
Shkup, 9 nëntor - Të dielën, më 12 nën-
tor definitivisht do të dihet se kush do të
ulët në karrigen e të parit të Komunës së
Çairit, Visar Ganiu i BDI-së apo Zeqirija
Ibrahimi i Lëvizjes BESA. I pari ka një
përparësi prej 209 votash kundrejt të
dytit, në vendvotimin nr. 2901, gjegjësi-

sht 13.886 vota që mori Visar Ganiu në
rrethin e dytë zgjedhor, ndërsa 13676
mori Zeqirija Ibrahimi. Gjykata Admini-
strative vendosi kohë më parë në favor
të padisë së Lëvizjes BESA që të përsë-
ritet votimi në vendvotimin nr. 2001 në
Komunën e Çarit, ndërsa kishte refu-

zuar mbi 80 ankesa të kësaj partie
vetëm për këtë komunë me objekt të
njëjtë të ankimimit. Ankesat që ishin
për vendvotimet në Çair, më së shumti
kishin të bëjnë me numërimin e votave,
ku përfaqësuesit e autorizuar të Lëvizjes
BESA kanë vënë theksin...

Votimi që definon fituesin e Çarit

Faqe 5
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� FAQE 12-13

Turp që disa
udhëheqës 
të Ballkanit
priten në
Uashington 
e Evropë

MBS, më
shumë se 
sa një princ!

Kriza e ringjallur me Je-
menin, pretendimet e
grupit Huthi, arrestimet
e një pas-njëshme, inci-
denti tragjik me helikop-
terin dhe zgjedhjet në
ardhje, gjithë këto ele-
mente krijuan një atmo-
sferë konfuze në Arabinë
Saudite. Këto dite për-
veç këtyre ngjarjeve te
“çuditshme” në vend po
flitet për....

Reali, vegla 
e Frankos

NATO do 
të përdorë
plumba
shqiptarë 

FA
QE

 17
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"Kemi projekt dhe kemi realizuar disa negociata me Bankën Botërore për kredi. Të njëjtin projekt e kemi vendosur

edhe në Programin e Qeverisë aktuale. Dhe nëse me Buxhetin e vitit të ardhshëm Qeveria nuk është gjetur alternativë

për ndërtimin e autostradës, si dhe rrugë tjera lokale dhe rajonale në vendbanimet shqiptare, atëherë buxheti nuk do

ta ketë përkrahjen e ministrave shqiptarë të BDI-së", thotë Besimi.

Autostrada, 
ose s'ka Buxhet

BDI paralajmëron bllokim nëse nuk miratohet autostrada Shkup-Bllacë

� FAQE 3

Shkup, 9 nëntor - Shtetet skan-
dinave janë të parat në Bashki-
min Evropian për kah lartësia e
pagës, ndërsa pagat më të ulëta
mes vendeve të Ballkani Perën-
dimor vazhdojnë t’i marrin qyte-
tarët e Maqedonisë. Nga ana
tjetër, pagat më të larta në Bal-
lkanin Perëndimor i marrin qy-
tetarët e Sllovenisë. Qytetarët e

Danimarkës me 3095 euro, të
Luksemburgut me 3009 euro,
dhe Finlandës me 2509 euro
renditet ndër të parët në Evropë
lidhur me pagën mesatare. Nga
ana tjetër, qytetarët në Maqe-
doni për një muaj në mesatare
fitojnë 22. 912 denarë apo 372
euro që është për gati tre herë
më pak se qytetarët e Sllovenisë

që fitojnë 1074 euro në muaj.
Më shumë se ne fitojnë edhe të
punësuarit në Kroaci me 792
euro, në Mal të Zi me 505 euro,
Bosnje e Hercegovinë me 430
euro dhe në Serbi me 414 euro.
Qytetarët e Kosovës për punën
që bëjnë paguhen mesatarisht
400 dhe 500 euro. Kjo, sipas ra-
portit që ka...

Paguhemi tre herë më pak se sllovenët 

� FAQE 4

Jemi në fazë
të diplomo-

manisë...

Ndihmat  
po rrisin 

varfërinë
Shëëëët..! 

Po flet artisti 
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Ta bindim 
BE-në për 

anëtarësim
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Fakultetet
nuk i njohin

provimet 

� GLOBI

RAJON�

FAQE 14

FAQE 14
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Ndryshe, duke folur për vendet e rajonit, Junker dje tha se Shqipëria, Bosnja, Kosova,
Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia kanë bërë përparime, por ritmi është i ngadaltë dhe kjo ka
bërë që rajoni të jetë i zhgënjyer me BE-në Aktuale

Ahmeti takoi 
ambasadorin Bejli 

Shkup, 9 nëntor - Kryetari i Bashkimit
Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, është
takuar me ambasadorin e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, Xhes
Bejli. Ahmeti dhe ambasadori amerikan Bejli
shkëmbyen mendime për gjendjen aktuale
postzgjedhore në vend, reformat sistemore
dhe integrimin euroatlantik të vendit.  Ah-
meti, siç citohet në njoftimin zyrtar, theksoi që
BDI është përcaktuar tërësisht për t'i
përkrahur dhe prirë reformave në gjyqësor, re-
formave sistemore bashkë me sundimin e së
drejtës dhe vlerësoi se të gjitha energjitë tona
duhet fokusuar në këtë drejtim tash pas për-
fundimit të zgjedhjeve. "Ahmeti dhe Bejli
diskutuan edhe për rrugën e Maqedonisë drejt
NATO-s dhe BE-së, me ç'rast Ahmeti tha që
marrëdhëniet me Athinën dhe Sofjen po mar-
rin dimension shumë konstruktiv dhe
bashkëpunues në frymën e tejkalimit të
pengesave dhe kontesteve", thuhet në njof-
timin e BDI-së.

Thaçi takoi 
ambasadorin Timonie

Tetovë, 9 tetor - Kryetari i Partisë Demokratike
Shqiptare (PDSH), Menduh Thaçi, të enjten në
selinë e partisë priti në takim ambasadorin e
Francës, Kristian Timonie. Në takim, siç
njofton Shërbimi për Informim i PDSH-së u
bisedua për çështjet aktuale politike në vend
dhe rajon, si dhe për ecurinë e reformave që
Maqedonia duhet ti përmbush drejt proce-
seve integruese. "Kryetari Thaçi e njoftoi am-
basadorin francez me qëndrimet e Partisë
Demokratike Shqiptare rreth situatës poli-
tike, si dhe për pikëpamjet e PDSH-së lidhur
me reformat e duhura dhe integrimin e vendit
në strukturat euroatlantike, duke potencuar
se procesi euroatlantik është prioritet absolut
për Partinë Demokratike Shqiptare dhe shqip-
tarët e Maqedonisë. Bashkëbiseduesit u paj-
tuan se me mbarimin e procesit zgjedhor ven-
di urgjentisht duhet rikthyer në agjendën e
reformave dhe integrimeve euroatlantike".

Kasami takon
ambasadorin Gerberih

Shkup, 9 nëntor - Kryetari i Lëvizjes BESA, Bi-
lall Kasami, së bashku me shefin e kabinetit,
Faton Fazliu, të enjten kanë realizuar takim
me ambasadorin e Gjermanisë, Tomas Gerber-
ih. Në këtë takim, siç theksohet në kumtesë,
kryesisht është biseduar për situatën aktuale
politike në të cilën ndodhet Maqedonia, me
këtë rast përfaqësuesit e njoftuan ambasadorin
për parregullësitë e vërejtura në zgjedhjet
lokale, ku edhe një herë u deformua vullneti
politik shqiptar, me çka krijohet një imazh i
keq për Maqedoninë. Kasami ka theksua se
Lëvizja BESA do vazhdojë të jetë konstruktive
dhe në mbështetje të proceseve pozitive që do
të ndodhin në vend. 

Shkup, 9 nëntor - Maqedo-
nia do të bëjë gjithçka që
mundet që ta kapë trenin
dhe së bashku me Malin e
Zi dhe Serbinë të bëhet anë-
tare e Bashkimit Evropian
dhe përmes tejkalimit të
ngecjes në raport me refor-
mat që ta bindë Komisionin
Evropian në këtë, deklaroi
shefi i diplomacisë së Maqe-
donisë Nikolla Dimitrov në
konferencën e përbashkët
për shtyp në Shkup, me ko-
legun e tij malazez Sërgjan
Darmanoviq. Deklarata e
Dimitrovit ka ardhur një
ditë pasi presidenti i Komi-
sionit Evropian, Jean Clau-
de Juncker, tha se Serbia
dhe Mali i Zi do të anëtarë-
sohen në Bashkimin Evro-
pian brenda vitit 2025. "Do
të ishte shumë mirë nëse
kemi garë reformuese në
rajon. Shumë herë përsëri-
sim se në Ballkan ose së
bashku do të arrijmë ose së
bashku nuk do të arrijmë.
Maqedonia është me fat dhe
ka dobi nga ajo që Mali i Zi
shënon progres në rrugën e
saj evropiane. Do të bëjmë
gjithçka që mundemi që ta
kapim atë tren dhe të bin-
dim Komisionin Evropian
dhe kryetarin Junker se
është shumë me rëndësi që
në atë dokument që do ta
publikojnë në shkurt të
ketë hapësirë që Maqedo-
nia ta kompensojë pjesën e
mbetur. Kjo do të ishte
shumë e dobishme edhe
për eurointegrimet", tha Di-
mitrov i pyetur për koment
në raport me deklaratën e
kryetarit të KE-së, Junker.
Sipas Damranoviq, Mali i Zi
kaloi rrugë shumë të vësh-
tirë në negociatat për anë-
tarësim në BE dhe duke i

pasur parasysh prioritetet
e tyre më të larta për stabi-
litet të rajonit, angazhohet
që të gjitha vendet të
shkojnë më shpejtë drejt
BE dhe NATO-integrimet
me këtë rast secila të vlerë-
sohet sipas arritjeve të tyre.
"Mali i Zi angazhohet për
parimin e regatës, respekti-
visht secili vend të vlerë-
sohet sipas arritjeve. Ky pa-
rim është i shkëlqyer për
secilin vend-kandidat, për
çdo vend që ka ambicie
evropiane dhe me vetë këtë

ky parim mund të jetë
shumë i dobishëm edhe për
Maqedoninë. Reformat zh-
villohen mirë de pse Maqe-
donia të mos hyjë në
qarkun e këtyre vendeve që
përmendët. Deklarata e
kryetarit Junker është
inkurajim dhe është e si-
gurt se BE-ja nuk do të
mbetet në 28 vende anëta-
re. Konsiderojmë se në këtë
proces secili vend duhet t'i
marrë rezultatet që i meri-
ton dhe të bëhet anëtare e
Unionit kur për këtë do të

jetë e gatshme", tha Dar-
manoviq. Ndryshe, duke fo-
lur për vendet e rajonit,
Junker dje tha se Shqipë-
ria, Bosnja, Kosova, Maqe-
donia, Mali i Zi dhe Serbia
kanë bërë përparime, por
ritmi është i ngadaltë dhe
kjo ka bërë që rajoni të jetë
i zhgënjyer me BE-në. Por
Juncker theksoi se pavarë-
sisht disa përparimeve të
Ballkanit, zgjerimi i Bashki-
mit Evropian nuk do të
ndodhë përpara vitit 2019. 

(F.R)

Shkup, 9 nëntor - Maqedo-
nia me intensitet të përfor-
cuar dhe reforma punon
në plotësimin e kritereve
dhe standardeve për anë-
tarësim në NATO, deklaroi
ministrja e Mbrojtjes, Rad-
milla Shekerinska në
Bruksel, ku me ftesë të
sekretarit të përgjithshëm
të NATO-s, Jens
Stoltenberg sot merr pjesë
në mbledhjen e ministrave
të mbrojtjes të vendeve
anëtare të NATO-s dhe
vendeve pjesëmarrëse në
misionin "Përkrahja ven-
dosëse". "Zgjedhjet me
sukses të zbatuara treguan
se Republika e Maqedonisë
mund të jep rezultate. Jemi
të vetëdijshëm se anë-
tarësimin e plotfuqishëm
në NATO duhet ta merito-
jmë. Në këtë kontekst, ju
bind se Republika e Maqe-
donisë do të tregojë për-
parim në të gjitha sferat ku
Aleanca ka detektuar prob-

leme në të kaluarën. Qëlli-
mi i ynë është që Republi-
ka e Maqedonisë të bëhet
vendi anëtar i 30-të i
NATO-s", tha ministrja. Siç
kumtoi Ministria e Mbrojt-
jes, në mbledhjen, minis-
trat e mbrojtjes e shqyrtu-
an gjendjen e sigurisë në
Afganistan dhe diskutuan
për zhvillimin e mëtejshëm
të operacionit të NATO-s
në Afganistan, "Përkrahja
vendosëse". Ministrja

Shekerinska e ka theksuar
përkushtimin e Republikës
së Maqedonisë në përkrah-
jen e përpjekjeve të NATO-
s për përparimin e ka-
paciteteve demokratike të
Afganistanit dhe parala-
jmëroi kontribut të mëte-
jshëm të rritur të Repub-
likës së Maqedonisë në
operacionit e NATO-s. "Në
frymën e përkushtimit tonë
ndaj vlerave që i ndajmë
me NATO-n, Qeveria e Re-

publikës së Maqedonisë
mori vendim për rritjen e
kontributit tonë në Afgan-
istan në vitin 2008 për 20
për qind", tha Shekerinska.
Në margjinat e mbledhjes,
ministrja Shekerinska,
thuhet në komunikatë, ka
kërkuar përkrahje për anë-
tarësim të Republikës së
Maqedonisë në NATO nga
zëvendësja e sekretarit të
përgjithshëm të NATO-s,
Rouz Gotemeler, sekretari i
përgjithshëm i SHBA-së,
Xhejms Matis, nga minis-
trat e mbrojtjes së RF të
Gjermanisë, Ursula von
der Leuen, Mbretërisë së
Norvegjisë, Frank Bake -
Jensen dhe të Republikës
së Italisë, Roberta Pinoti.
Ministrja u takua edhe me
ministrat e mbrojtjes së
Malit të Zi, Predrag
Boshkoviq, Republikës së
Shqipërisë, Olta Xhaçka
dhe të BeH-së, Marina
Pendesh.

Maqedonia dhe Mali i Zi kanë qëllime identike politike të jashtme dhe duhet të fokusohen në
realizimin e tyre përmes bashkëpunimit të ndërsjellë intensiv në planin bilateral dhe rajonal,
kanë konstatuar presidenti i Maqedonisë, Gjorge Ivanov dhe ministri malazez i Punëve të
Jashtme, Sërgjan Darmanoviq në takimin e djeshëm në Shkup. Me qëllim të avancimit të
bashkëpunimit rajonal dhe ekonomik, në takim, siç njoftoi kabineti i Ivanovit, është potencuar
nevoja nga investime të rritura në lidhjen infrastrukturore të vendeve të rajonit. Të dy
bashkëbiseduesit kanë shprehur interes për avancim të marrëdhënieve të përgjithshme
bilaterale midis dy vendeve dhe e kanë përshëndetur dialogun e vazhdueshëm politik që
dëshmon në marrëdhëniet tradicionale miqësore midis Republikës së Maqedonisë dhe Malit të
Zi. Lidhur me perspektivën evropiane, presidenti Ivanov ka theksuar se anëtarësimi i Republikës
së Maqedonisë në BE dhe NATO është me rëndësi kyçe për stabilitetin dhe prosperitetin e gjithë
rajonit dhe e ka theksuar interesin për intensifikim të bashkëpunimit politik dhe të sigurisë me
Malin e Zi në kontekst të NATO-s.

TË FOKUSOHEN NË REALIZIMIN E QËLLIMEVE IDENTIKE

Dimitrov komenton deklaratat e presidentit të KE-së

Ta bindim BE-në dhe 
të anëtarësohemi me
Serbinë dhe Malin e Zi

Reformat e domosdoshme për anëtarësim në NATO

"Do të bëjmë gjithçka që
mundemi që ta kapim atë tren
dhe të bindim Komisionin
Evropian dhe kryetarin Junker
se është shumë me rëndësi që
në atë dokument që do ta
publikojnë në shkurt të ketë
hapësirë që Maqedonia ta
kompensojë pjesën e mbetur.
Kjo do të ishte shumë e
dobishme edhe për
eurointegrimet", tha Dimitrov
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Buxheti për vitin
2018 në seancë
qeveritare
Shkup, 9 nëntor - Propozim buxheti i përgati-
tur për vitin 2018 nga ana e Ministrisë së Fi-
nancave, dje ka hyrë në rend dite të seancës
së Qeverisë e cila është caktuar për vonë pas-
dite. Propozim buxheti për vitin 2018 është
projektuar në 211,7 miliardë denarë ose 3,44
miliardë euro. Të ardhurat janë planifikuar në
193,5 miliardë denarë, ndërsa deficiti bux-
hetor në 18,2 miliardë denarë ose 2,7 për
qind të BPV-së. Për shpenzimet kapitale janë
paraparë 24,7 miliardë denarë, ndërsa në
buxhetin e propozuat ka mjete edhe për paga
më të larta në arsim, shëndetësi si dhe për
rritje të pensioneve, gjegjësisht harmonizimi i
tyre me shpenzimet e jetës. 
Pjesa më e madhe e shpenzimeve dedikohen
për pensione, mbrojtje sociale dhe të fëmijëve
me 32 për qind nga shpenzimet e
përgjithshme, 19 për qind dedikohen për
zhvillim ekonomik dhe punë financiare, 14
për qind për shëndetësi, 11 për qind për ar-
sim, shkencë dhe sport, nga pesë për qind për
ndërtimtari, transport, komunikime dhe
ekologji, bujqësi dhe rend publik dhe siguri,
tre për qind për mbrojtje, nga dy për qind për
punë të jashtme dhe BE integrim dhe kulturë
dhe nga një për qind për gjyqësi dhe zhvillim
rajonal. Pagat janë projektuar në 27,1 miliardë
denarë dhe ka rritje prej 460 miliardë denarë
për shkak të pagave më të larta për të gjithë
pjesëtarët e ARM-së, punësime të reja në kop-
shtet për fëmijë, si dhe rritje të pagave në
shëndetësi, arsim dhe në kopshtet për pesë
për qind e cila është paraparë me pagën e
shtatorit në vitin 2018. Te shpenzimet kapitale
është planifikuar rritje prej 1,3 miliardë
denarë më shumë në lidhje me ribalansin nga
viti 2017. Ministri i Financave, Dragan Tev-
dovksi, tha se është planifikuar intensifikimi
i të gjitha aktiviteteve në infrastrukturën rru-
gore dhe hekurudhore, infrastrukturën ko-
munale dhe energjetike, investime në shënde-
tësi, arsim dhe mbrojtje të fëmijëve, ndërsa
veçanërisht janë rritur mjetet për mbrojtje
dhe gazifikim. Për mallra dhe shërbime janë
paraparë 17,2 miliardë denarë dhe ato janë
më të ulëta për 420 milionë denarë gjegjë-
sisht për 2,4 për qind në krahasim me projek-
timin për vitin 2017.

Me Propozim-buxhetin për vitin 2018
parashikohet rritje e akcizës për naftën për tre
denarë nga çka efekti i pritur do të kushtojë
1,6 miliardë denarë, ndërsa nga TVSH-ja 350
milionë denarë dhe me këtë do të ketë të ard-
hura shtesë për Ndërmarrjen publike për
rrugë të shtetit. Propozim buxheti për vitin e
ardhshëm për herë të parë që nga pavarësia
është paraqitur në opinion para se të dërgohet
në miratim në Qeveri dhe pastaj edhe deri te
Kuvendi. U organizua edhe debat publik me
kryeministrin Zoran Zaev, ministrin e Finan-
cave Dragan Tevdovski dhe ekspertë, ndërsa
ishin të ftuar edhe përfaqësues nga opozita të
cilët vendosën të mos marrin pjesë. Propozim-
buxheti u prezantua edhe para sindikatave,
odave ekonomike dhe sektorit joqeveritar.
Ministri Tevdovski, siç njofton MIA, theksoi se
me këtë buxhet në vitin 2018 është plani-
fikuar konsolidim gradual fiskal i cili si duket
nga ajo që deficiti i planifikuar për vitin e
ardhshëm është më i ulët për 0,2 për qind nga
ai në vitin 2017 i cili është projektuar në 2,9
për qind. Për kryeministrin Zoran Zaev,
ndërkaq propozim buxheti për vitin 2018
është buxhet për stabilitet financiar. "Ky është
buxhet për stabilizim financiar. Vazhdojmë
edhe me marrjen e kredive me të cilat do të
mbështeten vetëm projekte infrastrukturore.
Por, ajo që do të thotë edhe stabilizim jemi të
drejtuar para rritjes së akcizës së naftës prej
tre denarëve që të mund t'i mbulojmë ato
obligime që janë të rëndësishme për qytetarët,
e të mos jetë vetëm nga marrja e kredive", tha
kryeministri Zaev në debatin publik të orga-
nizuar në kuadër të politikës së Qeverisë për
raportin dhe transparencës në sjelljen e Bux-
hetit që në fazën e gatishmërisë së tij para se
ai të votohet nga Qeveria.

Propozim-buxhetin që do ta miratojë Qev-
eria, duhet të dërgohet deri te Parlamenti më
së voni deri më 15 nëntor.

Ndryshe, ditë më parë, për herë të parë në historinë e Maqedonisë, ministri i Finan-
cave, Dragan Tevdovski organizoi debat publik me përfaqësues të mediave, organizatave
joqeveritare, ekspertë dhe anëtarë të Odës Ekonomike të MaqedonisëAktuale

Zejnulla VESELI

Shkup, 9 nëntor - Nëse Pro-
pozim-Buxheti për vitin e
ardhshëm nuk e parasheh
autostradën Shkup-Bllacë,
apo nuk është gjetur alter-
nativë për ndërtimin e saj,
Buxheti nuk do të kalojë.
Kështu për gazetën KOHA
ka thënë ish-ministri i Eko-
nomisë, njëherësh anëtar i
Kryesisë Qendrore të BDI-
së, Fatmir Besimi, i cili ka
siguruar se, megjithëse
akoma propozim-buxheti
për vitin e ardhshëm nuk
është dorëzuar në seancë
qeveritare, ky Buxhet do të
parashoh autostradën
Shkup-Bllacë, ndryshe nuk
do të votohet nga ministrat
shqiptarë të BDI-së.

"Rruga Shkup-Bllacë në
vazhdimësi ka qenë në Pro-
gram të Qeverisë. Fillimi-
sht ka qenë me koncesion e
pastaj me kredi. Kemi
projekt dhe kemi realizuar
disa negociata me Bankën
Botërore për kredi. Të njëj-
tin projekt e kemi vendo-
sur edhe në Programin e
Qeverisë aktuale. Dhe nëse
me Buxhetin e vitit të ardh-
shëm Qeveria nuk është
gjetur alternativë për ndër-
timin e autostradës, si dhe
rrugë tjera lokale dhe rajo-
nale në vendbanimet sh-
qiptare, atëherë buxheti
nuk do ta ketë përkrahjen e
ministrave shqiptarë të

BDI-së", thotë Besimi.
Nga partia shqiptare në

pushtet - BDI, thonë se
ende nuk e kanë parë Pro-
pozim-Buxhetin për vitin
2018, megjithatë sigurojnë
se nuk do ta ketë përk-
rahjen e ministrave shqip-
tarë të BDI-së nëse me in-
vestimet kapitale, nuk
parashihen mjete buxheto-
re jo vetëm për rrugën
Shkup-Bllacë, por edhe për
rrugë tjera lokale apo rajo-
nale në vendbanimet sh-
qiptare. Nga Aleanca për
Shqiptarët, partia e dytë
shqiptare partnere e koali-
cionit qeverisës, shprehen
të bindur se Buxheti i vitit
2018, do t’i tregojë efektet e
kësaj Qeverie reformatore,
duke e tejkaluar elementin
diskriminues që ka qenë
prezent gjithmonë. "Pavarë-
sisht paralajmërimeve të
deritanishme, jemi të bin-
dur se në formulimin final
të Buxhetit, ne si Aleancë
për Shqiptarët do të japim
kontributin tonë më kërke-
sa konkrete, për një buxhet
dhe ndarje cilësore, reci-
proke në harmoni edhe me
kontributin e komunave
shqiptare dhe shqiptarëve
në grumbullimin e buxhetit
të shtetit dhe si i tillë - të
ndahet në mënyrë efikase
dhe të barabartë. Ekspertët
tanë do jenë aktiv në këtë
përpilim, me kërkesa konk-
rete. Zëvendësministri ynë

për Lidhje dhe Transport,
Remzi Mehmeti, do të para-
qes kërkesa konkrete në
emër të subjektit tonë për
përfshirjen e autostradave,
rrugëve magjistrale dhe ru-
rale edhe në pjesët e Maqe-
donisë Perëndimore, si dhe
përfshirjen e projekteve dhe
akseve rrugore, duke i sh-
frytëzuar edhe ndihmat e
projekteve të BE-së për t’i
vënë në shërbim të kërke-
save të qytetarëve, të cilët
duhet të kenë trajtim të ba-
rabartë nga Buxheti i Ma-
qedonisë", thotë Flakron
Bexheti, zëdhënës i
Aleancës për Shqiptarët. 

