enët e gjakut. Megjithë-
se organi është sa madhë-
sia e qershisë dhe nuk mund
të pompojë gjakun, ek-
spertët thanë se krijimi i saj
është një “zbulim i madh
mjekësor”. Zemra besohet
të jetë e para që është prin-
tuar për herë të parë në re-
zolucionin 3D me qelizat
dhe enët e gjakut. Edhe pse
zemra do të ketë nevojë për
më shumë punë para se të
mund të pompojë gjakun,

shkencëtarët shpresojnë të
fillojnë testimet për funk-
sionalizim brenda një viti.
Studiuesit në Universitetin
Tel Aviv të Izraelit zbuluan
përgjatë ditës së hënë kriji-

min e tyre. Organi është në
madhësinë e zemrës së një
lepuri dhe mund të kontrak-
tojë njësoj si një muskul,
por nuk mund të kryejë
pompim të plotë gjaku.

Një nga breshkat më të rralla në botë,
një softshell gjigand Yangtze, ka vdekur në
Kinë, duke lënë vetëm tre të tjera të të njëj-
tit lloj. E njohur gjithashtu si Rafetus
Swinhoei, breshka femër vdiq në kopshtin
zoologjik në Suzhou në jug të Kinës. Ek-
spertët ishin përpjekur të inseminojnë arti-
ficialisht krijesën, e cila ishte mbi 90 vjeç,
për të pestën herë para se të vdiste Speciet

e tilla janë të rrezikuara në mënyrë kritike
për shkak të gjuetisë, mbipopullimit dhe
shkatërrimit të habitatit të tij. Disa
përpjekje për mbarësim artificial kishin
ndodhur në shpresën e vazhdimit të spe-
cieve, por të gjitha ato dështuan. Stafi lokal
dhe ekspertët ndërkombëtarë kishin ten-
tuar të inseminojnë artificialisht femrën 24
orë para se të vdiste. 

Çifti divorcohet në mes të dasmës

Vdes një nga breshkat më të
rralla në botë

Shkencëtarët printojnë për herë
të parë zemrën në 3D
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