Lëvizja BESA, në parim,
është për ndarjen e drejtë
dhe proporcionale të
buxhetit për të gjitha
projektet kapitale në vend
që janë në shërbim të qyte-
tarëve, andaj vlerëson se ky
Propozim-Buxhet për vitin
2018, i paraparë nga par-
titë qeveritare, vazhdon të
jetë një ndarje diskriminue-
se rajonale. "Në këtë Propo-
zim-Buxhet parashihen
mjete kapitale në vlerë mbi
400 milionë euro, por nuk
parashihet asnjë projekt
kapital serioz për rajonet
me banorë shqiptarë. Kjo
nënkupton as më shumë e
as më pak, por diskrimi-
nim rajonal, që është i ku-
shtueshëm edhe për eko-
nominë e vendit në
përgjithësi, duke e elimi-

nuar zhvillimin rajonal të
drejtë, por edhe duke e afir-
muar diskriminim etnik.
Gjithashtu, Projekt-Buxhe-
ti, përveç disa uljeve të sh-
penzimeve, nuk ka ndonjë
ndryshim të madh nga pla-
nifikimet buxhetore të vite-
ve të kaluara, që i bie të
themi se kanë ndryshuar
figurat, por jo edhe matrica
që i diskriminon shqiptarët.
Shqiptarët edhe me këtë
Buxhet vazhdojnë të jenë
të diskriminuarit, si në
ndarjet për investime kapi-
tale, kulturore, arsimore,
por edhe për zhvillim rajo-
nal. Prandaj, Lëvizja BESA
nuk do të do të votojë për
këtë ndarje buxhetore për
vitin 2018", thotë Faton
Fazliu, zëdhënës i Lëvizjes
"Besa". 

Ndryshe, ditë më parë,
për herë të parë në histo-
rinë e Maqedonisë, ministri
i Financave, Dragan Tev-
dovski organizoi debat pu-
blik me përfaqësues të me-
diave, organizatave
joqeveritare, ekspertë dhe
anëtarë të Odës Ekonomike
të Maqedonisë, e ku u zo-
tua se do të marrë parasy-
sh vërejtjet lidhur me
Buxhetin 2018. Gjatë pre-
zantimit, ministri Tevdov-
ski tha se buxheti i vitit të
ardhshëm është projektuar
sipas parametrave reale
ekonomike dhe i projektuar
në mënyrë optimale.

Për akademikun Abdylmenaf Bexheti, Buxheti 2018 në parim është më zhvillimor
krahasuar me gjithë buxhetet paraprake që nga viti 2009 e këndej, mirëpo nëse do
të krahasohet me strukturën e vet statike, thotë Bexheti, sigurisht që shumë më
shumë është social sesa zhvillimor. "Sepse, rreth 2/3 e krejt Buxhetit është për
komponentën sociale - nga fondet sociale, përmes programeve mbrojtjes sociale
dhe deri te ato të stimulimeve sociale për punësim e të ngjashme". Sa u përket
investimeve kapitale, akademiku Bexheti thotë se nuk është kontestuese shuma
prej 400 milionë euro, por shkalla e realizimit tyre dhe struktura e projekteve. "Nomenklatura
kapitale nuk nënkupton domosdo shpenzime produktive, posaçërisht jo nëse ato importohen si
parku i vozitjes, mobilimet, teknologjitë informatike... Bile edhe në strukturën e projekteve të
infrastrukturës ekonomike, si për shembull, pjesë të hekurudhës së pambaruar edhe për një çerek
shekulli dhe akoma shpenzohen mjete joefektive. Prej vitit 1992 shpenzohen nga 10-15 apo 20
milionë euro në vit për hekurudhën Belakovce-Republika e Bullgarisë dhe më kot. Për strukturën e
projekteve shqiptare duhet të pyeten qeveritarët ata që me 'gojën plot' premtojnë dhe asgjë nuk
realizohet. Si duket, edhe qytetarët janë mësuar dhe janë bërë imun, andaj gënjeshtrat dhe trillimet
e tyre edhe nuk u bëjnë përshtypje. Një rrugë 13-15 km nga qarkorja deri te Bllaca, që është më e
frekuentuara në vend, tash e sa vite po e 'projektojnë' e assesi ta realizojnë! Bile do ta rekonstruktojnë
në format të rrugës regjionale, me vetëm rreth 3 milionë euro dhe jo autostradë e që të jetë
komplementare me autostradën Prishtinë-Hani i Elezit. Përderisa Kosova investon mbi 300 milionë
euro, këta tanë investojnë 100 herë më pak", thotë akademiku Abdylmenaf Bexheti.

100 HERË MË PAK MJETE SE PRISHTINA

BDI paralajmëron bllokim nëse nuk miratohet autostrada Shkup-Bllacë

Autostrada, 
ose s'ka Buxhet

"Kemi projekt dhe kemi
realizuar disa negociata me
Bankën Botërore për kredi.
Të njëjtin projekt e kemi
vendosur edhe në Programin
e Qeverisë aktuale. Dhe
nëse me Buxhetin e vitit të
ardhshëm Qeveria nuk është
gjetur alternativë për
ndërtimin e autostradës, si
dhe rrugë tjera lokale dhe
rajonale në vendbanimet
shqiptare, atëherë buxheti
nuk do ta ketë përkrahjen e
ministrave shqiptarë të BDI-
së", thotë Besimi
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Probleme të paqartësisë, ankesa për shkelje të rregulloreve dhe kandidatë që pretendojnë
se u bëhet padrejtësi, gjen në çdo kohë, madje edhe në fakultete e gjuhëve, të cilat bëjnë
kualifikimin e gjuhëtarëve - pedagogë si dhe të gjuhëtarëve - përkthyes Aktuale

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 9 nëntor - Shtetet
skandinave janë të parat
në Bashkimin Evropian
për kah lartësia e pagës,
ndërsa pagat më të ulëta
mes vendeve të Ballkani
Perëndimor vazhdojnë t’i
marrin qytetarët e Maqe-
donisë. Nga ana tjetër, pa-
gat më të larta në Ballka-

nin Perëndimor i marrin
qytetarët e Sllovenisë.
Qytetarët e Danimarkës
me 3095 euro, të Luksem-
burgut me 3009 euro, dhe
Finlandës me 2509 euro
renditet ndër të parët në
Evropë lidhur me pagën
mesatare.

Nga ana tjetër, qyte-
tarët në Maqedoni për një
muaj në mesatare fitojnë
22. 912 denarë apo 372
euro që është për gati tre
herë më pak se qytetarët e
Sllovenisë që fitojnë 1074
euro në muaj. Më shumë
se ne fitojnë edhe të punë-
suarit në Kroaci me 792
euro, në Mal të Zi me 505
euro, Bosnje e Hercegov-
inë me 430 euro dhe në
Serbi me 414 euro. 

Qytetarët e Kosovës
për punën që bëjnë
paguhen mesatarisht 400

dhe 500 euro. Kjo, sipas
raportit që ka nxjerrë Ag-
jencia e Statistikave të
Kosovës (ASK), për an-
ketën e fuqisë së punë-
tore. “Shumica e pagave
mujore neto ishin midis
400 euro dhe 500 euro,
në mesin e atyre që u
përgjigjën”, thuhet në ra-
portin e ASK-së. Sipas të
dhënave, paga neto mesa-
tare në Kosovë për sek-
torin publik është mbi
420 euro në muaj, ndërsa
sipas të dhënave të orga-
nizatave ekonomike në
sektorin privat, paga
mesatare është rreth 349
euro. Nga ana tjetër, paga
mesatare për muajin maj
në Shqipëri kapi shifrën
prej afër 427 euro, duke
marrë parasysh edhe
pagën minimale prej 24
mijë lekë apo afër 200

euro. Sipas Instat apo sta-
tistikave zyrtare në
Shqipëri paga mesatare e
një të punësuari në sek-
torin shtetëror në muajin
prill ishte 60 e mijë e 500
lekë apo afër 500 euro.
Në ndërkohë, Paga më e
lartë në Evropë, ndër
shtetet që nuk janë
anëtare të BE-së është në
Lihtenshtajn, ku sipas ra-
porteve për vitin 2017,
paga mesatare neto arriti
në 5425 euro. Pastaj vjen
Monako me 5225 euro,
Zvicra me 4760 euro,
Norvegjia me 3493 euro.
Pagat më të ulëta janë në
vendet e Evropës Lindore.
Në Ukrainë, paga mesa-
tare është vetëm 157
euro. Edhe ndër shtetet e
Bashkimit Evropian, nuk
dallohen të gjitha
ekonomitë me paga të lar-

ta. Për shembull, në Bull-
gari, paga mesatare është
rreth 406 euro dhe
megjithatë është rritur për
18 për qind, ndërsa në
Rumani është 515 euro
dhe është rritur për 23
për qind në periudhën e
kaluar trevjeçare apo
2014-2017. Nga ana
tjetër, paga mesatare neto
në Bashkimin Evropian
në vitin 2017 është 1520
euro dhe në nga viti 2014
në vitin 2017 është rritur
për vetëm 2 për qind.
Qytetarët e Ballkanit, në
kërkim të një jete më të
mirë, ikin më së shumti
në Gjermani, ku paga
mesatare është 2270
euro. Paga mesatare në
Austri është 2009 euro,
në Itali 1762 euro, në
Holandë 2263 euro, në
Belgjikë 2091 euro e

kështu me radhë. Në
fund, vlen të theksohet se
nga ekonomitë e tjera të
zhvilluara jashtë Evropës,
amerikanët marrin nga
37,524 euro në vit, pasi
t’i paguajnë 31.6 për qind
në formë tatimesh. 

Gjithsesi, përkundër
shkallës relativisht të
lartë të tatimeve, jo të
gjithë amerikanët kanë
sigurim shëndetësor.
Paga mesatare, pas
pagesës së tatimeve, në
Kanada është 26,644.50
euro, ndërsa shkalla e
borxheve ndaj shtetit që
paguajnë banorët e këtij
vendi është 31 për qind.
Të ardhurat mesatare vje-
tore, pas kthimit të
tatimeve, në Australi janë
28,661 dhe vendi ka një
shkallë taksash prej 27.7
për qind. 

Telekomi
rrit fitimin

neto
Shkup, 9 nëntor - Të ard-
hurat nga shitja në
Telekomin  e Maqedonisë
SHA Shkup në nëntë
muajt e parë të këtij viti
arrijnë 7.657 milionë
denarë, që paraqet ulje
për 2.2, për qind në kra-
hasim me muajin e njëjtë
të vitit të kaluar. Në peri-
udhën janar-shtator të
këtij viti kjo kompani
telekomunikuese ka evi-
dentuar fitim neto në
vlerë prej 1.159 milionë
denarësh, gjegjësisht për
62,4 për qind më shumë
në krahasim me periud-
hën e njëjtë të vitit të
kaluar, tregojnë rezul-
tatet e raporteve financia-
re të parishqyrtuara që i
bëri të ditur Telekom
Maqedoni. Në fund të
nëntë muajve të parë të
këtij viti, Telekomi ka
59.2 për qind pjesëmarrje
në treg në segmentin e
telefonisë fiskale dhe
pjesë prej 45.1 për qind
në pjesën e internetit me
shtrirje të gjerë, konform
të dhënave të internetit.
Megjithëse të ardhurat
nga shërbimet zanore në
telefoninë fikse janë ulur
për 10,5 për qind kraha-
suar me të njëjtën peri-
udhë të vitit 2016, me
numrin prej 211.000
shfrytëzuesve Telekomi i
Maqedonisë e ka ruajtur
pozitën udhëheqëse në
tregun e shërbimeve fikse
zanore, thuhet në
kumtesë. 

Në tregun e telefonisë
celulare, ndërkaq, kom-
pania ka pjesëmarrje prej
49.3 për qind, me ç'rast
për 4.5 për qind janë ulur
të ardhurat nga shër-
bimet celulare zanore,
ndërsa për 2.2 për qind
janë rritur të ardhurat
nga shërbimet jo-zanore.
Telekomi ka rritje prej 7
për qind në pjesën e
IPTV dhe bazës prej
114.2 mijë shfrytëzues.

Laura PAPRANIKU

Shkup, 9 nëntor - Kalimi i stu-
dentëve nga një modul i caktuar
studimi në një modul tjetër,
brenda të njëjtit program studi-
mor apo edhe rastet e regjistrim-
it nëpër programe të ndryshme,
shoqërohen shpesh herë me
ngatërresa dhe paqartësi. Pak
rëndësi ka nëse ke kryer ose jo
njërin modul apo program studi-
mor në të njëjtin fakultet, ku
mund të synosh regjistrimin në
modulin apo programin tjetër,
pasi ndodh shpesh herë që bren-
da të njëjtit fakultet të mos nji-
hen si ekuivalente provimet, re-
spektivisht lëndët të cilat
kandidati i ka kaluar me notë
pozitive disa vite më parë. Kur
bëhet fjalë për rikualifikim të
kandidatëve, të cilët mund të
kenë studiuar në fakultet apo
universitet tjetër, gjërat ndërliko-
hen edhe më shumë. Probleme
të paqartësisë, ankesa për shkel-
je të rregulloreve dhe kandidatë
që pretendojnë se u bëhet
padrejtësi, gjen në çdo kohë,
madje edhe në fakultete e
gjuhëve, të cilat bëjnë kuali-
fikimin e gjuhëtarëve - pedagogë
si dhe të gjuhëtarëve - përkthyes.
Kështu, në Fakultetin Filologjik
“Bllazhe Koneski” në Shkup, ata
që kanë diplomuar në programin
e përkthyesve ankohen se janë
më të nënvlerësuar se ata që
kanë diplomuar në drejtimin e

pedagogëve. Sipas tyre, peda-
gogët me një “vulë nga gjykata”,
përveç se mund të punojnë si
mësimdhënës nëpër shkolla pa
pasur nevojë të japin provime
diferenciale, mund të punojnë
edhe si përkthyes me një vulë që
sigurohet nga gjykata. “Por, që të
fitojmë të drejtën për të dhënë
mësim nëpër shkolla, për neve
që kemi kryer drejtimin e përk-
thyesve, është shumë e vështirë”,
pohon Sebahate Jahiu. 

Duhet të kryhet edhe një
gjysmë fakulteti, sqaron më tej
ajo, duke nënvizuar faktin se
pedagogët dhe përkthyesit kanë
shumë lëndë të përbashkëta.
“Gjatë katër viteve e kemi më-
suar si gjuhën shqipe, ashtu
edhe gjuhën maqedonase. Është
vërtetë e pakuptimtë që të dety-
rohemi të japim 12 provime
diferenciale për të pasur
mundësi që të inkuadrohemi
edhe në mësimdhënie”, shpre-
het ajo. Për Jahiun është e
kuptueshme kërkesa që të jepen
provimet e didaktikave,
psikologjisë apo pedagogjisë.
“Mirëpo, që të mos të njihen
provimet e lëndëve zgjedhore, të
cilat janë të njëjta për të dyja

programet, kjo nuk është aspak
e drejtë”, shprehet ajo.

Në Ministrinë e Arsimit dhe
Shkencës (MASH), zyrtarisht
nuk është regjistruar ndonjë
ankesë e këtij lloji dhe aq më
pak për kontestin e kuali-
fikimeve në fakultetet e gjuhëve.
Agim Rushiti, përgjegjës në sek-
torin për arsim të lartë, thotë se
MASH përmes Inspektoratit
Shtetëror të Arsimit, ka kompe-
tenca të plota të mbikëqyrën
çështjen e kualifikimeve dhe
rikualifikimeve në të gjitha uni-
versitete e vendit. Mirëpo, in-
spektorati, sikurse vëren ai,
punon mbi bazën e ankesave.
“Prandaj, nëse dikush kon-
sideron se i bëhet padrejtësi në
procesin e njohjes së provimeve
në rastet kur ka kryer një pro-
gram dhe dëshiron të kryejë një
program tjetër studimor, lirisht
mund të drejtohet ose në Min-
istri ose në Inspektorat. Kjo vlen
edhe për ata që bëjnë transferim
nga njëri program në programin
tjetër, kuptohet nëse kanë
dyshime se janë dëmtuar me
çështjen e njohjes dhe ekuiv-
alentimin e provimeve”, sqaron
Rushiti. Ai, tregon gjithashtu se

ka edhe një rrugë tjetër për të
pastruar dilemat dhe kjo është e
drejta e kandidatëve që të kërko-
jnë nga fakulteti formimin e një
komisioni tjetër, nëse pretendo-
jnë se komisioni paraprak nuk
është treguar i drejtë me ta. “In-
stitucioni, fakulteti është i oblig-
uar me Ligj të formojë komision
tjetër për njohjen e provimeve,
nëse studenti apo i diplomuari
ka dyshime për punën e komi-
sionit të parë”, deklaron zyrtari i
lartë i MASH-it. Megjithatë,
plotëson më tej ai, ka shumë
raste kur provimet edhe pse janë
për lëndë të njëjta mund të mos
pranohen në tërësi, sepse ndodh
shpesh herë që të ndryshojnë sil-
abuset e programeve studimore,
pra të mos jenë të njëjta për stu-
dentët të cilët kanë regjistruar
studimet në vite të ndryshme.
Një rast i tillë mund të jetë edhe
ai i përkthyesve të Fakultetin
“Bllazhe Koneskti” në Shkup.
Ata që kanë diplomuar deri në
dhjetor të 2013-ës, për të marrë
një rikualifikim edhe si pedagogë
duhet të japin 7 provime diferen-
ciale, ndërsa për gjeneratat nga
viti 2014 lista e provimeve difer-
enciale është shtuar në 12 lëndë. 

Paga mesatare në Evropë 

Paguhemi tre herë më pak se sllovenët 
Shtetet skandinave janë të
parat në Bashkimin
Evropian për nga lartësia e
pagës, ndërsa pagat më të
ulëta mes vendeve të
Ballkani Perëndimor,
vazhdojnë t’i marrin
qytetarët e Maqedonisë

Për neglizhencë dhe për shkak të ndryshimeve në silabuset e lëndëve

Fakultetet nuk i
njohin provimet e veta
Pedagogët, përveç se mund të
punojnë mësimdhënës nëpër
shkolla, pa pasur nevojë të japin
provime diferenciale, mund të
punojnë edhe si përkthyes me një
vulë që sigurohet nga gjykata. Por,
që të japin mësim nëpër shkolla,
përkthyesit duhet të kryejnë edhe
një gjysmë fakulteti

Koha
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Të dielën, më 12 nëntor definitivisht do të dihet se kush do të ulët në karrigen e të
parit të Komunës së Çairit, Visar Ganiu i BDI-së apo Zeqirija Ibrahimi i Lëvizjes BESA 5Aktuale

Arrestohet i arratisuri 
nga Idrizova

Nëpunës zyrtar nga SPB Kumanovë në bashkëpunim
me Shërbimet e Policisë Qendrore të Ministrisë së
Punëve të Brendshme, në orën 17:50 të mërkurën e
kanë arrestuar O.M. 39-vjeçar i cili kërkohet me ur-
dhër nga INP Idrizovë, kumtoi sot SPB Kumanovë.
Deri në kohën e privimit nga liria, ai në rajonin e Ku-
manovës, ka kryer dhjetë vepra penale, gjashtë gra-
bitje, tre plaçkitje të rënda dhe një marrje të një au-
tomjeti, ka informuar nga policia e Kumanovës. O.M.
është i dënuar me 20 vjet burg për vrasje dhe prod-
him të paautorizuar dhe qarkullim të drogave
narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve,
gjegjësisht për vepra të kryera  penale sipas nenit
123 dhe nenit 215 të Kodit Penal. Ai me përdorim të
forcës dhe kërcënim serioz, ka ikur nga burgu më 16
dhjetor të vitit të kaluar.

Shmang policinë, 
por kapet në Grupçin

Të mërkurën, rreth orës 21 e 30 minuta, veturë e tip-
it Opel vektra me targa të Shkupit, që e ka drejtuar
31 vjeçari F.P nga Saraji, nuk ka ndaluar në urd-
hëresën e pjesëtarëve të policisë së Stacionit Policor
në Gostivar dhe me shpejtësi të madhe ka vazhduar
të lëvizë në drejtim të Tetovës, me ç`rast ka thyer
njërin prej trapeve së pikës së pagesës në Gostivar,
duke vijuar rrugën në Tetovë dhe më pas në Shkup.
Mirëpo, në afërsi të Grupçinit i njëjti është ndaluar
dhe arrestuar. Vetura tërësisht është kontrolluar, por
nuk janë gjetur sende që kanë të bëjnë me veprim-
tari të paligjshme. 

Aksident afër Mavrovës,
5 të lënduar

Në rrugën regjionale Mavrovë Dibër, në afërsi të
Pompës së Benzinës në Rostushë, të mërkurën, rreth
orës 15.30 minuta, është regjistruar një aksident
trafiku. Sipas policisë, në këtë aksident janë përfshirë
një veturë e tipit Mercedes me targa të Tetovës, e
drejtuar nga 36 vjeçari J.Xh nga Reçica e Madhe dhe
kamionit Man me rimorkio, që e ka drejtuar 33
vjeçari M.B nga fshati Çellopek. Në aksident
bashkudhëtarja në Mercedes E.Xh. 37 vjeçare dhe
katër fëmijë të vegjël, kanë marrë lëndime trupore
dhe janë dërguar në Shtëpinë e Shëndetit Rostushë
dhe pas marrjes së ndihmës së parë, janë dërguar në
Klinikat e Shkupit. Është kryer hetim dhe punohet
në zbardhjen e plotë të rastit.

Arrestohen tre 
shtetas shqiptarë 

Gjatë tentimit  për ta kaluar ilegalisht kufirin Maqe-
doni-Greqi në Dojran, të mërkurën janë arrestuar tre
shtetas shqiptarë. Siç kumtoi policia, dje në orën
13:40 në fshatin Nikoliq në vendin "Kisha" ekipi pa-
trullues nga Stacioni policor për mbikëqyrje kufitare
Dojrano i Vjetër, gjatë tentimit për të kaluar ilegal-
isht kufirin Maqedoni-Greqi janë arrestuar B.V. (35
), B.K . (25) dhe F.G. (26), të gjithë shtetas të Repub-
likës së Shqipërisë. Të arrestuarit u janë dorëzuar
nëpunësve policorë pranë Qendrës Rajonale për
Punë Kufitare "Jug" për procedurë të mëtejshme.

Gjuajtje provuese në Jerebinë
Sektori për Punë të Brendshme në Tetovë njofton se
më datë 12 nëntor, 18, 19, 25 dhe 26 nëntor, në
vendin e quajtur “Jerebinë”, afër Zhelinës, do të
ketë organizim të gjuajtjes me armë, gjegjësisht
gjuajtjes provuese ku do të marrin pjesë personat,
të cilët me leje i posedojnë armët. Sipas policisë,
pjesëmarrës do të jenë personat fizik dhe juridik nga
rajoni i Tetovës dhe më gjerë. Sipas një njoftimi të
policisë së Tetovës, të drejtë në këtë gjuajtje, kanë
të gjithë ata të cilët paraprakisht kanë aplikuar për
ndërrim të lejeve të vjetra me të reja për armëmba-
jtje. “Gjuajtja me armë këtyre dy ditëve do të reali-
zohet nga ora 7 deri ora 15, me pjesëmarrje dhe ko-
ordinim të pjesëtarëve të Sektorit për Punë të
Brendshme në Tetovë. Ky lloj organizimi tashmë
një kohë të gjatë praktikohet në rajonin e Pollogut
dhe paraqet një obligim ligjor për ata që posedojnë
armë me leje dhe dëshirojnë që të ndërrojnë lejet
adekuate”, njoftojnë nga Sektori për Punë të Brend-
shme në Tetovë. (U.H)

Kronikë

Fatos RUSHITI

Shkup, 9 nëntor - Të
dielën, më 12 nëntor de-
finitivisht do të dihet se
kush do të ulët në karri-
gen e të parit të Komunës
së Çairit, Visar Ganiu i
BDI-së apo Zeqirija Ibrahi-
mi i Lëvizjes BESA. I pari
ka një përparësi prej 209
votash kundrejt të dytit,
në vendvotimin nr. 2901,
gjegjësisht 13.886 vota që
mori Visar Ganiu në
rrethin e dytë zgjedhor,
ndërsa 13676 mori Zeqir-
ija Ibrahimi. Gjykata Ad-
ministrative vendosi kohë
më parë në favor të padisë
së Lëvizjes BESA që të
përsëritet votimi në vend-
votimin nr. 2001 në Ko-
munën e Çarit, ndërsa
kishte refuzuar mbi 80
ankesa të kësaj partie
vetëm për këtë komunë
me objekt të njëjtë të
ankimimit. Ankesat që
ishin për vendvotimet në
Çair, më së shumti kishin
të bëjnë me numërimin e
votave, ku përfaqësuesit e
autorizuar të Lëvizjes
BESA kanë vënë theksin
tek mijëra fletëvotime të
pavlefshme. Sipas asaj që
thuhet në ankesës e Lëviz-
jes BESA, shihet qartë
dëshira e shprehur e
votuesve për kandidatin e
tyre për kryetar të ko-
munës. “Në vendvotimin
2901, Komuna e Çairit,
gjatë mbledhjes dhe kon-
firmimit të votave, votat që

i janë besuar Besës kon-
siderohen si të pavlef-
shme, edhe pse qartë
është parë dëshira e sh-
prehur e votuesve. As
gjatë procedurës së votim-
it dhe as gjatë procedurës
së numërimit dhe konfir-
mimit të rezultateve, për-
faqësuesit tanë të autor-
izuar janë ballafaquar me
presion të madh që të mos
regjistrojnë vërejtjet e tyre
në procesverbalin me
numër 16. Gjithashtu,
mbi ata është kryer pre-
sion edhe më i madh që të
mos regjistrojnë vërejtje
në Komisionin Komunal
Zgjedhor në afat prej 5
orëve pas përfundimit të
votimit, në përputhje me
nenin 117, paragrafi 6 nga
Kodi Zgjedhor”, qëndron
në ankesën e Lëvizjes
BESA, konkretisht për
vendvotimin 2901, ku do
të rivotohet këtë të diel. Sa
i përket zhvillimeve tjera
politike - qoftë punës në
Parlament, konkretisht
kthimin e Ligjit për gjuhën
shqipe në lexim të parë,
ndryshimi i Ligjit për
nëpunës administrativ,
propozim-ligjin për Bux-
hetin për vitin 2018, si
dhe plotësimit të vendeve
vakante në Qeveri, të
gjitha këto do të fillojnë të
realizohen vetëm pas ditës
së hënë, pasi të përfundo-
het gjithçka me procesin e
rivotimit në Komunën e
Çairit. Të enjten pati in-
formata jozyrtare se Ligji
për gjuhën shqipe do të
kthehet në diskutim për
lexim të parë, por kjo nuk
ndodhi ndërsa nga shër-
bimet e Parlamentit u tha
se vetëm nga e hëna do të

dihet se kur Ligji për
gjuhët do të kthehet në
procedurë parlamentare.
Siç dihet, gjatë leximi të
parë pritet të mbarojnë
diskutimet e mbetura të
deputetëve të VMRO-së,
ndërsa më pas të kalojë
në lexim të dytë gjatë të
cilit VMRO ka parala-
jmëruar se do të dorëzojë
mijëra amendamente dhe
atë me fokusin që përveç
gjuhës shqipe, të përfshi-
hen edhe gjuhët e komu-
niteteve tjera. Ligj tjetër
me rëndësi dhe që pritet të
ketë kundërshtime nga
VMRO është dhe propoz-
im-ligji për ndryshimin e
Ligjit për nëpunësit ad-
ministrativ, përmes të cilit
propozohet të hiqet testi
për integritet dhe testi
psikologjik dhe në disa
raste - edhe testi i gjuhës
angleze për ata që janë të
punësuar dhe që kanë in-
teres të avancohen në kar-
rierë, ndërsa do të mbetet
si kriter për ata që do të
konkurrojnë për punë në
administratën shtetërore.
VMRO përmes një
deklarate për media kri-
tikoi LSDM-në, duke e
akuzuar se do të fus
mekanizma të lehtë më
qëllim largimin e njerëzve
nga puna. "Kjo nuk është
reformë, por politizimi i
administratës, në të cilën
shumë persona të papër-
shtatshëm politikisht do
të humbasin punët e
tyre”, thonë nga VMRO në
një deklaratë dërguar me-
diave si reagim mbi Ligjin.
"Ligji ekzistues në admin-
istratën shtetërore është
miratuar në përputhje të
plotë me të drejtën evropi-

ane dhe ishte më lartë i
vlerësuarat nga ekspertët.
Amendamentet e reja të
propozuara nga Qeveria
kanë për qëllim shkrirjen
e standardeve ekzistuese
dhe futjen e mekanizmave
më të lehtë për largimin
nga puna. Punonjësit do
të jenë të pambrojtur, gjë
që shkel të drejtat
themelore të punës”, thek-
sojnë në VMRO. Kur jemi
tek zhvillimet në Qeveri,
ndonëse formalisht mund
të pritet deri të hënën që
Qeveria të sjellë vendim
për plotësimin e vendeve
të vakante, por paraprak-
isht deri të premten do të
dihet gjithçka rreth pozi-
cionit të Aleancës për
Shqiptarët në Qeveri. Të
enjten në orën 17 është
pritur të takohen në loka-
cionet e Komunës së Gos-
tivarit kryeministri Zoran
Zaev me liderin e ASH-së,
Ziadain Sela, kjo sipas
portalit medial.mk, por që
nga vetë ASH, konkretisht
nga sektori për informim i
kësaj partie, nuk konfir-
muan asgjë se në atë orë
në Gostivar do të ndodh
ky takim. Gjithsesi, siç
thanë për gazetën KOHA
nga sektori për informim,
deri të premten do të ketë
takim Sela-Zaev. Me in-
teres po pritet gjatë taki-
mi dhe nëse Zaevi do të
ulë pazarin me ASH-në,
duke tentuar ti marrë
Ministrinë e Shëndetësisë
dhe për ta zëvendësuar
më ndonjë ministri tjetër,
kjo pasi nga LSDM ditë
më parë deklaruan se
nuk është patjetër që
Shëndetësia t’i takojë
vetëm ASH-së. 

Shkup, 9 nëntor - Tre gjimnazistë
janë lënduar në rrahjen që ndod-
hi dje pasdite në shkollën e mesme
"Josip Broz Tito", në të cilën ka
marrë pjesë edhe prindi i njërit
nga gjimnazistët e lënduar. Siç
kumtoi MPB, rreth orës 14 nga
ana e nëpunësve policorë të SP
Qendër është konstatuar prishje e
rendit dhe qetësisë publike nga
ana e  dy personave A.H.(17) dhe
K.A.(18) të cilët në Shkollën e
mesme "Josip Broz Tito" pas grind-

jes verbale janë rrahur duke këm-
byer disa goditje në kokë dhe trup,
me ç'rast kanë marrë lëndime tru-
pore në formë të skuqjes dhe mav-
ijosje. Nga ana e nëpunësve
policorë janë përpiluar dy pro-
cesverbale për kundërvajtje të
konstatuar të nenit 11 nga LPGJ.
Lidhur me të njëjtën ngjarje,
thuhet, janë pranuar edhe dy de-
noncime plotësuese. Denoncimi i
parë nga ana e K.A.(18 i cili ka de-
noncuar se rreth orës 13:30 fizik-

isht është sulmuar nga B.H.(49)
(prind i A.H.), i cili pasi ka parë se
djali i tij A.H. fizikisht është
grindur, ka filluar me grusht ta
godasë K.A. duke i shkaktuar
lëndime në kohë. Denoncimi i dytë
është nga E.I.(38) e cila ka denon-
cuar se djali i saj K.I.(17) i cili ka
tentuar t'i ndajë A.H. dhe K.A.
fizikisht është sulmuar B.H. (49)
me disa goditje në kokë. Po puno-
het në ndriçimin edhe të këtyre
denoncimeve.

Rrahje në shkollën "Josip Broz Tito", 
lëndohen tre persona

Pas rivotimit, fillon debati i vërtetë parlamentar

Votimi që definon
fituesin e Çarit

Sa i përket zhvillimeve tjera
politike - qoftë punës në
Parlament, konkretisht
kthimin e Ligjit për gjuhën
shqipe në lexim të parë,
ndryshimi i Ligjit për nëpunës
administrativ, propozim-ligjin
për Buxhetin për vitin 2018, si
dhe plotësimit të vendeve
vakante në Qeveri, të gjitha
këto do të fillojnë të
realizohen vetëm pas ditës së
hënë, pasi të përfundohet
gjithçka me procesin e
rivotimit në Komunën e Çairit
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ipas autorëve të studimit të quajtur “Të hyrat minimale garantuese për familjet që
jetojnë nën pragun e varfërisë”, zvogëlimi i varfërisë duhet të paraprijë me ndryshimin e
plotë apo zgjidhje të re të sistemit të tanishëm se si ndahen ndihmat sociale Aktuale

Omer XHAFERI

Shkup, 9 nëntor -
Pavarësia dhe liria nga
presioni politik i Drejtorisë
për mbrojtjen e të dhënave

personale (DMDHP),
paraqesin dy pikat krye-
sore në të cilët janë
përqendruar Plotësim-
ndryshimet e Ligjit për
mbrojtjen e të dhënave
personale. Njëherit, këto
ndryshime ligjore të inici-
uara nga Ministria e
Drejtësisë, bëhen në drej-
tim të harmonizimit me
dispozitat e Ligjit të ri për
procedurë të përgjithshme
administrative. 

”Qëllimi i këtyre
ndryshimeve është për-
forcimi i statusit të
pavarur të Drejtorisë nga
politika dhe ndikimet tjera
në pajtim me kërkesat e
Nënkomitetit për drejtësie
dhe siguri, si dhe raportin
e grupit të ekspertëve të

lartë për çështje e sundim-
it të ligjit që lidhen
ngushtë me përcjelljen e
komunikimeve të zbulu-
ara në fillim të vitit 2015,
respektivisht plotësimi i
këtij ligji bëhet në bazë të
raporteve të progresit të
vitit 2015 dhe 2016 për
Republikën e Maqe-
donisë”, thonë nga Minis-
tria e Drejtësisë. 

Ashtu si shumë
ndryshime tjera ligjore që
janë prag të miratimit në
Parlament, edhe
ndryshimet e Ligjit për
mbrojtjen e të dhënave
personale pritet të ndod-
hin gjatë muajit dhjetor.
Reformat e paralajmëru-
ara nga Qeveria, gjegjë-
sisht kërkesat që burojnë

nga Raporti i Pribes, e
përfshinë edhe Drejtorinë
për mbrojtjen e të dhënave
personale, misioni i të
cilës është realizimi i in-
spektimeve mbi ligjsh-
mërinë e aksioneve gjatë
kohës kur përpunohen të
dhënat personale nga
ndonjë institucion. Pjesë
e direktivave, të cilat
Bashkimi Evropian i
kërkoi nga Qeveria e
Maqedonisë, ishte autono-
mia e plotë e këtij trupi
mbikëqyrës(DMDHP), me
çka kërkesat që ky organ
të këtë kompetenca për
hetime, intervenime dhe
përfshirje në procedurat
juridike, siç mëson gazeta
KOHA, janë paraprak në
propozimin ligjin e ri.

Ndryshe, në vërejtjet dhe
rekomandimet, të cilat
Pribe i theksoi në raportin
e parë të tij, nënvizoi se
mungesa e aktiviteteve sa
i përket procesit të përc-
jelljes së jashtëligjshme të
komunikimeve nga ana e
Drejtorisë, e ka vënë nën
hije besueshmërinë në
pavarësinë e institucioni.
Njëkohësisht, qasja e in-
stitucionit, sipas tyre, ka
qenë jokonzistente me
ligjin dhe misionin e drej-
torisë, duke përfshirë edhe
betimin e dhëna nga vetë
drejtori. Nevoja për
ndryshime në këtë pjesë
të legjislacioni pasoi pas
vizitës së grupit të
ekspertëve nga Komisioni
Evropian në qershor të vi-

tit 2015-të. Përcjellja e
paautorizuar e komu-
nikimeve si dhe mos vepri-
mi, apo procedimi i këtyre
rasteve nga DMDHP, për
ekipin e Rajhard Pribes
ishte tejet shqetësuese.
Ndërkohë, kërkesa për au-
tonomi më të madhe të
kësaj drejtorie, vijon pas
arsyetimit të dhënë nga
DMDHP, se ato nuk kanë
mundur të reagojnë
përderisa janë zhvilluar
proceduarat penale. Në
vazhdën e ngjarjeve që
ndodhën më gjatë vitit
2015-të dhe më pas, kjo
drejtori kishte vendosur të
mbetet jo aktive, me të
vetmin qëllim për të mos
ku kritikuar se mban
anën e ndonjë pale. 

Shkup, 9 nëntor - Përveç vendosjes së
paralajmëruar të tatimit progresiv të
tatimit personal mbi të ardhurat, Qeveria
mendon edhe për ndryshime te tatimi i
fitimit, por jo edhe vendosje të shkallës
progresive. Branimir Jovanoviq, këshill-
tar në kabinetin e ministrit të Financave,
thotë se definitivisht mendohet dhe po
përgatiten ndryshime te tatimi i fitimit.
Sipas tij, te tatimi i fitimit ka shumë punë
më të rëndësishme, sesa progresioni,
gjegjësisht se shkalla nuk është aq e
rëndësishme, sa është e rëndësishme të
rregullohet zvogëlimi i bazës tatimore.
Duke mos hyrë në detaje çka do të përf-
shijnë ndryshimet, tha se një çështje e
vështirë janë çmimet e transferimit.
"Kompanitë, sqaroi, kanë mundësi të
regjistrojë shërbime midis subjekteve të
lidhura sipas të a.q. çmimet e transferim-
it dhe në këtë mënyrë e ulin bazën tati-
more. Kështu që ajo është një çështje e
ndjeshme dhe duhet të adresohet.
Kishim edhe misionit me FMN-në në lid-
hje me këtë çështje dhe ky ndryshim
duhet të bëhet me urgjencë". Ai thotë se
ka edhe një projekt tjetër, që është inicia-
tivë ndërkombëtare dhe, gjithashtu, ka të
bëjë me parandalim,in e mundësisë që
kompanitë ta zvogëlojnë bazën tatimore.
Edhe organizatat joqeveritare kërkojnë
reforma urgjente në politikën tatimore,
por të cilat nuk kanë të bëjnë vetëm me
vendosjen e shkallës progresive te tatimi
personal mbi të ardhura, por edhe në
tatimin e fitimit te ndërmarrjet. Bojana
Hristovska nga Tink ten organizata "Anal-
itika" thotë se nuk duhet të vendoset
vetëm tatim progresiv të tatimit person-
al, por përfundimisht këtu të vijnë edhe
ndërmarrjet, sepse bankat nga viti në vit
prishin rekorde në të ardhurat e real-
izuara. Pabarazia në botë gjithkund po
rritet dhe Maqedonia është në nivelin më
të keq të mundshëm dhe sipas
pabarazisë së të ardhurave dhe sipas
nivelit të varfërisë. Porositin se duhet të
ngrihet e dhe moral tatimor në vend ku
shteti këtu ka rol kryesor, sepse morali
ngrihet kur qytetarët janë në dijeni pse
paguajnë tatime. "Analitika" sot në kon-
ferencë për shtyp i prezantoi konkludimet
nga hulumtimi "Monitorimi i financave
publike në RM" në fushën e infrastruk-
turës publike, borxhit publik, partner-
iteteve publike-private dhe tatimit të
drejtë.

Zejnulla VESELI

Shkup, 9 nëntor - Zvogëlimi
i varfërisë në Maqedoni
është i mundur vetëm nëse
Qeveria do të fillonte me
zbatimin e metodës së të
hyrave minimale të garantu-
ara për bartësit e ndihmave
sociale, duke e ulur kështu
shkallën e varfërisë nga
25.3 për qind sa është për
momentin në 22 për qind.
Kështu mendojnë një grup
hulumtues - ekspertë
ekonomik në kuadër të pro-
jektit “Fiskast”. Sipas au-
torëve të studimit të quajtur
“Të hyrat minimale
garantuese për familjet që
jetojnë nën pragun e var-
fërisë”, zvogëlimi i varfërisë
duhet të paraprijë me
ndryshimin e plotë apo
zgjidhje të re të sistemit të
tanishëm se si ndahen
ndihmat sociale. Autorët e
këtij studimi vlerësojnë se
ashtu siç është i strukturu-
ar sistemi aktual, aspak
nuk kontribuon në
zvogëlimin e numrit të
amvisërive të varfra dhe as-
pak nuk i nxit bartësit e
ndihmave sociale të kërko-
jnë punë. Profesoresha uni-
versitare, njëherësh dhe au-
tore e studimit, Nikica
Mojsovska Bllazhevski,
thotë se për momentin janë
110.575 amvisëri që marrin
ndihma sociale dhe për këtë
shteti - ndanë 96 milionë

euro në vit apo 1 për qind
nga Bruto Prodhimi Vendor.
"Sipas përvojës sonë, deri
më sot modeli ekzistues i
ndihmave sociale vetëm për
4 për qind e zvogëlon var-
fërinë në Maqedoni. Kjo do
të thotë se ky model ka
shumë pak efekte, sepse
shumat që marrin
amvisëritë si ndihma so-
ciale, janë të ulta dhe as-
pak nuk kanë impakt që
këto amvisëri të dalin nga
varfëria. Deri më sot, asnjë
Qeveri nuk ka marrë hapa
konkret për zvogëlimin e
varfërisë apo ndryshimin e
sistemit për shpërndarjen e
ndihmave sociale, prandaj
ne - përpiluesit e këtij studi-
mi, themi se sistemit për sh-
përndarjen e ndihmave so-
ciale i duhet remont.
Ofrojmë tre propozime të
sigurta dhe secili prej kë-
tyre tre propozime do ta pra-
nohej Qeveria, do të përfun-
donte me më shumë efekte
pozitive - në njërën anë në
zvogëlim të varfërisë dhe në
anën tjetër - do t’i motivonte
bartësit e ndihmave sociale
të gjejnë punë”, tha Mo-
jsovska Bllashevski. Edhe
profesori universitar Marjan
Petreski, gjithashtu autor i

këtij studimi, tha se të tre
modelet që ata i propozojnë,
dukshëm do ta ulin var-
fërinë deri më 22 për qind
apo për 10 për qind më pak
se sa është për momentin.
“Me modelet që ne propozo-
jmë, të hyrat e garantuara
minimale nga ndihmat so-
ciale jetën e një familje katër
antarëshe e përmirëson për
5 për qind, ndërsa modeli
aktual ka ndikim vetëm 2
për qind dhe nëse në të
ardhmen punësohet njëri
anëtar i familjes, ndihma
sociale humbet. Mirëpo,
nëse shteti do të zbatonte
modelin e të hyrave mini-
male të garantuara dhe
punësohet një anëtar i
familjes, bartës i ndihmave
sociale me orar të plotë të
punës dhe merr rrogë mini-
male prej 12.000 denarë,
atëherë kjo familje katër an-
tarëshe do të vazhdojë të
marrë edhe 3300 denarë
ndihmë sociale dhe me këtë
- do të ketë të hyra mujore
prej 15.300 denarë që do të
jenë para të mjaftueshme
për të bërë një jetë më të
mirë një familje katër anë-
tarshe", tha Peterski.
Kreatorët e këtyre tre mod-
eleve shprehen të bindur se

me zbatimin e njërit model,
do të eliminoheshin të gjitha
mangësitë nëse shteti do t’i
fillonte me zbatimin e të
hyrave minimale të garantu-
ara. Sipas tyre, modeli i
parë parasheh që të hyrat
minimale të garantuar për
një familje me dy prindër
dhe dy fëmijë të jetë 10.800
denarë, ndërsa modeli i dytë
garanton të hyra minimale
në vlerë prej 9600 denarë
për familje katër anë-
tarëshe. Modeli i tretë do ti
përfshinte të gjitha
amvisëritë që kanë të hyra
më pak se 15.300 denarë të
hyra, e që sipas statistikave
- janë të mjaftueshme dhe
kënaqin të gjitha nevojat e
një familje katër anëtarëshe.
"Pra, nëse Qeveria do të pra-
nonte modelin e tretë,
atëherë të gjitha familjet që
kanë të hyra minimale prej
12.000 mijë denarë plus
3300 denare të hyra plotë-
suese si ndihmë sociale,
atëherë këto familje do të
kenë para të mjaftueshme
për të pasur një jetë me të
mirë”, deklaruan autorët e
studimit “Të hyrat minimale
garantuese për familjet që
jetojnë nën pragun e var-
fërisë”. 

Ligji krejtësisht i ri për mbrojtjen e të dhënave personale

Autonomi më e madhe për DMDHP-në
Pjesë e direktivave të cilat
Bashkimi Evropian i kërkoi nga
Qeveria e Maqedonisë, ishte
autonomia e plotë e këtij trupi
mbikëqyrës(DMDHP), me çka
kërkesat që ky organ të këtë
kompetenca për hetime,
intervenime dhe përfshirje në
procedurat juridike, siç mëson
gazeta KOHA, janë paraprak
në propozimin ligjin e ri

Jovanoviq paralajmëron
ndryshime ligjore

Tatimi i 
fitimit mund

të ndryshohet

Propozohen ndryshime në sistemin aktual për ndarjen e ndihmave

Ndihmat sociale po
rrisin varfërinë

Autorët e studimit vlerësojnë
se ashtu siç është i
strukturuar sistemi aktual,
aspak nuk kontribuon në
zvogëlimin e numrit të
amvisërive të varfra dhe aspak
nuk i nxit bartësit e ndihmave
sociale të kërkojnë punë

Koha

Koha
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Më i shtrenjti është Londra, ku do të duheshin 24 vite të ardhura për të blerë një
apartament. Qyteti më i shtrenjtë në botë për të blerë një apartament është Hong
Kongu, ky do të duhej gati gjysma e jetës (38 vjet) për t’u bërë pronar

Shkup, 9 nëntor - Nuk ka të lënduar në zjarrin që
shpërtheu paraditen së enjtes në Fakultetin e
Ndërtimit në Shkup. Në zjarrin i cili është shuar
plotësisht dhe po punohet për pastrimin e terren-
it, tërësisht është shkatërruar çatia dhe tre kabi-
nete, ndërsa pjesërisht janë dëmtuar dy kabinete,
deklaroi për MIA-n dekani i Fakultetit të Ndërtim-
tarisë Darko Mosllavec. "Në kohë janë marrë
masat për evakuimin e të gjithë studentëve dhe të
punësuarve nga fakulteti duke pasur parasysh se
kishte mësim të rregullt. Është shkaktuar dëm i
madh material dhe më e keqja është se është
përfshirë çatia që do të duhet urgjentisht të
sanohet, me çka do të kemi korrdinim me kolegët

e Fakultetit të Arkitekturës", deklaroi Mosllavec
duke theksuar se fillimisht do të duhet që të kon-
taktohet me EVN-në që sërish të sigurohet energji
elektrike në objekt. Mosllavec informoi se ndihmë
menjëherë ofruan ministrat e Arsimit dhe
Shkencës Renata Deskoska, të Transportit dhe
Lidhjeve Goran Sugareski si dhe rektori i Univer-
sitetit "Shën Kirili dhe Metodij", Nikolla
Jankullovski. Siç tha Mosllavec, në një kabinet
ende nuk është konfirmuar dëmi, ndërsa dëmtime
pasuan edhe një pjesë e mjediseve të tjera për
shkak të aktiviteteve për shuarjen e zjarrit. Në një
prej kabineteve ka piktura të vlefshme nga profe-
sori Vllado Gjorgiev.

Shuhet zjarri 
në Fakultetin e
Ndërtimit, të

lënduar nuk ka

Shkup, 9 nëntor - Këshilli
Komunal i Komunës së
Sarajit të en jten mbajti
seancën e parë konstitui-
ve pas përfundimit të
zgjedhjeve lokale. Për
kryesues Këshilli u zgjodh
Reshat Ramadani nga
radhët e BDI-së, i cili
njëkohësisht ishte edhe
bartës i listës për këshill-
tar komunal. Reshat Ram-
dani u zgjedhë kryesues
Këshilli me shumicën e
votave të këshilltarëve nga
radhët e BDI-së, që janë
10 këshilltarë. Gjatë kësaj
mbledhje u krijuan edhe
Komisionet komunale, që
do të udhëhiqen nga kë-
shilltarët e BDI-së dhe
opozitës. Në këtë mbledhje
ishte i pranishëm edhe
kryetari i Komunës së Sa-
rajit, Blerim Bexheti, i cili
tha se bashkëpunimi me
Këshillin e Komunës do të
jetë funksional dhe do të
jetë në interes të qytetarë-
ve të Sarajit. “Besoj në një

bashkëpunim të ngushtë
mes këshillit dhe Ko-
munës, bashkëpunim që
do të jetë në frymën e kon-
struktivitet dhe interes të
qytetarëve të Sarajit. Në
zgjedhjet e fundit fitoi Pro-
grami Zgjedhor dhe i njëj-
ti duhet të realizohet për
mandatin katër vjeçar.
Fuqishëm do të an-
gazhohemi në realizimin e

Programit, pasi është
shumë voluminozë dhe
ofron një perspektiv për
gjithë qytetarët e Sarajit
në sfera të ndryshme të
jetës shoqërore dhe pu-
blike. 

Nuk do të humbim
aspak kohë, menjëherë do
të fillojmë të realizojmë
premtimet e dhënë në
zgjedhje, duke realizuar

projekte infrastrukturore,
arsimore, kulturore ndër-
sa do të bashkëpunojmë
ngushtë edhe me sektorin
e biznesit”, u shpreh Ble-
rim Bexheti, kryetar i Ko-
munës së Sarajit. Ndry-
she, Këshilli Komunal i
Sarajit ka gjithsej 19 kë-
shilltarë, BDI ka 10 kë-
shilltarë, ndërsa opozita 9
këshilltarë. 

Shkup, 9 nëntor - Krye-
qyteti shqiptar renditet në
vendin e 241 nga 267
qytete në botë për sa i për-
ket përballueshmërisë së
blerjes së një apartamen-
ti, të matur sipas fuqisë
blerëse, duke qenë ndër
më të shtrenjtët në botë
dhe e katërta më e shtren-
jtë në Evropë. Të dhënat
bëhen të ditur nga Num-
beo, që rendit 267 qytete
në botë, sipas raportit të
çmimit mbi të ardhurat,
që është treguesi më i mirë
për të matur përballuesh-
mërinë për blerjen e një
apartamenti (sa më i ulët
ky indeks, aq më mirë
është). Ndonëse në vlerë
absolute një apartament
mesatar në Tiranë kush-
ton 70 apo 100 mijë euro,
duke pasur parasysh të
ardhurat e ulëta, duhet
një kohë shumë e gjatë
për t’u bërë pronar i tij,
në krahasim me një
apartament në Vjenë,
Paris, Nju Jork, Milano,
Firence, Lisbonë,
Barcelonë, Stamboll,
Gjeneve etj. Në Tiranë,
sipas këtij indeksi, duhen
18.3 vite të ardhura për të

blerë një apartament,
ndërsa në Paris, një famil-
jeje i duhen 16.4 vite, në
Vjenë 12.9 vite. Në Nju
Jork duhen 10 vite, në
Zyrih 10.1, në Milano 17.8
vite. Në Barcelonë mjafto-
jnë 13.1 vite. Edhe në kra-
hasim me 5 vjet më parë,
duhet shumë më tepër
kohë për të blerë një
apartament në kryeqytetin
shqiptar. Sipas të njëjtës
renditje të Numbeo në
vitin 2012, kur raporto-
hen për herë të parë të
dhënat për kryeqytetin
shqiptar, Tirana renditej
në vendin e 104 dhe
duheshin 12.5 vite për t’u

bërë pronar i një shtëpie.
Rritja e çmimeve të
shtëpive me ritme shumë
më të shpejta sesa e të
ardhurave ka bërë që të
bëhet gjithnjë e më e
vështirë të blesh një
apartament (në krahasim
me 10 vjet më parë
çmimet janë dyfishuar).
Më i shtrenjti në rajon
është Serbia, ku duhen
më shumë se 22 vite për
t’u bërë pronar shtëpie. Në
rajon, qyteti ku familjeve u
duhet më pak vite të ard-
hura për të blerë një
apartament është Saraje-
va, me 13.3 vite. Në
Shkup ky tregues është

15.1. Në Athinë, ku
çmimet kanë rënë nd-
jeshëm që pas krizës që
rrezikoi daljen e vendit
nga euro, duhen rreth 10
vjet për të blerë një shtëpi.
Në Evropë, më të shtrenjtë
sesa Tirana janë vetëm tre
qytete: Roma, Beogradi,
Londra. Më i shtrenjti
është Londra, ku do të
duheshin 24 vite të ard-
hura për të blerë një
apartament. Qyteti më i
shtrenjtë në botë për të
blerë një apartament
është Hong Kongu, ky do
të duhej gati gjysma e
jetës (38 vjet) për t’u bërë
pronar.

Aktualisht, çmimet e apartamenteve brenda Unazës në Tiranë variojnë nga 1000-2000 euro
për metër katror, por ka dhe disa zona elitare si tek Televizionit shqiptar, ku çmimi i
apartamenteve ka arritur në 3,000 euro për metër katror. Kryeqyteti shqiptar ka shumë të lirë
periferinë, me rreth 500 euro për metër katror, ndonëse kanë shënuar një rritje prej 15-20% së
fundmi. Nivelin më të lartë të çmimeve në rajon për qendrën e ka Beogradi, me mesatarisht
2000 euro për metër katror, por për hyrjet luksoze arrin edhe në 4000 euro, sipas Eurobank
Property Services. Çmime mes 1500-2000 euro/m2 ka dhe Podgorica. Në Shkup, çmimi i
banesave është rreth 1000 euro për metër katror. Rajoni ka periferinë më të shtrenjtë, ku
minimumi është 800 euro/m2.

ÇMIMET NË RAJON

Qytetet më të shtrenjtë për të blerë një apartament

Shkupi më i lirë se 
Tirana dhe Beogradi

Ramadani zgjidhet kryesues i Këshillit të Sarajit

Në rajon, qyteti ku familjeve u
duhet më pak vite të ardhura
për të blerë një apartament
është Sarajeva, me 13.3 vite.
Në Shkup ky tregues është
15.1. Në Athinë, ku çmimet
kanë rënë ndjeshëm që pas
krizës që rrezikoi daljen e
vendit nga euro, duhen rreth
10 vjet për të blerë një shtëpi



8
Koha
E PREMTE
10 NËNTOR |2017| Marketing

Në bazë të nenit 49 paragrafi 1 i Ligjit për standardin studentor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 dhe 178/16) dhe Rregullores për llojin e 
bursave studentore dhe mënyrën e ndarjes së bursave studentore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 169/13), Ministria e Arsimit dhe Shkencës publikon  

KONKURS  
për ndarje të bursave për studentë të rregullt të regjistruar në studime akademike të ciklit të parë në universitetet publike dhe private dhe institucione për arsim sipëror në Republikën e 

Maqedonisë për vitin akademik 2017/2018 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2017/2018 
do të ndajë bursa për studentë të rregullt të regjistruar në në 
studime akademike të ciklit të parë në universitetet publike dhe 
private dhe institucionet për arsim sipëror në Republikën e 
Maqedonisë edhe atë në grupet në vijim: 
a) Grupi i parë – 1500 bursa për studentët e kategorive sociale; 
b) Grupi i dytë: 
- 630 bursa (590 bursa për studentët e regjistruar në studime 
akademike në ciklin e parë në universitetet publike dhe 
institucionet për arsim sipëror dhe 40 bursa për studentët e 
regjistruar në studime akademike në ciklin e parë në universitetet 
private dhe institucionet për arsim sipëror), për studentët të cilët 
kanë arritur sukses të posaçëm sipëror në mësim, edhe atë për 
studentët e regjistruar në fakultetet teknike dhe të shkencave të 
medicinës të cilët kanë arritur sukses mesatar prej vitit të I deri 
në vitin e regjistruar aktual akademik prej së paku 8.50, ndërsa 
për studentët e fakulteteve të shkencave shoqërore dhe 
fakulteteve të arteve të kenë të arritur së paku suksesin mesatar 
prej 9,00 prej vitit të I deri në vitin e regjistruar aktual akademik; 
- 125 bursa (105 bursa për studentët e regjistruar në studime 
akademike në ciklin e parë në universitetet publike dhe 
institucionet për arsim sipëror dhe 20 bursa për studentët e 
regjistruar në studime akademike në ciklin e parë në universitetet 
private dhe institucionet për arsim sipëror), për studentët të cilët 
kanë arritur sukses të posaçëm sipëror në mësim, edhe atë 
studentët e regjistruar në programet studimore për informatikë që 
kanë arritur sukses mesatar nga viti i I deri në vitin e regjistruar 
aktual akademik me së paku 9,00 të suksesit mesatar; 
c) Grupi i tretë – 530 bursa (500 bursa për studentët e 
regjistruar në studime akademike në ciklin e parë në universitetet 
publike dhe institucionet për arsim sipëror dhe 30 bursa për 
studentët e regjistruar në studime akademike në ciklin e parë në 
universitetet private dhe institucionet për arsim sipëror), për 
studentët e regjistruar në programet studimore nga sferat 
shkencore të shkencave matematiko-natyrore, teknike-
teknologjike, bioteknike dhe/ose të medicinës dhe të cilët kanë 
arritur sukses mesatar nga viti i I deri në vitin e regjistruar aktual 
akademik prej së paku 7,00 të suksesit mesatar. 
- 105 bursa (70 bursa për studentët, përfaqësues të kombësisë 
maqedonase, të regjistruar në studime akademike të ciklit të parë 
në universitetet publike dhe private dhe institucionet për arsim 
sipëror), që kanë arritur sukses mesatar nga viti i I deri në vitin e 
regjistruar aktual prej së paku 7,00 të suksesit mesatar, ndërsa 
janë të regjistruar në programet studimore për kimi, fizikë dhe 
matematikë edhe atë: 
- 20 bursa në studimet për kimi, 
- 20 bursa në studimet për fizikë, 
- 30 bursa në studimet për matematikë dhe  
(35 bursa për studentët e përfaqësisë së komuniteteve që nuk 
përfaqësojnë shumicë në Republikën e Maqedonisë të regjistruar 
në studimet të regjistruar në studimet akademike në ciklin e parë 
në universitetet publike dhe private dhe në institucionet për 
arsim sipëror), të cilët kanë arritur sukses mesatar prej vitit të I 
deri në vitin e regjistruar aktual akademik prej së paku 7,00 të 
suksesit mesatar ndërsa janë të regjistruar në programet 
studimore për kimi, fizikë dhe matematikë edhe atë: 
- 10 bursa në studimet për kimi, 
- 10 bursa në studimet për fizikë, 
- 15 bursa në studimet për matematikë. 
I. KUSHTET PËR NDARJE TË BURSËS STUDENTORE  
Të drejtë për bursë kanë studentët e regjistruar në studimet 
akademike të ciklit të parë të cilët studiojnë në universitetet 
publike dhe private dhe institucionet për arsim sipëror në 
Republikën e Maqedonisë dhe të cilët përmbushin kushtet në 
vijim: 
1. Të jenë studentë të rregullt; 
2. Të mos kenë të përsëritur vit gjatë studimit; 
3. Të mos jenë shfrytëzues të bursës nga institucione ose 
kompani të tjera; 
4. Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë. 
Kriteret për ndarje të bursave janë: 
) Grupi i parë – bursat për studentët e kategorive sociale  

1. Sukses të arritur nga vitet e kaluara studimore deri në vitin 
aktual 2017/2018 për të gjitha programet studimore. Në bazë të 
këtij kriteri mund të fitohen më së shumti 20 pikë. 
2. Studentët e fakulteteve teknike dhe të shkencave të medicinës 
fitojnë 10 pikë plotësuese. 
3. Për kriterin mundësitë materiale të studentëve dhe familjes së 
tyre më të ngushtë, merren të gjitha pagesat mujore për anëtar të 
familjes së studentit (neto rrogat mujore dhe të hyrat vjetore në 
baza të ndryshme të shfaqura në formularin nga Drejtoria e të 
hyrave publike – të hyrat: të kryera nga veprimtaritë bujqësore, 
nga kryerja e veprimtarisë ekonomike, nga kryerja e veprimtarisë 
së pavarur, nga prona dhe të drejtat pronësore, nga të drejtat 
autoriale dhe të drejtat e pronësisë industriale, nga dividentat, 
nga fitimet e realizuara kapitale, nga fitimet e lojërave të fatit 
dhe të hyrat tjera). Në bazë të këtij kriteri më së shumti fitohen 
60 pikë.  
4. 10 pikë shtesë fitojnë studentët fëmijë të prindërve beqarë, 
studentë fëmijë të prindërve të papunë, studentë fëmijë pa 
prindër dhe përkujdesje prindërore, studentët fëmijë me nevoja të 
posaçme dhe studentë fëmijë të shfrytëzuesve të kompensimeve 
në bazë të ndërprerjes së marrëdhënies së punës për shkaqe 
afariste për të cilët të hyrat e përgjithshme në familje janë nën 
neto rrogën minimale të përcaktuar në Republikën e 
Maqedonisë. 
5. Studentët të cilët nuk kanë dhënë së paku 80% të provimeve të 
parapara për vitet e kaluara studimore nuk do të rangohen. Për 
studentët të cilët studiojnë në universitetet publike dhe private 

dhe institucionet për arsim sipëror ku numri i përgjithshëm i 
provimeve të parapara për një vit studimor është më pak se 10 
(dhjetë) provime, për kriterin të kenë të dhënë së paku 80% të 
provimeve të parapara do të merret kriteri të kenë të dhënë vetëm 
dy provime më pak se numri i përgjithshëm i numrit të paraparë 
të provimeve.  
6. Dokumentet e studentëve, të cilët do të fitojnë 0 pikë në bazë 
të kriterit mundësitë materiale (të shfaqur në pikën 3 të këtij 
grupi), nuk do të merren parasysh.  
 
b) Grupi i dytë – bursa për studentët të cilët kanë arritur 
sukses të posaçëm sipëror në mësim  
1. Sukses të arritur nga vitet e kaluara studimore deri në vitin 
aktual 2017/2018 për të gjitha programet studimore. Në bazë të 
këtij kriteri mund të fitohen më së shumti 100 pikë. 
2. Studentët të cilët nuk kanë dhënë së paku 90% të provimeve të 
parapara për vitet e kaluara studimore nuk do të rangohen. Për 
studentët të cilët studiojnë në universitetet publike dhe private 
dhe institucionet për arsim sipëror ku numri i përgjithshëm i 
provimeve të parapara për një vit studimor është më pak se 10 
(dhjetë) provime, për kriterin të kenë të dhënë së paku 90 % të 
provimeve të parapara do të merret kriteri të kenë të dhënë vetëm 
1 provim më pak nga numri i përgjithshëm i numrit të paraparë 
të provimeve.  
3. Nëse nuk përmbushet kuota me numër të mjaftueshëm të 
studentëve nga universitetet publike dhe institucionet për arsim 
sipëror, komisioni mund të përmbushë kuotën me studentët, të 
cilët i përmbushin kushtet nga universitetet private dhe 
institucionet për arsim sipëror dhe anasjelltas, nëse nuk 
përmbushet kuota me numër të mjaftueshëm të studentëve nga 
universitetet private dhe institucionet për arsim sipëror, 
komisioni mund të përmbushë kuotën me studentë, të cilët 
përmbushin kushtet nga universitetet publike dhe institucionet 
për arsim sipëror.  
c) Grupi i tretë – bursa për studentët e regjistruar në 
programet studimore nga sfera shkencore e shkencave 
matematiko-natyrore, teknike-teknologjike, bioteknike 
dhe/ose të medicinës  
1. Suksesi i arritur nga vitet e kaluara studimore deri në vitin 
aktual 2017/2018. Në bazë të këtij kriteri mund të fitojnë më së 
shumti 100 pikë.  
2. Studentët të cilët nuk kanë dhënë së paku 80% të provimeve të 
parapara për vitet e kaluara studimore nuk do të rangohen. Për 
studentët të cilët studiojnë në universitetet publike dhe private 
dhe institucionet për arsim sipëror ku numri i përgjithshëm i 
provimeve të parapara për një vit studimor është më pak se 10 
(dhjetë) provime, për kriterin të kenë të dhënë së paku 80% të 
provimeve të parapara do të merret kriteri të kenë të dhënë vetëm 
dy provime më pak se numri i përgjithshëm i numrit të paraparë 
të provimeve. 
3. Nëse nuk përmbushet kuota me numër të mjaftueshëm të 
studentëve nga universitetet publike dhe institucionet për arsim 
sipëror, komisioni mund të përmbushë kuotën me studentët, të 
cilët i përmbushin kushtet nga universitetet private dhe 
institucionet për arsim sipëror dhe anasjelltas, nëse nuk 
përmbushet kuota me numër të mjaftueshëm të studentëve nga 
universitetet private dhe institucionet për arsim sipëror, 
komisioni mund të përmbushë kuotën me studentë, të cilët 
përmbushin kushtet nga universitetet publike dhe institucionet 
për arsim sipëror. 
II. MËNYRA DHE AFATI PËR PARAQITJE  
Studentët të cilët do të paraqiten në konkurs, duhet të 
përmbushin fletëparaqitje elektronike të dhënë në internet 
portalin http://konkursi.mon.gov.mk duke filluar nga 10.11.2017 
deri më 20.11.2017. 
Rekomandohet që para paraqitjes elektronike, kandidatët të 
kompletojnë dokumentet e nevojshme në pajtim me bursën për të 
cilën aplikojnë, që të mund në aplikacionin elektronik të japin të 
dhënat e sakta nga dokumentet.  
Për studentët të cilët janë paraqitur më shumë herë, si valid do të 
merret aplikacioni i fundit.. 
 
III. VENDI DHE AFATI PËR PARASHTRIMIN E 
DOKUMENTEVE TË NEVOJSHME  
Studentët të cilët në mënyrë elektronike janë paraqitur në 
konkurs, është e nevojshme që në Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës, rr. “Sv. Kiril i Metodi” nr. 54, Shkup, prej më 
21.11.2017 deri më 5.12.2017, në terminin e zgjedhur të sjellin 
ose të dërgojnë përmes postës me dërgesë rekomanduese në 
adresën e lartpërmendur dokumentet në vijim: 
1. Lista evidentuese, të publikuar në internet portalin 
http://konkursi.mon.gov.mk; 
2. Vërtetim për semestrin e rregullt të regjistruar dimëror për 
vitin studimor 2017/2018; 
3. Numër identifikues nga aplikacioni i plotësuar elektronik në 
mënyrë të suksesshme; 
4. Certifikatë të provimeve të dhëna nga vitet e kaluara; 
5.  Formular të vërtetuar “UPPI” në formë dhe përmbajtje të 
publikuar në internet portalin http://konkursi.mon.gov.mk; 
6. Dokumente për përcaktimin e gjendjes materiale të kandidatit: 
- Për anëtarët e punësuar të familjes të parashtrohen vërtetime 
për rrogë të realizuar për muajin shtator të vitit 2017 ose nëse për 
këtë muaj nuk është marrë rroga, të parashtrohet vërtetim për 
rrogën e fundit të paguar për këtë vit (për prindërit-kujdestarët, 
vëllain/motrën  të cilët janë të punësuar në institucionet publike 
të dorëzohet vërtetim për pagesë të vërtetuar nga organi i 
autorizuar, ndërsa për prindërit-kujdestarët, vëllain/motrën të 
cilët janë të punësuar në firma private të parashtrohet vërtetim 
për rrogë si dhe deklaracion të vërtetuar për pranim të rrogës);  

-për anëtarët e pensionuar të familjes të parashtrohet dokument 
për shumën e pensionit – çek; 
- Për prindërit e shkurorëzuar të parashtrohet dëshmi për 
shkurorëzim dhe nëse kandidati pranon alimentacion të njëjtin ta 
paraqesë si të ardhur mujore;  
-  Për shfrytëzuesit e ndihmës sociale të parashtrohet vendimi i 
fundit ose çeku i fundit; 
- për invaliditet të dorëzohet diagnozë dhe mendim për llojin dhe 
shkallën e pengesës në zhvillimin fizik ose psikik dhe nevojat 
specifike të dhëna nga institucioni përkatës, ndërsa në pajtim me 
Rregulloren për vlerësim të nevojave specifike të personave me 
pengesa në zhvillim fizik dhe psikik dhe 
-  Për vëlla/motër të kandidatit, të cilët janë nxënës/studentë, 
parashtrohet vërtetim nga shkolla, gjegjësisht fakulteti ose 
institucion tjetër. 
7. Deklaratë të kandidatit se nuk është shfrytëzues i ndonjë 
burse tjetër, të publikuar në internet portalin 
http://konkursi.mon.gov.mk; 
8. Deklaratë të kandidatit se dokumentet e parashtruara janë të 
vërteta dhe se të dhënat janë identike me ato të dhëna të futura në 
aplikacionin elektronik, të publikuar në internet portalin 
http://konkursi.mon.gov.mk; 
9. Deklaratë për përpilimin e shfrytëzimit të të dhënave 
personale të kandidatit dhe familjes së tij të ngushtë (prindër-
kujdestar, vëllezër, motra), me të cilën kandidati pajtohet 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës me detyrë zyrtare t’i sigurojë 
dokumentet e nevojshme nga institucionet e caktuara me të cilat 
ka lidhë marrëveshje për bashkëpunim, të publikuar në internet 
portalin http://konkursi.mon.gov.mk. 
10. Fotokopje të indeksit. 
Kandidatët të cilët paraqiten për bursë nga viti i parë 
parashtrojnë të gjitha dokumentet (nga nr. 1 deri në nr 10), 
ndërsa kandidatët të cilët paraqiten për bursë nga viti i dytë dhe i 
tretë parashtrojnë dokumentet me numër rendor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9 dhe 10. 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës përmes detyrës zyrtare, në 
pajtim me Rregulloren për formularin e kërkesës për akomodim 
në konvikt dhe formularin e kërkesës për ndarje të bursës, me 
dokumentacion të nevojshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 161/16), do të sigurojë dokumentet në vijim: 
-Certifikatë nga Drejtoria e të hyrave publike, për të ardhurat e 
realizuara në baza të ndryshme për vitin paraprak (të hyra nga 
veprimtari të pavarura, të hyra nga veprimtari bujqësore, të hyra 
nga prona dhe të drejtat pronësore, të hyra nga kapitali, fitime 
kapitale, fitime nga lojërat e fatit dhe lojëra të tjera shpërblyese, 
të hyra të tjera) për të dy prindërit – kujdestarët, vëlla/motër të 
kandidatit veç e veç dhe për vet kandidatin; 
-status për anëtarët e familjes së ngushtë të kandidatëve, nga 
Agjencia për punësim të Republikës së Maqedonisë; 
-për vëlla/motër nën 6 vjet, si dhe certifikatë të të vdekurve për 
prind të vdekur nga Drejtoria për regjistrim të librave amë;  
-për shtetësinë e Republikës së Maqedonisë nga Ministria e 
Punëve të Brendshme. 
IV. KANDIDATËT NUK DO TË RANGOHEN NËSE: 
1. Dokumentacioni i parashtruar është i pakompletuar dhe i 
dorëzuar pas afatit.  
2. Komisioni ka përcaktuar se të dhënat që janë futur në 
fletëparaqitjen elektronike nuk janë identike me të dhënat nga 
dokumentacioni i parashtruar. 
V. SHPALLJA E REZULTATEVE  
Lista e kandidatëve të cilëve u jepet bursa do të publikohet më 
10.01.2018 në internet portalin http://konkursi.mon.gov.mk. 
VI. SHUMA E BURSAVE  
Shuma e bursës për Grupin e parë – bursat për studentët e 
kategorisë sociale është 3.300,00 denarë në muaj, për nëntë muaj 
gjatë vitit studimor. 
Shuma e bursës për Grupin e dytë – bursa për studentët të cilët 
kanë arritur sukses të posaçëm sipëror në mësim dhe të cilët kanë 
arritur sukses mesatar prej vitit të I deri në vitin aktual të 
regjistruar në fakultetet teknike dhe të shkencave të medicinës 
prej së paku 8.50, ndërsa për studentët në fakultet e shkencave 
shoqërore dhe fakultetet e arteve të kenë të arritur sukses mesatar 
prej së paku 9,00 është 4.400,00 denarë në muaj, për nëntë muaj 
gjatë vitit studimor. 
Shuma e bursës për Grupin e dytë – bursa për studentë të cilët 
kanë arritur sukses të posaçëm sipëror në mësim prej së paku 
9,00 të programeve studimore të informatikës është 6.050,00 
denarë në muaj, për nëntë muaj gjatë vitit studimor. 
Shuma e bursës për Grupin e tretë – bursa të studentëve të 
regjistruar në programet studimore të sferave shkencore të 
shkencave matematiko-natyrore, teknike-teknologjike, 
bioteknike dhe/ose të medicinës është 3.300,00 denarë në muaj, 
për nëntë muaj gjatë vitit studimor.  
Shuma e bursës për Grupin e tretë – bursa për studentë të 
regjistruar në programet studimore për kimi, fizikë dhe 
matematikë është 18.000,00 denarë në muaj, për nëntë muaj 
gjatë vitit studimor. 
Studenti i cili ka konkurruar për dy ose më shumë grupe të 
bursave dhe përmbushë kushtet për marrje, i ndalet bursa sipas 
prioritetit që e ka bërë në listën evidentuese. 
Bursa ndahet për aq semestra për studime akademike, që janë 
caktuar me aktin e përgjithshëm të institucionit për arsim sipëror, 
pa stazh të absolventurës për studim. 
Studentët të cilët do të fitojnë bursë do të lidhin marrëveshje me 
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës me të cilin rretgulloen të 
drejtat dhe obligimet e ndërsjella.  

                           
 Ministër, 
 Renata Deskoska 
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Pikturat e tij thjeshtë nuk nisin me prologun standard - “Na ishte njëherë”, por thyejnë
tabutë e na rrëfejnë një botë ndryshe, duke filluar me “Tani e tutje…”

Evis HALILI

Shkup, 9 nëntor – Është
një botë herë e zymtë e
herë plot dritë ku të gjithë
vrapojmë e pakkush arrin
të shohë dhe të depërtojë
në minibotat e saj. Janë
penelatat e Dali Alilit ato
që drithërojnë, tulatin, e
ngazëllejnë njëherazi, që
depërtojnë thellë dhe
vazhdimisht kërkojnë
përtej dritës e errësirës,
një jetë tjetër. “Pëshpërit-
jet e heshtura”, kështu e
ka titulluar ekspozitën e
radhës të çelur në Çifte
Hamam artisti Alili ku ka
prezantuar një përmbled-
hje nga krijimtaria e tij e
përzgjedhur e dy viteve të
fundit. E ndarë në pesë
cikle “Brengë që vjen nga
brenda – Shqetësimet”,
“Memoria”, “Pëshpëritje te
fshehura” “Rilindja” dhe
“Zhgënjimi”, çdo pikturë
është një rrëfim më vete,
është një botë në të cilën
nuk mund të shohësh pa
sytë e piktorit dhe lojën
abstraguese të ngjyrave,
që ndërpriten ndonjëherë
nga vijëza, pikëza..., që

tundojnë grafistin të lërë
shenjën. Ose siç thotë
edhe vetë, ai vazhdimisht
është në kërkim të
plotësimit të një mozaiku,
qoftë edhe me pjesëza të
vogla që lënë gjurmët e
veta sado të vogla qofshin. 

“Koncepti i ekspozitës
së radhës në Shkup
‘Shqetësime të heshtura’
është ndërtuar mbi bazën
e një vështrimi drejt një
bote të vogël,  pranë së
cilës kalojmë çdo ditë, të
pavetëdijshëm për ekzis-
tencën e saj. Ideja ime
është se çdo detal i vogël
në natyrë është esencial
për një tërësi. Ashtu
sikurse një mozaik e plotë-
son pamjen e botës në të
cilën jetojmë...., sado  të
vegjël të jemi ne përsëri
jemi pjesë plotësuese e
historisë së madhe të uni-
versit”, shprehet artisti

Alili. 
Por edhe pse mund të

duken abstrakte, pikturat
e tij përcjellin mesazhe
konkrete. Kështu i komen-
ton rrëfenjat në tablotë e
Dalit artisti Osman
Demiri. Sipas tij ato nuk
nisin me prologun stan-
dard: “Na ishte njëherë”,
por thyejnë tabutë e na
rrëfejnë një botë ndryshe,
duke filluar me “Tani e
tutje…”. 

“Që në fillim të karri-
erës së tij artistike, Dali
Alili hetoi se s’ka as kohë
e as dëshirë që përmes fig-
urash mitologjike, his-
torike, religjioze, bile as
kombëtare, të shprehë
brengën e tij, mllefin që e
grumbullon çdo ditë, nga-
do që rrotullohet. Ai nuk
pretendon t’i idealizojë dhe
t’i zbukurojë fenomenet,
por me thjeshtësinë dhe

mjeshtërinë e një artisti të
vërtetë shpreh atë që men-
don...  Pikturat e Daliut
flasin, klithin nga brenda:
Ej njerëz, bota ka dritë,
mos rrini në errësirë, bota
ka ngjyra, mos shikoni
vetëm zi. Pikturat e tij
kanë larmi, kanë lëvizje,
dhe njëherësh klithin: s’ka
nevojë për turma
njerëzish, kërkojeni lirinë
individuale, dhe mos u
merrni me njëri - tjetrin.
Asnjëherë nuk na lodhi
me prezantimin e gjërave
që të gjithë i shohim, i
prekim, na krijon një botë
të tijën, një brengë që e
nxjerr nga brenda, duke e
ndriçuar me dritën e
duhur, duke i dhënë kah-
jen e duhur, dhe na lënë
ta shijojmë secili në
mënyrën e vet”, thotë
artisti Osman Demiri. Ek-
spozita do të vazhdojë të

qëndrojë e hapur deri në
mesin e muajit në Çifte
Hamam. Gjatë ceremonisë
së hapjes, piktori Reshat
Ahmeti në fjalën e tij u sh-
preh se format abstrakte
janë të pasuruara me tek-
stura të shumëllojshme,
që u ngjasojnë larvave,
luleve......, por gjithmonë
në evoluim dhe trans-
formim nga një formë në
tjetër, në një metamorfozë
konstante, ashtu që i jep
formës dinamikë, jetë të
vazhdueshme të
vizualitetit të pambaruar. 

“Edhe pse në shikim të
parë në veprat e tij të fito-
het bindja se ka shumë el-
emente të trajtuara ad
hoc, të renditura rastë-
sisht, por një artist i for-
muar si ai asgjë nuk i lë
rastit, tek ai çdo gjë është
nënë kontroll. Në real-
izmin e ideve të tij figura-

tive ai ndjek dhe përcak-
ton çdo lëvizje, formë,
ngjyrë dhe teksturë, të
cilave ua cakton ‘rolin’ dhe
vendin e përkufizuar më
parë në kompozicion....Në
veprat e tij shquhen pa-
suritë tonike të ngjyrave,
duke i përdorur në
mënyrë inteligjente edhe
ngjyrat akromatike, si
ndërmjet të bardhës dhe
të zezës, variacionet janë
të shumta dhe të gjitha
këto i japin veprave të tij
më shumë frymë. Punimet
e realizuara në kolor i
përmbajnë të gjitha stan-
dardet e imponuara nga
vetë artisti. Ai është një
artist i mbathur me
shkathtësi profesionale,
që ia lehtësojnë rrugëtimin
e tij artistik në ‘Gjithësinë
e pasigurt të artit”, u sh-
preh Ameti në ceremoninë
e hapjes.  

Muhamedali (Dali) Alili
ka mbaruar studimet në
degën e grafikës në
Akademinë e Arteve në
Shkup (te profesor Dimi-
tar Malidanov), ndërsa
studimet postdimplomike
në Dizajn Grafik. Punon
si mësues pikture në Ku-
manovë. Punimet e tij në
gjinitë e pikturës, vizatim-
it e fotografisë artistike
janë prezantuar në pesë
ekspozita personale dhe
mbi 100 kolektive brenda
dhe jashtë vendit. Po ash-
tu, ai është fitues i disa
çmimeve, si çmimi i parë
për fotografi (Prishtinë),
çmimi i parë në ekspoz-
itën ndërkombëtare
“Draudacum” (Gostivar), e
të tjera.  

Urim HASIPI

Tetovë, 9 nëntor - Rënia e
numrit të vetëvrasjeve dhe
rritja e rasteve të ten-
timeve për t’i dhënë fund
jetës përmes medika-
menteve, detergjenteve, ka
të bëjë me mënyrën se si
këta persona janë
edukuar në fëmijëri. Kësh-
tu thonë psikologët, të
cilët nënvizojnë se eduki-
mi është bazë që një per-
son të ndërtojë person-
alitetin e tij në të
ardhmen. 

“Prindërit duhet që të
jenë shumë të ku-
jdesshëm se si i edukojnë

fëmijët e tyre që në hapat
e parë, pra që në mo-
mentet e fëmijërisë së her-
shme. Është shumë e
rëndësishme përkëdhelja,
është shumë e rëndë-
sishme vënia e rregullave,
dënimeve në kohën e her-
shme, po ashtu higjiena
personale, mënyra se si
flet, si komunikon me
fëmijën. Krejt këto ndiko-
jnë në krijimin e person-
alitetit të shëndoshë të

fëmijës, po që se nuk
ndodh kjo pastaj në fazën
e pubertetit, fillojnë që të
manifestohen shenjat e
para të devijimeve, të cilat
te personat që kanë
vetëbesim të ulët që është
një moment shumë i
rëndësishëm një element
kyç në zhvillimin e person-
alitetit, këto që kanë bes-
im të ulët, pastaj marrin
atë guximin të ngrenë dorë
mbi veten në mënyra të

ndryshme”, thotë Nora
Kasa, psikologe. 

Por, një problem tjetër
është se këta persona vua-
jnë nga vëmendja. “Kjo që
është më tepër me tableta
ose me konsumim të de-
tergjenteve të ndryshme,
ka të bëjë më tepër me atë
që këta persona vuajnë më
tepër për vëmendje,
domethënë ndjehen të
izoluar, ndjehen të tërhe-
qur, ndjehen si një hije e

cila është prezent në
shtëpi, në rrethin ku jeto-
jnë, në shkollë, kudo qof-
shin ato, por askush nuk
e dëgjon zërin e tyre dhe
pikërisht kjo i detyron ata
që të bëjnë një akt të këtil-
lë, që të gjithë pastaj të
kthejnë kokën, të kthejnë
shikimin te ato”, thotë
Kasa. 

Sipas gjinisë, më
shumë janë femrat që
kanë tentuar të vetëvriten,
gjithsej 13, si pasojë e
mosmarrëveshjeve brenda
familjare, dashurisë, së-
mundje të ndryshme e
kështu me radhë.

“Nuk kam një statis-
tike të këtillë, por do të
nisem nga parametrat e
tjerë. Gjithmonë si gjini
njihet se është gjinia më e
butë dhe ndoshta ndikon
vetëbesimi. Janë me
vetëbesim më të ulët dhe
problemet, veçanërisht
humbjet e dashurive, i
marrin si tragjike dhe më
shumë dinë që të bëjnë
drama emocionale dhe
pikërisht kjo është ajo që i
detyron të tërheqin vë-
mendje. Ballafaqimin me

stresin djemtë më shumë
e shprehin me aktivitete
fizike , me energji nega-
tive, me rrahje fizike me
dhunë ndaj njëri tjetrit,
ndërsa femrat janë ato të
cilat më tepër e akumulo-
jnë energjinë në vete dhe
kjo pastaj i shtyn ata që
në një farë mënyre krejtë-
sisht të devijojnë”, thotë
psikologia Nora Kasa. Ajo
nënvizon se edhe pse
ekziston institucioni i qua-
jtur psikolog, megjithatë
qytetarët shumë pak drej-
tohen për ndihmë, ose
kërkojnë ndihmën në fazat
e vonshme të manifes-
timeve të devijimeve tek
personi. Krahasuar me
vitin e kaluar, dukshëm
ka rënë numri i vetëvras-
jeve dhe tentimeve për
vetëvrasje në rajonin e
Pollogut. 

Sipas policisë, në ra-
jonin e Gostivarit gjatë 10
muajve të kaluar janë
regjistruar tre vetëvrasje.
Në këtë periudhë po ashtu
janë regjistruar 23 tentime
për vetëvrasje, 22 tentime
për helmim dhe një ten-
tim për varje.

“Pëshpëritjet e shpirtit”, ekspozitë personale e Dali Alilit 

Shëëëët..! Po flet artisti 
E ndarë në pesë cikle “Brengë
që vjen nga brenda –
Shqetësimet”, “Memoria”,
“Pëshpëritje te fshehura”,
“Rilindja” dhe “Zhgënjimi”,
çdo pikturë është një rrëfim
më vete, është një botë në të
cilën nuk mund të shohësh pa
sytë e piktorit dhe lojën
abstraguese të ngjyrave, që
ndërpriten ndonjëherë  nga
vijëza, pikëza..., që tundojnë
edhe grafistin të lërë shenjën.
Por edhe pse mund të duken
abstrakte, pikturat e tij
përcjellin mesazhe konkrete. 

Bie numri i vetëvrasje

Edukimi i çrregullt shpesh është fatal
Sipas gjinisë, më shumë
janë femrat që kanë tentuar
të vetëvriten, gjithsej 13, si
pasojë e mosmarrëveshjeve
brenda familjare,
dashurisë, sëmundje të
ndryshme e kështu me
radhë
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Guy VERHOFSTADT

Aleanca transatlantike
– e cila për dekada me rad-
hë ka mbështetur sta-
bilitetin global, demokrac-
inë e fortifikuar dhe ka
mbrojtur Perëndimin siç e
njohim ne – është nën një
sforcim të madh dhe
rrezikon të rrëzohet. Pres-
identi i SHBA-së, Donald
Trump – i cili vazhdimisht
ka sfiduar në mënyrë të
përsëritur aleancat tradi-
cionale të Amerikës, përf-
shirë duke sulmuar
NATO-n – padyshim që
mban një përgjegjësi të
madhe për këtë përke-
qësim. Por Europa, nëpër-
mjet mosveprimit të saj, ka
kontribuar gjithashtu në
këtë gjendje dhe tani
duhet të kontribuojë në
ndreqjen e saj.

Mungesa e fuqisë nga
ana e Perëndimit, pa
dyshim, është rezultat i

sfidave të vazhdueshme
dhe të pazgjidhura të qev-
erisjes ekonomike të kri-
juara nga globalizimi. Këto
sfida janë sidomos akute
në Bashkimin Europian,
ku paraliza politike ka
penguar qeveritë që të zba-
tojnë plotësisht reformat e
nevojshme për të kapërcy-
er krizën financiare që fil-
loi një dekadë më parë.
Liderët europianë pajtohen
se struktura aktuale insti-
tucionale e eurozonës ka
të meta dhe se ata e dinë

se çfarë duhet bërë. Por
ata mbeten të rrënuar nga
inercia, të imobilizuar nga
konservatorizmi dhe të
shqetësuar nga politika e
brendshme, me shumë lid-
erë që e lejojnë veten të
merren peng nga eu-
roskepticizmi populist. Si
rezultat, ata nuk kanë ar-
ritur të ndërmarrin hapat
e nevojshëm për të sigu-
ruar stabilitetin afatgjatë
të BE-së, përfshirë një
bashkim të plotë bankar
për të ndalur financimet e
Europës dhe një sistem të
mirëfilltë të qeverisjes
ekonomike në mbarë BE-
në.

Mungesa e një presi-
denti bindës amerikan, i
cili është i gatshëm dhe i
aftë ta inkurajojë BE-në që
të bëjë përparim të mëte-
jshëm drejt integrimit, nuk
i ndihmon këto çështje.
Por liderët europianë
duhet të marrin përsipër
përgjegjësinë për rigjal-
lërimin e tyre dhe të ndër-
marrin masa për të shpë-
tuar Bashkimin. Lajm i
mirë është se mbështetja
popullore për BE-në është
përmirësuar ndjeshëm që
nga votimi për largimin e
Mbretërisë së Bashkuar në

qershor 2016, duke kri-
juar një dritare mundësie
për të ofruar reforma
kuptimplota. Por dritarja
nuk do të qëndrojë e ha-
pur për shumë kohë. Dhe,
deri më tani, liderët e BE-
së nuk kanë arritur ta për-
dorin mbështetjen e ri-
novuar për projektin
europian për të argumen-
tuar për ndryshim.

Kjo nuk do të thotë se
nuk po ndërmerren hapa
pozitivë. Në ndryshim me
proteksionizmin injorant
të Trumpit, BE ka vazhd-
uar të avancojë tregtinë e
lirë, duke përfunduar mar-
rëveshje tregtare me
Kanadanë dhe Japoninë
dhe duke hapur negociata
me Australinë, bllokun
Mercosur të Amerikës La-
tine dhe Zelandën e Re.
Duke pasur parasysh po-
tencialin e marrëveshjeve
tregtare europiane për të
ndihmuar në sigurimin e
një qasjeje më progresive
ndaj globalizimit, përpjek-
je të tilla duhet të intensi-
fikohen. Por fokusi duhet
të zhvendoset nga tregtia e
lirë tek tregtia e drejtë.
Dhe liderët e Europës
duhet të bëjnë një punë
më të mirë duke komu-

nikuar përfitimet e mund-
shme të vendosjes së rreg-
ullit të BE-së në tregtinë
globale tek ata që përfito-
jnë prej tij.

E njëjta gjë vlen edhe
për fusha të tjera ku BE po
tregon një lidership të vlef-
shëm. Për shembull,
Komisioni Europian po
udhëheq rrugën në për-
mirësimin e abuzimit të
hapjes së llogarisë kapitale
– sidomos duke zmbrap-
sur shmangien e taksave
nga kompanitë
shumëkombëshe brenda
BE-së dhe gjetkë.

Liderët europianë
duhet të tregojnë përpjek-
je të tilla. Pak më shumë
se një vit pasi Panama Pa-
pers nënvizoi shtrirjen e
evazionit fiskal nga të pa-
surit e botës, publikimi i të
ashtuquajturave Paradise
Papers i ka ekspozuar
përsëri ata – përfshirë
shumë nga kabineti i
Trumpit – të cilët kanë
derdhur sasi të mëdha
parash në parajsat off-
shore të taksave. Tani
është koha që BE-ja të
zhvillojë një regjistër pub-
lik të pronarëve përfitues
të trusteve, duke dyfishuar
përpjekjet e saj për refor-

ma globale.
Një tjetër hap pozitiv

nga BE-ja, që pritet në
Samitin Social të Gote-
borgut të këtij muaji, është
miratimi i Shtyllës Europi-
ane të të Drejtave Sociale
nga Këshilli Europian,
Komisioni Europian dhe
Parlamenti Europian.
Shtylla fokusohet në sig-
urimin e mundësive të
barabarta dhe qasjen në
tregun e punës, kushtet e
drejta të punës, si dhe
mbrojtjen dhe përfshirjen
sociale. Edhe këtu, përp-
jekjet e tilla – të cilat hed-
hin poshtë pretendimet se
BE-ja nuk është asgjë më
shumë sesa një klub eli-
tash kapitaliste neoliberale
– duhet të publikohen në
mënyrë më efikase.

Nëse BE-ja nuk arrin
të kapë momentin për të
zbatuar reforma efikase,
trendet politike mendjen-
gushta brenda bllokut
mund të rifreskohen, sido-
mos nëse vendet anëtare
që tashmë janë duke
lëvizur në këtë drejtim –
përkatësisht Polonia dhe
Hungaria – lejohen të
vazhdojnë rrugën e tyre
aktuale. Dhe, përtej kufijve
të BE-së, liderët e bllokut

PREÇ ZOGAJ

Shumë media u
fokusuan te prania e ag-
jentëve të FBI-së
amerikane në një takim
në Ministrinë e Brend-
shme, ku po shpallej op-
eracioni qeveritar “Forca
e ligjit”. Arsyeja e këtij
fokusimi merret me
mend: prania e agjentëve
amerikanë në atë mbled-
hje, sikurse edhe
deklaratat dhe njoftimet e
forta të ambasadorit Lu
për kapjen e peshqve të
mëdhenj ishin e reja e atij
takimi. Mbërritja e parala-
jmëruar e grupit të agjen-
tëve amerikano-gjermanë
një ditë më parë ngërthen
një kërshëri dhe një sh-
presë të madhe popullore
në vend. Rolin që ata do të
kenë në luftën kundër

krimit në Shqipëri do ta
mësojmë më mirë në ditët
në vazhdim. Do të kenë
rol këshillimor?

Do të asistojnë me
përvojën e tyre të çmuar
strukturat tona të an-
tikrimit? Apo do të përf-
shihen drejtpërsëdrejti në
operacione konkrete, në
ndjekje çështjesh e dos-
jesh kriminale konkrete?
Pritshmëria e lartë e qyte-
tarëve shqiptarë nuk i
sheh këta oficerë të huaj
thjesht duke u folur në
vesh oficerëve tanë. Ndih-
mës së tipit këshillimor ia

kemi pirë lëngun. Prit-
shmëria dhe shpresa pop-
ullore i sheh ata në front.
Agjentët e FBI-së në front
dhe struktura e SPAK-ut
që pritet të ngrihet në
muajt e ardhshëm, shpre-
sojmë shumë shpejt, janë
e vetmja shpresë se krimi
dhe lidhjet e tij me poli-
tikën do të fillojnë të
goditen përnjëmend dhe
përfundimisht në
Shqipëri. Të tjerat janë
hallvë e ftohtë. Qeveria
“Rama” nuk është e
ndaluar, përkundrazi, për
sa kohë të jetë aty ku
është e ka për detyrë të
hartojë dhe ndërmarrë
operacione si ai i djesh-
mi. Shanset e saj për suk-
ses realisht janë të vogla
për shumë arsye. Dihet
dhe pranohet botërisht
tashmë se Qeveria “Rama”
është ajo që e ka krijuar si
asnjë tjetër më parë prob-
lematikën e promovimit të
krimit në pushtet, të kan-
abizimit masiv dhe im-
paktit elektoral të drogës.

Dhe e ka bërë këtë
duke shfrytëzuar më e
pakta symbylljen e për-

faqësuesve të BE-së në
Tiranë. Se si mund ta
zgjidhë problemin ajo që e
ka krijuar këtë, një Zot e
di. Por le t’ia njohim edhe
qeverisë të drejtën për t’u
korrigjuar tani që puna ka
marrë erë dhe partnerët
ndërkombëtarë po
zbarkojnë për të ndih-
muar Shqipërinë. Proble-
mi është tjetër: pavarë-
sisht fjalëve dhe retorikës,
qeveria do të përpiqet t’i
fusë ujë çdo operacioni
dhe mundësisht ta devijo-
jë drejt peshqve të vegjël.
U tha edhe nga am-
basadorët e pranishëm në
takimin e prezantimit të
operacionit “Forca e
Ligjit”.

Operacioni antikrim
duhet të drejtohet pikësë-
pari kundër peshqve të
mëdhenj. Problemi i
Shqipërisë janë peshqit e
mëdhenj. Çdo operacion
dështon ose triumfon në
bazë të rezultateve që do
të ketë për të goditur e
çuar para ligjit të paprek-
shmit. Shumë e drejtë,
shumë e saktë. Am-
basadori Lu vetëm emrin

nuk ia tha dje Edi Ramës,
kur tregoi se si mund t’i
identifikojmë politikanët e
lidhur me krimin. Të
gjithë shqiptarët e kup-
tuan se e kishte fjalën për
Edi Ramën.

Ai ka promovuar indi-
vidë me rekorde kriminale
në politikë, ndërkohë që
shefi i opozitës, Basha, në
një rast të reklamuar nga
partia e tij, nuk e ka kan-
diduar personin që për-
mendi ambasadori.
Mirëpo, këtu ngrihet një
paradoks i madh: a
mundet operacioni i Min-
istrisë së Brendshme të
kapë Kryeministrin e ven-
dit. Për ta thënë më shko-
qur: a mundet Fatmir
Xhafaj të kapë Edi
Ramën? Çdo lexues mund
të japë përgjigjen që men-
don. Por unë mendoj se
jo, nuk mundet. Ja se si,
me gjithë dëshirën e mirë,
retorika nuk e hap dot
shtegun për të parë dritë
në fund të tunelit kur
gjërat u lihen në dorë
atyre që janë përgjegjësit
kryesor për gjendjen. Ja
përse shqiptarët presin

një plan operacional
amerikan-europian që do
të zbatohet prej tyre, duke
bashkëpunuar sigurisht
në gjithë hapësirën e
mundshme me institu-
cionet shqiptare të rendit,
sigurisë dhe drejtë- sisë.
Një operacion që të mos
mund të sabotohet dhe
frenohet nga ata që do të
jenë të interesuar dhe do
të bëjnë çmos ta dështo-
jnë. Ky është “zbarkimi” i
shumëpritur amerikan
dhe gjerman kundër të
keqes më të madhe që ka
mbërthyer dhe po i merr
frymën vendit tonë.

Është një zhvillim që
nuk na nderon, madje na
bën me turp si vend, nëse
e shohim nga kënd-
vështrimi i sedrës na-
cionaliste. Ai pohon dësh-
timin e klasës politike
shqiptare për të mos e
lejuar krimin të bëjë ligjin
siç e bën. Më shumë se
kaq, është pohimi i lid-
hjeve të ngushta të poli-
tikës me krimin jo vetëm
për ndarjen e parave të
pista, por edhe për mar-
rjen dhe ndarjen e

Europa në kohën e Trumpit
Pothuajse çdo ditë, dalin
dëshmi të reja që Trump
mbetet e angazhuar ndaj
qasjes së tij "Amerika e
para", e cila heq dorë nga
roli tradicional i SHBA-së si
mbrojtëse kryesore e botës
në demokracinë liberale. P
E vetmja mënyrë për të
mbrojtur rendin e botës
liberale është që fuqitë e
tjera - duke filluar me BE-
në – ta zëvendësojnë atë

A po fillon “zbarkimi” i 
shumëpritur amerikano-europian?

Është një zhvillim që nuk na
nderon, madje na bën me
turp si vend, nëse e shohim
nga këndvështrimi i sedrës
nacionaliste. Ai pohon
dështimin e klasës politike
shqiptare për të mos e
lejuar krimin të bëjë ligjin
siç e bën
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duhet të lëvizin shpejt për
t’i ofruar Turqisë, ku pres-
identi Recep Tayyip Erdo-
gan ka përqendruar
fuqinë politike në duart e
veta, një marrëdhënie të
re e cila nuk bazohet në
pranimin eventual në BE.
Evropa nuk ka zgjidhje
tjetër përveçse të veprojë.
Pothuajse çdo ditë, dalin
dëshmi të reja që Trump
mbetet e angazhuar ndaj
qasjes së tij “Amerika e
para”, e cila heq dorë nga
roli tradicional i SHBA-së
si mbrojtëse kryesore e
botës në demokracinë lib-
erale. Populistët e krahut
të djathtë dhe regjimet au-
toritare – në Europë dhe
në vende të tjera – do të
vazhdojnë të kërkojnë të
shfrytëzojnë vakumin e
lidershipit global. E vetm-
ja mënyrë për të mbrojtur
rendin e botës liberale
është që fuqitë e tjera –
duke filluar me BE-në –
ta zëvendësojnë. Liderët
botërorë duhet t’i rezisto-
jnë presionit të tribalizmit
politik afatshkurtër dhe të
përballen me sfidat
gjeopolitike dhe
ekonomike që i presin.
Populistët dhe protektorët
në të djathtë dhe në të
majtë në mënyrë të pash-
mangshme nuk do të arri-
jnë të përmbajnë prem-
timet e tyre të thjeshta.
Por forcat qendrore dhe
progresive në Europë dhe
gjetkë duhet të jenë gati. 

(reporter.al)

pushtetit. Këtu e kanë
çuar vendin orekset apo
skemat e politikanëve pa
bosht dhe skrupuj. Le të
na vijë turp sa të duam
për këtë dështim në
shkallë të gjerë. “Zbarki-
mi” amerikanogjerman
është vendimtar për të
shpëtuar vendin nga një
fatkeqësi e madhe, siç
është ajo e rënies për-
fundimtare nën zgjedhën
e krimit. Miqtë amerikanë
dhe gjermanë e kanë
dëgjuar thirrjen shqiptare
për ndihmë; ata e kanë
parë me sytë e tyre se e
keqja këtu ka shkuar aq
larg dhe fijet janë lidhur
në atë mënyrë, sa shqip-
tarët nuk mund t’ia dalin
vetë. As me votë, duke
qenë se në evoluimin e tij
krimi mori gjatë qeveris-
jes së Edi Ramës statusin
e panjohur më parë të një
force elektorale komple-
mentare apo të integruar
brenda strukturave të
Partisë Socialiste në
pushtet me misionin për
të blerë vota e dhunuar
zgjedhës antiqeveritarë.
Në një vështrim më të
gjerë, partnerët tanë
amerikanë dhe europianë
nuk mund të qëndrojnë
indiferentë dhe të lejojnë
që një vend aleat si
Shqipëria të bëhet vulner-
abël për shkak të lidhjeve
të politikës me krimin
duke rrezikuar të humbë
kësisoj, përkundër aspi-
ratave të popullit shqip-
tar, deri busullën e ori-
entimit gjeopolitik
perëndimor. Ja se si anë-
tarësia në NATO, që është
një bekim, na vjen sërish
si shpëtim në kohën e
duhur. (panorama)

Evan MODSLEJ

Marrëdhëniet mes
SHBA dhe Federatës Ruse
kanë qenë të ftohta gjatë
10 viteve të fundit, dhe ato
u ftohtën edhe më shumë
pas aneksimit të Krimesë,
në vitin 2014. Por ato
zhvillime janë pjesë e një
epoke të re. Lufta e Ftohtë
ishte më shumë se sa
thjesht tension midis dy
shteteve të mëdha. Ajo
evoluoi me kalimin e ko-
hës, por kishte tre karak-
teristika thelbësore. Së
pari, një pasojë e Luftës
së Dytë Botërore, ishte
bipolarizimi global. Shumë
shtete të mëdha ishin
mundur ose dobësuar,
duke lënë vetëm dy super-
fuqi.

Uashingtoni dhe Mos-
ka bënë bashkë sisteme

Aleancash, sidomos ato të
NATO-s dhe Paktit të Var-
shavës. Tipari i dytë ishte
ideologjia, marksizëm-
leninizmi përballë kapital-
izmit liberal (apo anti-ko-
munizmit). Këto sisteme
idesh mbajtën të
bashkuar secilin bllok,
dhe penguar marrëdhëni-
et e mira mes blloqeve.
Udhëheqësit sovjetikë e
morën socializmin shumë
seriozisht: ai ishte një gur
themeli i bllokut të tyre,
veçanërisht në Evropën
Lindore, dhe BRSS fotoi
mbështetje të rëndë-
sishme në mesin e gru-
peve të majta politike, në
Evropë dhe më pas në
lëvizjen anti-koloniale.
Tipari i tretë ishte prodhi-
mi masiv i armëve,
veçanërisht atyre
bërthamore. Armë të tilla e
bënë konfliktin ushtarak
në shkallën e Luftës së
Dytë Botërore, të pamen-
dueshëm. Prandaj, “lufta”
ishte e ftohtë, ajo vihej në
zbatim nëpërmjet ide-
ologjisë dhe jo luftimeve.

Bota ka ndryshuar
thellësisht në të tri fushat,

si rezultat i kolapsit të
Bashkimit Sovjetik. Së
pari, blloqet nuk ishin më,
sidomos sistemi i alean-
cave në Lindje. Federata
Ruse tani nuk ka aleatë
të ngushtë, apo klientë. Në
mënyrë të ngjashme, pa
asnjë kërcënim serioz të
jashtëm, SHBA merr
vetëm mbështetje të ku-
fizuar nga miqtë e vet.
Ndërkohë, marksizëm-
leninizmi ka pushuar së

qëni një ideologji e
fuqishme. Federata Ruse
herë pas here parashtron
një ideologji anti-liberale
ose flet për ‘Eurazian-
izmin’, por asnjëra nuk
ofron baza për një lëvizje
ndërkombëtare. Armët
bërthamore ekzistojnë
ende; SHBA dhe Federata
Ruse kanë shumë më
tepër se shtetet e tjera. Por
ato luajnë rol të vogël në
marrëdhëniet e tyre, dhe

Federata Ruse, me një
popullsi tashmë sa gjys-
ma e asaj të SHBA, mund
të dërgojë forca konven-
cionale, vetëm të dobëta.
Shtetet e mëdha nuk do
të bien dakord dhe do të
konkurrojnë. Por Lufta e
Ftohtë ishte një produkt i
Revolucionit rus të vitit
dhe Luftës së Dytë
Botërore. Ajo mori fund
dhe nuk do të rikthehet
kurrë më. (bota.al)

Armin MAHLER

Ka akoma njerëz sot që besojnë
se Amazon nuk është asgjë më
shumë sesa një version online i
një magazine. Por është shumë më
tepër se kaq: Amazon është një
gjigand global interneti, në rritje të
shpejtë dhe që po ndryshon
mënyrën sesi ne blejmë, duke
pushtuar përherë e më shumë
tregje, duke përdorur Alexa-n për
të thithur të dhënat tona person-
ale direkt nga dhomat e ndenjes
dhe duke kërkuar tanimë akses
te çelësat e shtëpisë tonë që të
mund të dorëzojë pakot edhe kur
në shtëpi nuk ka njeri. Edhe Face-
book po ashtu, prej kohësh është
bërë diçka më shumë sesa një rrjet
social për miq që bisedojnë. Është
një kompani mediatike që fiton
miliarda në reklama duke shpërn-
darë përmbajtje të paverifikuar
paraprakisht.

Ndryshim humori

Vetëm pak kohën më parë,
përpjekjet e BE-së për të kufizuar
pushtetin e Google dhe Amazon
në tregjet europiane, u denoncua
në ShBA si proteksionizëm, si një
përpjekje nga europianët për të
mbrojtur ekonominë e tyre inferi-
ore. Tani, megjithatë, politikanë
dhe ekonomistë në ShBA kanë
nisur të flasin madje edhe për
gjasën e ndarjes së gjigantëve të
internetit. Humori ka ndryshuar.
Republikanët kanë qenë përherë
skeptikë për gjigantët e Silicon Val-
ley, që përgjithësisht nuk kanë
patur ndrojtje në mbështetjen e
tyre për demokratët. Tani edhe

vetë demokratët kanë nisur të
shohin me dyshim ndaj kom-
panive, veçanërisht që nga rasti i
fushatës elektorale që tregoi se
modeli i biznesit i ndjekur nga
Facebook, Google dhe Twitter u
provua sidomos avantazhues për
Donald Trump. Platformat e tyre
shpërndanë miliona produkte të
propagandës së krahut të djtathtë,
me të cilat Rusia kërkoi të
ndikonte votën amerikane. Roli i
vërtetë i luajtur nga kompanitë e
internetit është aktualisht subjekt
i një hetimi në Kongresin
amerikan. 

Sado të ndryshme që mund të
jenë vlerësimet e kritikëve, ata
kanë të drejtë. Ka sigurisht,
shumë avantazhe që lidhen me
dixhitalizimin, por kapitalizmi dix-
hital ka nevojë urgjente për rregul-
la të reja – sepse ligjet e vjetra nuk
janë më efektive. Ato u hartuan
për një ekonomi  qe tregtonte në të
mira materiale reale dhe për të
cilat çmimi ishte një faktor i rëndë-
sishëm. Që mund i gjithi të takso-
hej, kontrollohej dhe nëse ishte e
nevojshme të korrigjohej. Ekono-
mia dixhitale, në të kundërt, bazo-
het në algoritme dhe kompanitë

më të fuqishme të saj nuk prodho-
jnë ndonjë produkt fizik. Klientët i
marrin shërbimet e tyre pa asnjë
çmim, duke paguar vetëm me të
dhënat e veta. Sa më shumë klien-
të tërheq një ofrues shërbimi, aq
më tërheqës bëhet për klientë të
rinj, që mandej vënë në dispozicion
më shumë të dhëna – çka është
edhe arsyeja pse Google dhe Face-
book nuk kanë frikën e një
konkurrenti të ri. 

Gëlltitja e rivalëve të mundshëm

Fituesi i merr të gjitha: ky
është ligji darvinist i ekonomisë
dixhitale dhe kjo është arsyeja pse
kjo ekonomi ka një prirje për kri-
jimin e monopoleve. Por ka mono-
pole që nuk mund të adresohen
duket vënë në veprim mjetet e ligjit
klasik antitrust. Për këtë arsye,
fuqia e një kompanie dhe abuzimi
me këtë fuqi duhet të ripërkufizo-
hen. Ne nuk mund të lejojmë një
situatë në të cilën këto kompani
jashtëzakonisht të mëdha të mund
të gëlltisin rivalët potencialë për-
para sesa ata të kenë nisur të
zhvillohen. Ndaj blerjet e kom-
panive duhet të monitorohen më

shumë dhe më rigorozisht sesa
bëhet aktualisht  dhe nëse është e
nevojshme ato duhet të bllokohen. 

Së dyti, duhet të përcaktohet
se kush i posedon të dhënat e
mbledhura – nëse p.sh duhet t’u
vihen në dispozicion edhe konkur-
rentëve apo nëse klientët duhet
përfitojnë më shumë në këmbim
sesa thjesht internet pa pagesë
dhe rezultatet e kërkimit në të. Së
treti, ata që shpërndajnë përmba-
jtjen, nuk mund të lejohen që të
refuzojnë përgjegjësin për këtë
përmbajtje. Pretendimet false dhe
shprehje të urrejtjes nuk duhet të
tolerohen.Dhe së fundmi, ata që fi-
tojnë shumë para duhet të pagua-
jnë shumë taksa dhe jo thjesht në
vendin e tyre të origjinës por në të
gjitha vendet ku ata bëjnë biznes.

Transformimi i të gjitha këtyre
kërkesave në rregullore është diç-
ka e komplikuar dhe shumëçka
mund të ndiqet vetëm më nivel
ndërkombëtar… Kjo është e rëndë-
sishme. Por po kaq e rëndësishme
është adresimi i problemeve të
asociuara me kapitalizmin dix-
hital. Përndryshe, vetëm pak kom-
pani do të dominojnë të ardhmen
tonë ekonomike. (respublika) 

Lufta e Ftohtë 
Lufta e Ftohtë ishte më
shumë se sa thjesht
tension midis dy shteteve
të mëdha. Ajo evoluoi me
kalimin e kohës, por kishte
tre karakteristika
thelbësore

Kundër darvinizmit të kapitalizmit dixhital
Edhe Facebook po ashtu, prej kohësh
është bërë diçka më shumë sesa një
rrjet social për miq që bisedojnë. Është
një kompani mediatike që fiton
miliarda në reklama duke shpërndarë
përmbajtje të paverifikuar paraprakisht
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Delvina KËRLUKU

Ajtene Qamili, lindur më 3
shkurt 1979 në Strugë, Maqedoni,
tetëvjeçaren e kreu në vendlindje,
në Shk. F. “Vëllezërit Milladinovë”,
në vitin 1993. Gjatë shkollimit ka
marrë shpërblime të ndryshme të
nivelit lokal si dhe regjional. Ku
edhe veçon çmimin e konkursit re-
publikan për krijime letrare, “Poe-
zia më e mirë për nënën” në mars të
vitit 1991 të ditores “Flaka e vël-
lazërimit”. Gjimnazin e përgjith-
shëm e kreu në Sh.A.M. “Niko Ne-
stor” në Strugë më 1997. Ndërsa,
nga fushat e tjera veçohen çmimet:
“Nxënës me inteligjenca të larta”
dhe vendi i tretë në garat repu-
blikane “Hulumtuesit e rinj” të R. së
Maqedonisë, mbajtur në maj 1994
në Strumicë. Diplomoi në Fakulte-
tin e Filologjisë “Bllazhe Koneski”
në Katedrën e Gjuhës dhe Letërsi-
së Shqiptare në Shkup në vitin
2001. Gjatë studimeve fitoi çmimet
“Studentja më e mirë e fakultetit”,
“Krenaria e Këshillit të Studentëve
të Fakultetit të Filologjisë” dhe ''-
Studenti/ja me mesatare më të
lartë'' nga ShSShM “Fan Stilian
Noli”, kurse nga rektorati i Univer-
sitetit “ Shën. Kirili dhe Metodi” –
Shkup u shpall si “Studentja me
mesatare më të lartë i diplomuar në
vitin 2001/02” me ç’rast u shpër-
blye me medalje të artë. Në shtator
të vitit 2003 përfundoi studimet pa-
suniversitare me mesataren më të
lartë.  Prej vitit 2002 u angazhua si
demonstratore në Fakultetin e Filo-
logjisë të Shkupit, në Katedrën e
Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare, pa-
staj si asistente e re, asistente, do-
cente dhe tash si profesor inordi-
nar. Magjistroi në vitin 2008 me
temën: “Variantet sociale të të fol-
meve shqipe të rrethit të Strugës
dhe interferenca ndërgjuhësore (te
monolinguistët, bilinguistët dhe
multilinguistët)”, kurse doktoroi më
2011 me tezën “Të folmet shqipe të
qarkut të Strugës (në kontekst bal-
lkanik)”. Ka qenë e përfshirë në
shumë lëndë, qoftë si asistente e

më pas si profesoreshë, si: Histori e
gjuhës shqipe, Gjuhësi shqiptare,
Historia e albanologjisë, Drejtshk-
rim dhe drejtshqiptim i gjuhës sh-
qipe, Praktikum në gjuhën shqipe,
Përkthim nga maqedonishtja në sh-
qip1, Përkthim nga shqipja në ma-
qedonisht 1, Sociolinguistikë, Ono-
mastikë, Fonetika dhe fonologjia e
gjuhës së sotme shqipe, Leksiko-
logjia e gjuhës shqipe,  Dialekto-
logjia e gjuhës shqipe, gjë e cila e ka
bërë të jetë vazhdimisht në përga-
titje dhe ngritje profesionale të
gjithanshme në fushat gjuhësore.
Gjithashtu mban mësim edhe në
ciklin e dytë e të tretë, duke
udhëhequr kandidatë për punimet
e magjistraturës ose duke qenë
anëtare komisioni e disa doktorata-
ve, magjistraturave e diplomave
dhe mentore e gati 100 kandidatë-
ve. Ndërkohë ka qenë edhe lektore,
redaktore gjuhësore dhe recensen-
te e disa librave shkollore e stu-
dentore. Përpos tjerash, ka marrë
pjesë edhe në një numër të konsi-
derueshëm seminaresh, konferen-
cash e simpoziumesh shkencore
brenda dhe jashtë vendit. Gjithash-
tu, ka qenë dhe është anëtare në
komisione të ndryshme në fakultet
apo në institucione të ndryshme
shtetërore. Prej në shtator të vitit
2012 është koordinatore e progra-
meve të SETK për Katedrën e
Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare.
Veç këtyre, shpesh ka qenë edhe e
ftuar në emisione dhe intervista në
televizion, radio e gazeta, edhe si
ligjëruese në panele dhe projekte,
koordinatore, përkthyese simultane
dhe konsekutive në simpoziume të
organizatave të ndryshme joqeveri-
tare, ka organizuar vullnetarisht
shumë aktivitete me studentë, si:
akademi solemne, recitale, drama-
tizime etj. Përveç poezive, tregime-
ve, intervistave dhe artikujve të
ndryshme nëpër gazeta dhe revi-
sta të ndryshme, ka botuar edhe
mbi 40 punime shkencore në sh-
qip, maqedonisht dhe anglisht
(edhe me ipmakt faktor), është ba-
shkë-autore e librit universitar

“Dialektologjia e gjuhës shqipe” (me
dr. Asllan Hamitin, Shkup, 2014),
në botim e sipër ka monografi me
studime gjuhësore “Dromca gjuhë-
sore” dhe librin universitar “Gjuhë-
sia shqiptare”. Është nënë e dy fë-
mijëve, Leartit dhe Arianit. 

KOHA: Znj. Qamili, keni ngri-
tur zërin për përmirësimin e ar-
simit shqip në Maqedoni. Sa
dëgjohet zëri i një femre, në sh-
tetin tonë?

Qamili: Duke pasur parasysh
që jetojmë në një vend me mentali-
tet patriarkal, padyshim që pesha e
zërit të një mashkulli dhe të një
femre dukshëm dallon dhe nuk
merret shumë seriozisht zëri i
femrës. Megjithatë, kohëve të fun-
dit dalëngadalë shoqëria po vetë-
dijesohet dhe po fillon të vlerësojë

edhe opinionet e femrave që kanë
ndonjë post ose funksion më të
lartë shtetëror. Është e vërtetë se
edhe unë kam reaguar për shumë
çështje lidhur me përmirësimin e
gjendjes dhe cilësisë së arsimit në
Maqedoni dhe më vjen mirë që një
numër i sugjerimeve apo kritikave
që kam dhënë janë marrë parasysh
dhe nga institucionet përkatëse
janë marrë masa. Gjithsesi, për
këtë meritë të madhe kanë mediu-
met, të cilat i kanë përhapur dhe
përforcuar këto reagime.

KOHA: Cilat shkolla, nxënës
shqiptarë, mësues, janë diskri-
minuar më shumë ndër vite, të
Strugës apo Shkupit, Kumanovës
apo Manastirit, Gostivarit apo Di-
brës, etj? Pse ka ndodh?

Qamili: Ka nivele të ndryshme
të shkollave në Maqedoni, duke fil-
luar nga shkolla me kushte shumë
të mira, deri tek ato me kushte ja-
shtëzakonisht të këqija. Dhe fatke-
qësisht numri më i madh i shkolla-
ve me kushte minimale, janë shkolla
ku mësojnë shqiptarë. Nëse merret
një mesatare, mund të thuhet që
relativisht ka kushte për t’u reali-
zuar procesi arsimor, por jo në të
gjitha segmentet, jo të gjitha njësitë
mësimore dhe jo të gjitha metodat
interaktive mund të zbatohen në se-
cilën shkollë. Ndërkaq, nëse kraha-
sojmë qytetet, pa i përmendur seci-
lin me emër veç e veç, mund të them
se kjo lidhet ngushtë me politikën
ditore, sepse qytetet që kanë pasur
kryetar komune person të partisë
në qeveri, ka pasur më shumë mje-
te financiare nga buxheti i shtetit
dhe ka pasur mundësi të përmirë-
sojë kushtet e shkollave. Në anën

tjetër, shkollat e qyteteve ku kryeta-
ri i komunës nuk ka qenë pjesë e
partisë në qeveri ose kryetari nuk ka
qenë shqiptar, po ashtu edhe në qy-
tetet ku shqiptarët janë më pak në
numër (si Velesi e Manastiri), shumë
qartazi vërehet se janë diskriminuar
në çdo aspekt, sidomos në aspekt fi-
nanciar.

KOHA: Diskriminimi finan-
ciar ndaj shkollave shqiptare,
mangësia e paraleleve në gjuhën
shqipe dhe mbingarkimi i tyre,
gabimet e shumta gjuhësore dhe
të teksteve shkollore, përzierja e
politikës në përzgjedhjen e kua-
drove, janë vetëm disa nga pro-
blemet me të cilat përballet arsi-
mi shqip në Maqedoni. Ku ta
gjejmë shpëtimin?

Qamili: Duke u nisur nga proce-
set zhvillimore aktuale dhe dina-
mike që duhet ta ketë natyrshëm
në koherencë një shoqëri tipike nor-
male bashkëkohore, edukimi dhe
arsimimi si adresa e agjentë të
rëndësishëm socializues e pa dy-
shim edhe të nevojshëm për një
emancipim të gjithmbarshëm shoqë-
ror, do të ishte krejt normale sikur të
zinin vend prioritar në agjendat e
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës
të Maqedonisë. Strategjia e investi-
mit në dijen shkencore në gjeneratat
e reja përplot elan, së bashku me
aftësinë për t'i përthithur të arriturat
shkencore duhet të përmirësohet,
por jo duke bërë eksperimentim që
i kalon caqet hapësinorë dhe kohorë,
sepse atëherë ai bëhet i dëmshëm
dhe ndikon negativisht. Në këtë kon-
tekst do të ishte e nevojshme të or-
ganizohet një studim empirik, i cili
do të gjurmonte edhe më thellë kor-
relacionet që arsimi i ushtron me
institucionet e tjera shoqërore, si fa-
milja, ndërmarrjet, shoqëria civile,
mediat etj., të cilat do të sjellin prurje
më të mëdha për përvetësimin e
dijes. Problemi i parë, sidomos në
zonat rurale shqiptare janë objektet
e shkollës apo mjetet e punës, të ci-
lat lidhen ngushtë me diskrimini-
min financiar nga politika ditore, siç
e ceka më parë. Pastaj diskutabile
është cilësia e kuadrit arsimor, se-
pse gjithnjë e më tepër punësimi
bëhet na baza partiake. Politika
duhet njëherë e përgjithmonë të
heqë dorë nga dirigjimi i arsimit dhe
ta shohë arsimin si një burim të
vetëm dhe të pazëvendësueshëm, i
cili do të furnizojë me dije breza e
breza të tërë, bile edhe fëmijët dhe
nipërit e vetë këtyre burrështetasve.
Për këtë arsye, nuk guxon politika ta
shkelë e ta cenojë autonominë dhe
funksionimin e lirë të arsimit. Për se-
cilin problem ka zgjidhje; vetëm
duhet të ketë vullnet për ta realizuar
atë. Për çështjen e kuadrit arsimor
duhet që Enti për Punësim të funk-
sionojë si duhet dhe të bëjë selekti-
min dhe përndarjen e kuadrove
nëpër shkolla varësisht nga kuali-
fikimi përkatës dhe suksesit të arri-
tur. Edhe plan-programet arsimore
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kanë ende mangësi dhe zbrazëtira,
të cilat duhet të rishikohen duke u
mbështetur në përvojat e deritanish-
me empirike. Për mendimin tim, pro-
blem janë edhe tekstet shkollore të
paunifikuara, sepse prodhojnë kua-
dro me njohuri të larmishme, pran-
daj sugjeroj të unifikohen dhe veç kë-
saj,  të lekturohen dhe redaktohen,
jo vetëm gjuhësisht, por edhe për
nga përmbajtja nga profesionistë me
përgjegjësi e jo vetëm sa për formali-
tet. Sepse kam qenë vetë pjesë e disa
roleve për botim të librave shkollorë
dhe universitarë (qoftë si lektore, re-
daktore profesionale, recensente etj.)
dhe kam konstatuar se puna e har-
timit të librit është një varg zinxhiror
që varet nga secila hallkë e saj (Mini-
strisë së Arsimit, autorit, përkthyesit,
redaktorëve, recensentëve, lektorit,
korrektorit, ilustruesit, përpunuesit
teknik, botuesit etj.), prandaj që të
gjithë duhet punën e vet ta kryejnë
me përgjegjësi dhe përkushtimin
maksimal. Nëse vetëm njëra nga këto
hallka nuk e bën punën si duhet,
atëherë libri del me të meta dhe
mangësi të ndryshme. 

KOHA: Nxënësit dhe më-
simdhënësit janë ngarkuar aq
shumë me lëndë dhe orë mësi-
more sa është bërë vërtetë e
pakuptime të vazhdohet në këtë
formë. Ngarkesat e nxënësve dhe
mësimdhënësve, në fakt e kanë
rënduar së tepërmi vetë procesin
e realizmit të mësimit nëpër
shkolla dhe ka shumë çështje
problematike në këtë drejtim?

Qamili: Natyrisht se mbin-
garkesa me orë dhe lëndë sjell në
çrregullim të shumë segmenteve të
procesit mësimor, me ç’rast krijohet
një hamulli e madhe, sepse më-
simdhënësit duket se janë robotë të
gjithëdijshëm dhe vijmë në situata
paradoksale. Lodhja e më-
simdhënësve dhe nxënësve ndikon
në cilësi të ulët të ligjërimit dhe më-
sim-nxënies, nga kjo dobësohet
koncentrimi, kontrollimi i të arritu-
rave të nxënësve nuk mund të
mbërrihet për shkak të numrit të
madh të nxënësve dhe kohës së
shkurtër të vlerësimit, zhurma dhe
mungesa e oksigjenit në një klasë të
ngushtë me 40 nxënës ndikojnë
negativisht në zhvillimin psikik dhe
psikofizik të nxënësve.  

KOHA: Rezultatet nga matjet
e të arriturave të nxënësve janë
më se dëshpëruese. Hulumtimet
tregojnë se nxënësit tanë dalin
nga sistemi arsimor pa i arritur
kompetencat bazë. Ku përfundon
kjo gjendje?

Qamili: Me shumë keqardhje
po them se kjo gjendje na çon drejt
një humnere të pafund. Të gjitha
problemet që i përmenda deri tash,
por edhe përkëdhelja e tepruar nga
prindërit, intervenimi për të marrë
nota të larta pa meritë, cilësia e
dobët e një pjese të kuadrit më-
simdhënës të pakualifikuar mirë,
punësimet partiake shpesh pa di-
ploma ose marrja e diplomave
brenda natës, shpërdorimi i epokës
digjitale etj., kanë prodhuar duku-
rinë e a.q. “analfabetizëm funksio-
nal”. Kjo nënkupton se kjo katego-
ri njerëzish dinë të lexojnë, por nuk
janë në gjendje ta vënë në zbatim
atë që kanë mësuar, gjegjësisht
shndërrohen në robotë që i kryejnë
disa funksione, por nuk i kuptojnë
as ata vetë se çfarë janë duke bërë.
Kreativiteti, aftësitë kërkimore e hu-
lumtuese, dëshira dhe vullneti për
të lexuar dhe shprehia e punës te
rinia e sotme është zvetënuar plotë-
sisht. Fatkeqësisht një numër i
vogël i atyre që vërtet janë me kapa-
citet të lartë mendor, inteligjencë
dhe kanë dëshirë dhe vullnet për të
punuar, demotivohen nga kjo
dukuri që po i rrethon dhe nga per-
spektiva e pasigurt drejt të cilës sy-
nojnë ata.

KOHA: Shkarkimi i nxënësve
dhe mësimdhënësve nga numri i
orëve dhe lëndëve të mësimit

dhe paralelisht kësaj - shkarkimi
i paraleleve nga numri aktuali-
sht i nxënësve në klasë duket se
do të jenë kryefjala e reformave
në arsim, veçanërisht në arsimin
klasor. A është e qëlluar kjo? Çka
më shumë?

Qamili: Këto ndryshime besoj
që mund të ndihmojnë në përmirë-
simin dhe lehtësimin e zhvillimit të
procesit mësimor, megjithëkëtë
gjithnjë duhet pasur parasysh që
nuk duhet të tejkalohen caqet e
shkarkimeve nga detyrimet dhe
përgjegjësitë që të mos prodhojmë
pastaj gjenerata përtacësh. Gjithse-
si epoka e internetit, ka mundë-
suar që shumë informata të arrihen
më lehtë dhe më shpejt, por në
anën tjetër ka reduktuar numrin e
njerëzve hulumtues dhe studiozë;
dhe ka krijuar njerëz të padurue-
shëm, hiperaktivë, arrogantë e të
pasjellshëm. Në këtë sferë duhet të
bëhen më shumë përpjekje, anali-
za, parashikime dhe strategji të ko-
lauduara, prandaj duhet të ri-
shikohen plan-programet, metodat
e punës, librat, të bëhet vlerësimi
(evaluimi) i realët i brendshëm dhe
i jashtëm, por të mos bëhet me dë-
nime, siç ishte deri tash. Problem
tjetër të rëndësishëm e shoh edhe
lejimin e secilit nxënës të regji-
strohet në secilën shkollë të me-
sme. Mendoj se duhet që nxënësit
të klasifikohen sipas suksesit,
shkathtësive dhe aftësive që kanë
në profile përkatëse e me këtë të sh-
tohen drejtimet e zejtarisë dhe arti-
zanaleve nëpër shkollat e mesme,
që të mos bëhet hiperproduksion i
disa profileve, kurse në anën tjetër
të kemi mungesë kuadrosh të pro-
fileve të tjera.

KOHA: Qëllimi i çdo reforme
është të përmirësojë treguesit e
fushës ku ajo do të veprojë dhe
në mënyrë të veçantë, ata të
matjes së procesit në “dalje”, ku
reformimi ka si qëllim përmirësi-
min e cilësisë së arsimit të lartë
në dy drejtimet kryesore: më-
simdhënie dhe punë kërkimore-
shkencore. Ku jemi ne?

Qamili: Deri tash janë bërë
shumë reforma rrënjësore, por shu-
mica e reformave kanë qenë ekspe-
rimentale dhe kanë dhënë rezulta-
te negative ose kanë dështuar
tërësisht, sepse janë marrë si mo-
dele të gatshme nga shtetet perën-
dimore, duke mos u marrë parasy-
sh kushtet krejtësisht të ndryshme
të atyre shteteve me Maqedoninë.
Bile shpesh ndodh që disa modele
që janë marrë këtu te ne, kanë dë-
shtuar edhe në shtetet prej ku janë
marrë ato. Një e keqe tjetër edhe më
e madhe është se në çështjet e ar-
simit dhe në autonominë e saj u fut
politika, duke e gllabëruar atë e
duke e shndërruar në rob të vetin.
Mjerisht, ky proces sjell efekte
dekurajuese, të cilat e dobësojnë
dhe devalvojnë cilësinë në arsim.
Disa kërkesa astrale apo fanta-
shkence, si impakt faktori, botime
të detyrueshme jashtë shtetit,
njohja e detyrueshme e gjuhëve të
huaja në nivele të caktuara dhe

nga të gjitha grupmoshat e më-
simdhënësve, shtimi i punëve ad-
ministrative të mësimdhënësve,
mbingarkesa me orë dhe lëndë, ak-
reditim të mentorëve, dënime të lar-
ta etj., bëri që njerëzit të vërshojnë
në kërkim të pikëve duke bërë edhe
mashtrime, falsifikime, e punë të
tjera të pahijshme dhe jo të përqen-
drohen në punë të mirëfillta kërki-
more-shkencore, në kohën, në ven-
din, në fushën, në cilësinë dhe në
sasinë e duhur. Në këtë mënyrë
nuk mund të presim cilësi dhe re-
zultate pozitive, por vetëm formali-
tete që kryhen me porosi, njëjtë
sikur këngët që porositen nëpër da-
sma. 

KOHA: Dënime astronomike
janë të përfshira në Ligjin aktual
të arsim fillor në Maqedoni, të ci-
lat mund të shkojnë deri në mijë-
ra euro, për mosrespektim të pre-
dispozitave të caktuara. Më e
kërcënuar nga kundërvajtjet e
mundshme është shkolla si
subjekt juridik, pastaj vijnë në
radhë drejtorët, mësimdhënësit,
përgjegjësit e personit juridik,
mësimdhënësit dhe prindërit.
Çfarë do të thotë kur shkollat
dhe kuadri i saj dënohen?

Qamili: Çdo punë që bëhet me
frikë e jo me dashuri dhe vullnet
nuk jep fruta, por vyshket. Dënimet
që janë përfshirë në Ligjin e arsimit
ndjellin energji të keqe dhe janë të
pahijshme. Në këtë mënyrë shtohet
armiqësia ndërkolegiale, dredhitë
dhe spiunllëqet, prishet atmosfera
e punës, shkolla shndërrohet në
makth dhe jo në vatër të ngrohtë të
dijes. Ky Ligj duhet të ndryshohet
sa më parë dhe në vend të dënime-
ve, duhet të ketë shpërblime në for-

ma të ndryshme për ata të cilët e
kryejnë punën me përkushtim dhe
kujdesin e duhur, që kështu të nxi-
tet gara për punë më të mirë, të rri-
tet bashkëpunimi ndërkolegial dhe
të shtohet interesimi për ide të reja.

KOHA: Znj.Qamili, duke pa-
sur parasysh se ne përballemi me
të gjitha këto vështirësi, mund të
na tregon se çfarë keni përballuar
gjatë shkollimit tuaj?

Qamili: Secila periudhë i ka vë-
shtirësitë e veta, por unë kam pa-
sur fatin e keq që në arsimin fillor
të shkollohem në periudhë tranzi-
cioni, me plot protesta për të
drejtën e shkollimit në gjuhën shqi-
pe, me probleme të shumta rreth
organizimit të maturës, me plot in-
cidente ndëretnike mes nxënësish,
librat e historisë dhe të gjeografisë
ishin me përmbajtje shumë më
ofenduese dhe diskriminuese se
tash, bile emrat e qyteteve përdore-
shin në variantin sllav, si: Bitolë,
Kiçevë, Debar etj.; Më pas vijova të
studioj pikërisht në periudhën e
luftërave në ish-Jugosllavi, duke
përfshirë edhe konfliktet në Maqe-
doni, kurse unë isha e vetme në
Shkup, larg familjes. E tërë ajo pe-
riudhë ka qenë e pasigurt dhe me
plot ankth, por rinia e asaj kohe ki-
shte guxim të jashtëzakonshëm
dhe vullnet të lartë për të nxënë
dije e për të fituar të drejtat tona.
Pavarësisht që na bëhej diskrimi-
nim dhe tortura nga disa më-
simdhënës maqedonas, sepse
shumë lëndë ishin në maqedoni-
sht, përpjekjet për të arritur sukse-
sin maksimal nuk reshtnin kurrë.
Kjo situatë mua më bëri më të fortë,
të pamposhtur dhe arrita të thyej
shumë rekorde, të korr suksese të

mëdha, të jem bursiste, të marr
shumë çmime dhe të dekorohem
me medalje të artë nga rektorati,
pikërisht në vitin 2001.

KOHA: Kohën e fëmijërisë sot
zor ta rigjesh, por po të kërkoni
pak në kujtesë, çfarë flet ajo
kohë?

Qamili: Pavarësisht që fëmijëria
ime nuk është shumë e moçme dhe
ndoshta nuk ka shumë dallim nga
fëmijëria e gjeneratave të sotme,
përsëri kishte veçantinë e vet sepse
kishte hijeshinë e një jete idilike.
Kam nostalgji të madhe për lojërat
dhe miqësinë e sinqertë të shoqëri-
së sime, të cilën sot vështirë mund
ta hasësh, por edhe për aktivitetet
e shumta që kisha. Më dukej se e
tërë bota ishte në duart e mia dhe
në çdo çast unë ndodhesha në çdo
cep të Tokës. Ne atëherë ishim fë-
mijë të pjekur para kohe, kishim
misione dhe vizione për të ardh-
men tonë. Qysh në shkollë fillore
kam qenë pjesë në të gjitha aktivi-
tetet dhe seksionet e shkollës, sido-
mos në grupin letrar e atë drama-
tik, në kor, orkestër, balet dhe e
vetmja nxënëse përfaqësuese e
votës së nxënësve të shkollës në
Këshillin edukativo-arsimor të
shkollës. Përkrah sukseseve të
mëdha në shkollë dhe aktiviteteve
të tjera shkollore, kam qenë shumë
aktive dhe e zellshme në Shoqëri
kulturore-artistike ''Migjeni'' dhe ''I-
brahim Temo'' (si këngëtare, vallta-
re soliste, koreografe e fëmijëve, pje-
së e korit) dhe në Trupën teatrore
''Sofra'' në Strugë, me të cilat kam
një vargua kujtimesh të bukura.
Gjatë shkollimit të mesëm kam
qenë redaktore e revistës shkollore
“Gjimnazisti”, në të cilën kam bo-
tuar një numër të madh poezish e
tregimesh. Edhe gjatë kësaj pe-
riudhe kam qenë përfaqësuesja në
kryesinë e aktiviteteve të matu-
rantëve. Pastaj, si studente kam
qenë anëtare e redaksisë së revistës
studentore “Rrezja”, në të cilën kam
botuar shumë poezi, tregime, re-
portazhe, intervista etj. Krahas stu-
dimeve, kam qenë aktive në Sho-
qatën e Grave ''Aureola'', ku isha
koordinatore dhe kam bërë një sërë
projektesh për emancipimin dhe të
drejtat e grave, të vajzave, të njerëz-
ve me të meta fizike, analfabetëve,
grave të dhunuara e shumë të tje-
ra dhe natyrisht që për të gjitha
këto jam stërvitur e trajnuar profe-
sionalisht.

KOHA: Si e shihni ardhmë-
rinë e fëmijëve tanë në Maqedo-
ni, veçmas në fushën e arsimit?

Qamili: Për këtë çështje do të
flas më shumë me shpresën dhe
dëshirën që kam, sesa me realitetin
që mund të ndodhë në të vërtetë,
sepse nga hapërimi i rinisë së sot-
me që shoh ndonjëherë po bëhem
skeptike se mund të arrijnë në
cakun e duhur - piedestalin e ditu-
risë, ngaqë tash ne po mashtrojmë
njëri-tjetrin (fëmijët i mashtrojnë
prindërit e tyre, arsimtarët i mash-
trojnë nxënësit, prindërit i mash-
trojnë fëmijët e tyre, arsimtarët dhe
drejtorët - Ministrinë e Arsimit dhe
Shkencës, Ministria - popullatën
dhe vetveten) me nota të fryra dhe
diploma të pamerituara. Jemi në
fazë të diplomomanisë, bile të ma-
steromanisë. Secili me çdo kusht
vrapon të pajiset me diploma e
magjistratura, pa arritur nivelin mi-
nimal të profesionit, por edhe të
kulturës së përgjithshme. Nuk di
ku mund të arrijë shoqëria me këtë
rrugë që ka nisur. Kjo dukuri nuk
është vetëm në Maqedoni, është në
gjithë botën, por theks të veçantë
ka në Ballkan. Është përzier vlera
me kundërvlerën, e cila i dekurajon
ata të cilët vërtet kanë dëshirë të
mësojnë me përkushtim dhe vull-
net. Por shpresoj që të ndryshojë
kjo gjendje e të vetëdijesohen të
gjithë ata që janë pjesë e arsimit
dhe e tërë shoqëria në përgjithësi,
duke i marrë për bazë të gjitha
sugjerimet që i thashë deri tash. 
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Yee thotë se SHBA-të do të vazhdojnë të ndihmojnë procesin e dialogut, por shton se përgjegjësia e parë
është mes dy qeverive në Beograd dhe Prishtinë. Në Kosovë, ashtu si kudo tjetër në Ballkan, e ardhmja
është në duart e shoqërive ballkanike Rajon

Rryma të rrezikshme janë
shfaqur në Ballkan që kërko-
jnë një angazhim më aktiv
dhe më të dukshëm të
Shteteve të Bashkuara për të
mos lejuar zhbërjen e sukse-
seve të shënuara që nga ndal-
ja e konflikteve të përgjak-
shme të viteve 1990. Me
paralajmërime për rrezikun
që paraqet ngecja e refor-
mave, ambiciet
gjeostrategjike ruse dhe pen-
etrimi i islamizmit radikal,
njohës të zhvillimeve ballka-
nike, ndër ta edhe Zëvendës
Ndihmës Sekretari i Shtetit,
Hoyt Yee ofrojnë alternativa
për angazhimin amerikan në
të ardhmen në një diskutim
të organizuar nga Këshilli për
Marrëdhënie me Jashtë.
Është koha që Ballkani të tra-
jtohet si një përparësi për
politikën e jashtme
amerikane, shprehet analisti
Daniel Serwer, profesor në
Universitetin Johns Hopkins.
Një Evropë e preokupuar me
presione të brendshme në
Bashkimin Evropian, e rënd-
uar nga një krizë e gjatë
ekonomike dhe nën presionin
e rrymave të ekstremit të
djathtë, nuk ka arritur të bëjë
sa duhet për të ndihmuar
Ballkanin në rrugën e refor-
mave, shprehet zoti Serëer.
Ai propozon një angazhim të
profilit të lartë në adminis-
tratën amerikane. "Propozoj
që të ngarkohet zyrtarisht
nënpresidenti amerikan me
detyrën e portofolit ballka-
nik," thotë Daniel Serwer.

Zv/Ndihmës Sekretari
amerikan i Shtetit Hoyt Yee, i
angazhuar nga afër së fundmi
me Ballkanin Perëndimor,
thotë se perëndimi duhet të
tregohet më i prerë ndaj ud-
hëheqësve të akuzuar për
shkelje apo korrupsion në
vendet e tyre. "Është për të
ardhur turp se si udhëheqës

politikë të Ballkanit, pavarë-
sisht nga akte të dënueshme,
mirëpriten në shumë krye-
qytete evropiane, sikur aktet
e tyre nuk përbëjnë asgjë të
keqe. Kur qytetarët e këtyre
vendeve i shohin udhëheqësit
e tyre në takime të nivelit të
lartë në Evropë dhe Uashing-
ton, ata nxjerrin përfundime.
Nëse këta udhëheqës nuk
lejohen në takime dhe qarqe
të caktuara dhe bëhen të qar-
ta arsyet përse, kjo do të
kishte një ndikim pozitiv në
zhvillimet e këtyre vendeve",
tha Hoyt Yee. Lidhur me re-
format në drejtësi që po
ndërmerr Shqipëria, diplo-
mati i lartë thotë se ka
rëndësi rezultati. "Ne nuk do
të kënaqemi si partner i
Shqipërisë me një zbatim të
pjesshëm ose me mungesë
zbatimi, prandaj do të vazh-
dojmë të kërkojmë nga qeve-
ria, partitë politike, anëtarët e
parlamentit, që të mbajnë zo-
timet për të zbatuar amenda-
mentet. Synimi nuk është që
të kënaqen Shtetet e
Bashkuara apo Bashkimi
Evropian, por vendosja e
sundimit të ligjit, arritja e sta-
tusit të pavarësisë për gjyqë-
sorin". Pas vizitës së fundit
në Ballkan, komentet e zyr-
tarit të lartë që Serbia nuk
mund të ulet në "dy karrige",
duke nënkuptuar perëndimin
dhe Rusinë, ngjallën reagime
të shumta. Zoti Yee i sqaron
edhe një herë komentet e tij.

"Me rëndësi për Serbinë
është që, nëse vërtetë synimi
i saj strategjik është futja në

Bashkimin Evropian, atëherë
duhet ta ndjekë këtë synim
në një formë që nuk le asnjë
dyshim mbi aspiratat e saj të
vërteta. Ajo nuk duhet të lërë
përshtypjen se tërhiqet nga
dy forca njëkohësisht: njëra
në Lindje, tjetra në Perëndim.
Ka rëndësi të pranojmë se
Rusia ka një vizion krejt tjetër
për Ballkanin, përfshirë
Serbinë, se sa Perëndimi.
Këto vizione nuk përputhen".
Zyrtari i lartë amerikan sh-
prehet se Kosova dhe Serbia
mund të dërgojnë një mesazh
të qartë se kanë vullnetin
politik për të marrë vendimet
e vështira politike që nevo-
jiten për të dyja vendet, në
takimet e ardhshme mes
palëve në kuadër të dialogut
dypalësh. Zoti Yee thotë se
Shtetet e Bashkuara do të
vazhdojnë të ndihmojnë pro-
cesin e dialogut, por shton se
përgjegjësia e parë është mes
dy qeverive në Beograd dhe
Prishtinë. Në Kosovë, ashtu
si kudo tjetër në Ballkan, e
ardhmja është në duart e
shoqërive ballkanike, shpre-
het Zëvendës Ndihmës Sekre-
tari i Shtetit Hoyt Yee. Ai sh-
prehet se politikat amerikane
në të ardhmen duhet t’i shër-
bejnë rritjes së kërkesës së
llogarisë ndaj udhëheqësve
në Ballkan për të përm-
bushur rolin që kanë marrë
përsipër para qytetarëve të
tyre. Analisti Daniel Serwer
paralajmëron se Amerika nuk
mund të vazhdojë të ndjekë
kursin aktual, pasi Rusia e
ka bërë të qartë se ka ambicie

për influencë në Ballkan dhe
po mbështet rryma dhe indi-
vidë që kërcënojnë paqen në
rajon. "Duhet të pengojmë
tendencat keqbërëse të Ru-
sisë duke ulur vartësinë e
Ballkanit tek gazi rus dhe
duke ndëshkuar ata që finan-
cojnë udhëheqës ballkanikë
të cilët kërcënojnë paqen",
thotë zoti Serwer. Analisti flet
me shqetësim edhe për
mundësinë e ndërhyrjeve
ruse në proceset zgjedhore në
Ballkan. Zoti Serwer thotë se
Amerika duhet të ofrojë kon-
sulencë për këto vende që të
mbrojnë integritetin e zgjed-
hjeve. Një tjetër sfidë që
kërkon vëmendje të men-
jëhershme: propaganda ruse.
"Prej vitesh është folur për të
mbyllur shërbimet e gjuhëve
ballkanike të Zërit të
Amerikës, por është koha të
kuptojmë se kemi një prob-
lem serioz në sferën medi-
atike, si rezultat i aktivitetit
rus dhe duhet të kemi aftës-
inë të përgjigjemi". Zoti Serw-
er diskuton një numër nis-
mash diplomatike, me kosto
relativisht të ulët, por që kanë
dëshmuar sukses deri tani,
ndër to lidhje direkte me in-
stitucione e struktura
amerikane, si forcimin e lid-
hjeve mes gardës kombëtare
të Ajovas dhe Kosovës. Ai flet
gjithashtu për rëndësinë që
të kishte një traktat tregtar
mes Shteteve të Bashkuara
dhe rajonit, për t’u dëshmuar
popullsive të Ballkanit se ky
rajon mbetet me rëndësi për
Amerikën.

Presidenti i Komisionit
Evropian, Jean Claude
Juncker ka paralajmëruar
se Serbia dhe Mali i Zi do
të anëtarësohen në
Bashkimin Evropian bren-
da vitit 2025, ndërsa nuk
ka përmendur aspak
Shqipërinë. Duke folur për
vendet e rajonit, ai tha se
Shqipëria, Bosnja, Koso-
va, Maqedonia, Mali i Zi
dhe Serbia kanë bërë për-
parime, por ritmi është i

ngadaltë dhe kjo ka bërë
që rajoni të jetë i zhgënjy-
er me BE-në. Por Juncker
theksoi se pavarësisht disa
përparimeve të Ballkanit,
zgjerimi i Bashkimit
Evropian nuk do të ndod-
hë përpara vitit 2019. “Për
momentin nuk është e
mundur që të anëtarëso-
hen shtete të reja deri në
vitin 2019. Do të doja që
perspektiva evropiane të
shihet jo si një ftesë, por si

një domosdoshmëri”, u sh-
preh Juncker. Megjithatë,
Presidenti i Komisionit
Evropian shtoi më vonë se
Serbia dhe Mali i Zi do të
jetë anëtare të unionit për-
para vitit 2025. Këto
deklarata për anë-
tarësimin e vendeve të Bal-
lkanit, Juncker i bëri gjatë
takimit me Kryeministrin
bullgar Bojko Borisov.
Bullgaria do të mbajë
presidencën e ardhshme

të Këshillit të BE-së, dhe
nga Juncker kjo shihet si
një mundësi që vendet e
Ballkanit Perëndimor të
afrohen më shumë me
perspektivën evropiane në
6 muajt e ardhshëm. “Re-
alisht kjo është një
mundësi që ne të afrojmë
Ballkanin Perëndimor,
ndërkohë që Britania e
Madhe po tërhiqet nga
BE”, u shpreh Jean
Claude Juncker.

NATO do të
përdorë plumba

shqiptarë 
Me përfundimin e procesit të de-

montimit të municioneve dhe arma-
timit të vjetër të ushtrisë shqiptare,
disa uzina armatimi dhe municioni
në vend tanimë kanë ngelur pa asnjë
aktivitet. Për këtë arsye, Ministria e
Mbrojtjes dhe qeveria kanë menduar
që këto uzina të rivihen në punë
nëpërmjet partneritetit me privatët,
si dhe me firmat e prodhimit të ar-
mëve dhe municioneve të vendeve
të zhvilluara anëtare të NATO-s. I
tillë është edhe projekti që pritet të
zbatohet në uzinën e Mjekësit në El-
basan, për të cilën ka shfaqur in-
teres një firmë e njohur italiane e
prodhimit të municioneve. “Ky është
një investim që shkon në rreth 25
milionë dollarë dhe do punësojë
rreth 150 persona në një fazë të
parë. Kjo është një firmë lider në
Evropë për armët dhe municionet
dhe do ishte një mundësi e jashtëza-
konshme për të rivitalizuar uzinën e
armëve të Mjekësit”, deklaroi min-
istrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka. Min-
istria e Mbrojtjes mirëpret projekte
dhe plane biznesi të tilla edhe për
uzinat e tjera ushtarake të vendit.

Shqipëria, 
më e rrezikuara
në Evropë nga
fatkeqësitë

natyrore
Raporti Botëror i Riskut për vitin

2017 e rendit Shqipërinë si vendin
më të rrezikuar në Evropë nga fatke-
qësitë natyrore. Me një normë të
riskut prej 9.93%, siç duket qartë
edhe në hartë, Shqipëria rrezikon
të preket nga fatkeqësitë natyrore
më shumë se çdo vend tjetër në
kontinent. Ndërsa në renditjen glob-
ale, vendi ynë është i 39-i, përkrah
vendeve si Xhibuti, Zimbabve dhe
Afganistanit. Vendi ynë vlerësohet
keq dhe për menaxhimin e këtyre
fatkeqësive, me një normë prej 74 %.
Në këtë drejtim madje, vendi ynë ka
bërë hapa pas, pasi një vit më parë,
rreziku fiksohej në 73%. Raporti
merr në vlerësim të gjitha kriteret,
si: ekspozimin ndaj të gjitha llojeve
të fatkeqësive natyrore, mundësia e
prekjes prej tyre, menaxhimin e sit-
uatave te tilla apo aftësitë paran-
daluese. Disa raporte të njëpas-
njëshme, të publikuara së fundmi,
nënvizojnë faktin se ekonomia
shqiptare në tërësi është në rrezik të
lartë nga moti.

Serbia dhe Mali i Zi të parat në BE

Turp që disa udhëheqës të Ballkanit
priten në Evropë e Uashington

"Kur qytetarët e këtyre vendeve
i shohin udhëheqësit e tyre në
takime të nivelit të lartë në
Evropë dhe Uashington, ata
nxjerrin përfundime. Nëse këta
udhëheqës nuk lejohen në
takime dhe qarqe të caktuara
dhe bëhen të qarta arsyet
përse, kjo do të kishte një
ndikim pozitiv në zhvillimet e
këtyre vendeve", tha Hoyt Yee
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Si përfundim një tjetër informacion te “çuditshëm” rreth tij: Ai është i vetmi princ që
ka vetëm një grua, princeshën Sarah bint Mashhoor bin Abdulaziz Al Saud, dhe nga ajo
ka 4 fëmijë 15Globi

Kriza e ringjallur me Je-
menin, pretendimet e grupit
Huthi, arrestimet e një pas-
njëshme, incidenti tragjik me
helikopterin dhe zgjedhjet në
ardhje, gjithë këto elemente kri-
juan një atmosferë konfuze në
Arabinë Saudite. Këto dite
përveç këtyre ngjarjeve te “çu-
ditshme” në vend po flitet për
një ngritje të hovshme të princit
të ri, Muhammed bin Salman.
Por kush është ky princ që me
plot-dinakëri po sfidon konkur-
rentët e tij?

Sipas mediave ndërkom-
bëtare dhe deklaratave të anal-
istëve gjeopolitik, tranzacionet
politik që po përjeton Arabia
Saudite këto ditë, nuk është as
i thjeshtë e as pa dhimbje:
pushteti po kalon befas tek
gjenerata e re e shtëpisë së
Saudëve, dinasti e cila deri më
tani është qeverisur gjithmonë
nga fëmijët e shumtë të
themeluesit të Mbretërisë,
Mbretit Abd al-Aziz. Këto ngjar-
je pa dyshim kanë shkaktuar
një ngjitje të papritur tek “prin-
ci i tregimeve” Mohammed bin
Salman, biri i sovranit aktual, i
cili ishte caktuar nga babai i
moshuar, si trashëgimtar i
fronit në kurriz të kushëririt të
tij Mohammed bin Nayef. Sipas
gjeo-politikanëve ai ka sjellë
padyshim një kthesë
vendimtare, si për dinamikën e
brendshme të dinastisë, ashtu
edhe atyre të mbretërisë, e cila
mban kujdestarinë e vendeve të
shenjta të Islamit.

Muhammed bin Salman, i
cili përveç se është një princ i
kurorës, gjithashtu është min-
istër i Mbrojtjes dhe nënkryetar.
Ai ka lindur në vitin 1985 dhe
është vetëm 32 vjeç! Është
themeluesi i institucionit Anti-
Korrupsion, përmes të cilit
kishte eliminuar princërit te
cilët ishin afër me princin Najif
i cili shihej si njëri prej kandi-
datëve më me potencial për

mbretëri. Për të shpesh thuhet
se është shumë temperamentar
dhe ambicioz, por ai ka
deklaruar haptas se qëllimi i tij
kryesor është “sheriati i
moderuar”. Ai në standardet e
Arabisë Saudite mund  të kon-
siderohet gjithashtu si një rev-
olucionar. Ai gjen mbështetje
nga te rinjtë kurse pjesa kon-
servatore mban armiqësi. Sipas
mediave arabe ai është princi i
cili është më i afërt me
perëndimin, kuptohet shumë
mirë me presidentin e  ShBA-së
Donald Trump dhe me liderët e
tjerë te BE-së I quajtur “MBS”
nga mbështetësit e tij të rinj të

elitës saudite, Mohammad bin
Salman dëshiron të zgjojë
vendin e tij, liderin e botës
sunite, para se Irani t’i eklipso-
jë të gjithë, duke u bërë fuqia
dominuese dhe e pakalueshme
në Lindjen e Mesme, si lider i
botës shiite, që kur ndërhyrja
amerikane ka vendosur shu-
micën shiite në komandat e
vendit. Ai ka kuptuar që sot
Irani është fuqia në rritje e Lind-
jes së Mesme dhe se dinastia e
tij nuk mund ta sfidojë, pa hed-
hur tutje arkaizmin e pa-
mundur në të cilin jeton prej
dekadash, kjo pretendohet të
jetë arsyeja pse ai lejoi gratë të

ngasin makina, dëshiron që të
financojë një tranzicion post-
naftës duke privatizuar pjesë të
sektorit publik.

Përveç lëvdatave qe ka nga
senatorja mbretërore ai po ash-
tu kritikohet rëndë, sidomos
pas ngjarjeve të fundit ai akuzo-
het si një “kukull” i ri i ShBA-së
nga dhe ka gjetur mbështetje te
fuqishme për të zbatuar një
“grushtet” te mirë-planifikuar.
Si përfundim një tjetër informa-
cion te “çuditshëm” rreth tij: Ai
është i vetmi princ që ka vetëm
një grua, princeshën Sarah bint
Mashhoor bin Abdulaziz Al
Saud, dhe nga ajo ka 4 fëmijë.

20-vjeçarja
hedh fëmijën 
nga dritarja 
e katit 17

Një nëne e re hodhi foshn-
jën e porsalindur nga dritarja
e apartamentit që ndodhej në
katin e 17, sepse i dashuri i
saj i martuar, e braktisi për t’u
kthyer tek familja e tij. 20-
vjeçarja Netchanok Nokyung-
tong, nga Tailanda, e pranoi
krimin e rëndë para oficerëve
të policisë. Ajo u tha se ishte
ndjerë e dëshpëruar kur i
dashuri 40-vjeçar e kishte
braktisur dhe ishte kthyer në
Korenë e Jugut, kur kishte
marrë vesh se e reja ishte
shtatzënë. Sipas asaj që
shkruan DailyMail, Nokyung-
tong lindi në apartamentin e
saj në një bllok banimi në Pat-
taya, Tailandë dhe solli në jetë
një djalë pasditen e së martës.
Fare pak kohë më pas, 20-
vjeçarja e mbështolli atë me
një qese plastike dhe e hodhi
nga dritarja e dhomës së gju-
mit. Një dëshmitar tha se
kishte parë një objekt të madh
të binte nga dritarja rreth orës
17:00 dhe kishte dalë me vrap
jashtë. Ai ishte tmerruar kur
kishte gjetur foshnjën e pa-
jetë. Ai njoftoi policinë. Kjo e
fundit e gjeti beben në një
qese plastike me kordonin e
kërthizës ende në trup. Bebja
gjeti vdekjen e menjëhershme.
Oficerët e policisë kontrollu-
an kamerat e sigurisë dhe më
pas vunë në pranga 20-
vjeçaren. Duke folur për medi-
at në vend, një zyrtar i policisë
e konsideroi këtë një krim
brutal dhe u shpreh se nëna e
re nuk kishte shfaqur asnjë
pendesë për veprimin e saj.

Heronjtë që ndaluan
masakrën e Teksasit

Dy burra janë përshëndetur si heronj për
ndihmën që kanë dhënë për ndaljen e vrasjes
masive të ndodhur në Teksas e cila la të pak-
tën 26 të vdekur. Autori i sulmit, i identi-
fikuar në mediat amerikane si Devin Kelley,
hapi zjarr pasi hyri në një kishë në Teksas.
Ndërsa masakra kishte shpërthyer, ai u për-
ball me një banor të zonës, i cili ishte i ar-
matosur, i cili kapi armën e tij dhe ndaloi sul-
min, sipas The Independent. Burri i
paidentifikuar, u ndihmua nga një banor
tjetër i zonës, Johnnie Lagendorff, i cili tha se
po udhëtonte me makinë pranë kishës kur u
dëgjuan të shtënat. “Unë pashë dy burra që
shkëmbyen armë zjarri, tjetri ishte qytetar i
komunitetit. Autori i sulmit ishte larguar.
Personi tjetër na tha se duhet ta ndiqnim.
Dhe unë bëra çfarë më tha ai”. Langendorff
tha se autori i aktit përfundimisht humbi
kontrollin e automjetit të tij dhe u rrëzua. Ata
qëndruan atje për të paktën pesë minuta,
derisa mbërriti policia. Nuk ishte menjëherë
e qartë nëse i dyshuari vrau veten ose u godit
me armë zjarri nga banori, thanë autoritetet.

Shtatëdhjetë për qind e barnave që
shiten në Nigeri janë false, ka pohuar
Prof. Andrew Nevin në Konferencën Na-
cionale të Farmaceutikës në Nigeri.
Nevin ka rikujtuar se përdorimi i bar-
nave false ndikon negativisht në
ekonominë e vendit dhe te popullata,
duke apeluar te qeveria e Nigerisë të

ndërmarrë masa ndaj këtyre barnave.
Ai theksoi se 100 mijë njerëz në vit
humbin jetën në tërë Afrikën si rezultat
i barnave false. Qindra persona në
Nigeri vdesin si pasojë e sëmundjeve
epidemike, siç janë kolera, poliomieliti,
malaria, diarreja dhe virusi i lisë së
majmunit.

Silvio Berlusconi, në moshën 81-
vjeçare, është rikthyer në politikën ital-
iane. Berlusconi nuk mund të garojë në
zgjedhjet parlamentare për shkak të
dënimit për mashtrim me taksa, por ai
është duke e udhëhequr një koalicion të
qendrës së djathtë, që po synon të kthe-
het në forcë politike. 

Sipas analistëve, Berlusconi ende ka
disa shkathtësi në politikë, ka karizmë,
burime financiare dhe përkrahje të me-
diave, për të qenë forcë në politikën e
vendit, pavarësisht moshës së tij. Ai po

ashtu është duke sfiduar ligjin italian qe
e ndalon atë të mbajë detyrën zyrtare
deri para vitit 2019.

MBS, më shumë 
se sa një princ!

“Loja e froneve - Arabia Saudite”,
të gjitha lojërat me plot intriga
dhe prapaskena e ngjarjeve

Rikthehet Berlusconi

Nigeri, 70 për qind e barnave false
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Nuk pranoi t’ia lidhnin sytë. Kur u ndodh para togës
përshëndeti me nga një puthje ushtarët, si përshëndetjen e
fundit të spektaklit të jetës së saj

Sot shumë e besojnë
se Mata Hari u tregua e
pakujdesshme, që nuk
ishte me të vërtetë një ag-
jente e dyfishtë dhe që
shërbeu si një emisar i
mirë, për t’u gjendur më
pas një një moment dhe
vend të gabuar. E sigurt
është se Margaretha
Geertruida Zelle, lindur në
Hollandë më 1876 e për-
balloi pushkatimin me një
qetësi dhe dinjitet befa-
sues, kjo sipas së vetmes
dëshmi të gazetarit që e
raportoi. Për të qenë një
hollandeze Mata Hari
kishte një lëkurë në ngjyrë
të zeshkët që shumë e
konsideronin si të huajën
ekzotike, e ngatërronin me
një euroaziatike,  mbi të
cilën ajo vetë ngriti fantaz-
itë dhe e shfrytëzoi për
origjinën e saj. Ishte vajza
e një tregtari kapelesh në
qytetin e Leeuwarden-it.
Në Holandën e saj, Mata
Hari nisi të ushtronte
artin e joshjes. U përjash-
tua nga shkolla e Liedenit
për shkak të një vardisje
me drejtorin e shkollës, i
cili e pagoi shtrenjtë me
shkarkimin nga posti.

Strehim te kërcimi

U martua me një
kapiten 19 vjet më të
madh se ajo, e më pas u
transferuan në ishullin e
Javës në Indonezi, atëherë
koloni e Holandës. Nga
martesa lindi dy fëmijë,
por djali i vdiq. Nuk mun-
di të ishte një martesë e
lumtur, sepse
bashkëshorti Rudolph
MacLeod ishte i
alkoolizuar dhe mjaft i
dhunshëm. Në ato kohë
ajo gjente strehim tek kul-
tura javaneze dhe sidomos
tek kërcimi. U kthyen në

Holandë dhe u divorcuan
në vitin 1902, fitoi edhe
kujdestarinë e vajzës. Më
pas vendosi të shkonte në
Paris. Aty rilindi duke sh-
pikur emrin Mata-Hari
dhe në 13 mars pati debu-
timin e saj të parë si baler-
inë në një kabare. Ak-
tronte në sallën e
spektakleve e veshur si
një princeshë java e
veshur me ar, xhade dhe
për shkak të ngjyrës së saj
shkaktoi sensacion. Ishte
një vend për një publik të
zgjedhur e sponsorizuar
nga një pronar, Émile
Guimet. Ajo merrte pjesë
në skena ku Zoti hindu

me gjashtë krahë, priste
homazhet e shumë prince-
shave, mes të tjerave edhe
atë të Mata Harit që në
gjuhën hindu do të thotë
diell ose syri i agimit.

Sipas gazetares
franceze Colette që mori
pjesë në debutimin e saj,
Mata Hari pothuaj nuk
kërcente, por dinte të

zhvishej ngadalë dhe të
lëvizte trupin e saj të gjatë,
të dobët dhe krenar. Ky
ishte arti i Mata Harit, një
striptizëm sfidues për ko-
hën, shumë sensual dhe i
kujdesshëm me një
shikim që sot quhet seksi
dhe ekzotik, e që i jepte
mister qenies së saj. Pas
suksesit të spektaklit erd-

hi edhe turi i trupës
bashkë më Margaretën në
të gjithë Europën edhe
pak më tutje, si në Span-
jë, në Montekarlo, Berlin,
Vjenë, Hagë dhe në Kairo.
Artistja sensuale në këto
ture do të mblidhte
“padronë’ të shoqërisë së
lartë, politikanë, sipërmar-
rës, ushtarakë, fisnikë.

Mes të njohurve do të
ishin edhe diplomatët
francezë Jules Cambon
dhe Princi Trashëgimtar i
Gjermanisë. E mori mjaft
seriozisht rolin e saj dhe
pohonte se ishte një
princeshë indoneziane,
njohëse e kërcimeve tradi-
cionale dhe ritualeve të
tjera hindu. Ajo joshi jo
vetëm me kërcimet e saj
sensuale, por edhe me fo-
tografitë për të cilat po-
zonte me kënaqësi. Nisja e
Luftës së Parë Botërore do
të sillte pështjellime për të
gjithë. Duke qenë se vinte
nga një vend neutral
kishte  mundësinë të
lëviste lirshëm në Europë,
pavarsisht zonave konflik-
tuale. Jetonte në luks në
Grand Hotel de Paris, ku
haste shumë ushtarakë të
gradave të ndryshme.
Avantazh ishin edhe
gjuhët që njihte.

Në fund të vitit 1916
ra në dashuri me një
kapiten rus që ishte në
shërbim të Francës,
Vadim Maslov, vetëm 21
vjeç, ndërkohë që ajo ishte
afërsisht tek të 40-at.
Djaloshi u plagos dhe u
shtrua në një spital fshati
në Vitel, në zonën e
Lorenës, në atë kohë në
duart e gjermanëve. Ajo
kërkoi ta vizitojë dhe për
të lehtësuar udhëtimin
pranoi të spiunojë Princin
Trashëgimtar të Gjerman-
isë, që e njihte mirë dhe
për t’ia çuar këto informa-
cione më pas francezëve.
Oficeri i kundërintelig-
jencës, kapiteni Ladoux,
shërbeu si një rekrutues i
spiunes së re, shërbimet e
të cilit u shpërblyen me
një shumë të kon-
siderueshme. Për të mbër-
ritur në destinacion iu
desh të bënte goxha rrugë,

Edhe pse filozofi gjer-
man jetoi dhe shkroi në
shekullin e XIX, një epokë
shumë ndryshe nga kjo e
sotmja është e padisku-
tueshme se dy nga veprat
e tij, “Manifesti komunist”
(bashkë-autor me Friedri-
ch Engels) dhe “Kapitali”,
në një periudhë të cak-
tuar të historisë patën një
ndikim të madh politik
dhe ekonomik në shumë
vende dhe miliona njerëz.
Krijimi i Bashkimit Sovje-
tik pas Revolucionit Rus
ishte një shembull i kë-
saj. Askush nuk e mohon
që blloku socialist ka
shënjuar një pjesë dërr-
muese të historisë të
shekullit XX. 

Megjithatë, është
gjithashtu e vërtetë se ko-
munizmi nuk u materiali-
zua ashtu siç u paraqit
nga Marksi dhe Engelsi,
dhe përfundoi duke u
bërë një projekt i dësh-
tuar. 

Në fund, blloku sovje-
tik u shemb dhe kapitaliz-
mi mbizotëroi pothuajse
në të gjithë planetin. Por,
a mund të thuhet se men-
dimi i Marksit është vje-
truar? Apo mund të shpë-
tohen disa nga idetë e tij
që u bënë realitet dhe
vazhdojnë deri në ditët
tona?

Aktivizmi politik

Në “Manifestin Komu-
nist” dhe vepra të tjera,
Marksi përshkruan luftën
e klasave në shoqërinë
kapitaliste dhe se si prole-
tariati në fund do t’u
marrë pushtetin elitave
dominuese në të gjithë
botën. “Kapitali”, kryeve-
pra e tij, është një
përpjekje për të mbështe-
tur këto ide me fakte të
verifikueshme dhe analiza
shkencore. “Kapitali” në
atë kohë ishte një mesazh
i fuqishëm në një botë ku
shtypja dhe pabarazia
ishin të shumta. “Përvoja
personale e tjetërsimit të
Marksit, i cili jetoi në
varfëri, i dha intensitet të
madh në analizën e tij, e
cila fitoi staturën e filozo-
fisë kundër përbindëshit

kapitalist që skllavëronte
njerëzit”, shpjegon një nga
biografët  më të njohur të
tij, britaniku Francis
Wheen. Gjatë shekullit të
XX, idetë e Marksit do të
frymëzonin revolucionet
në Rusi, Kinë, Kubë dhe
shumë vende të tjera.
Marksizmi shkoi edhe më
tej dhe u bë një mënyrë
për të interpretuar botën
në përgjithësi: ideja e thje-
shtë se historia është një
luftë klasash antagoniste
ndikoi gjithashtu në letër-
si, art dhe arsim.

“Sot Marksi është
ende relevant, si filozof
politik. Brez pas brezi,
shumë kërkojnë frymëzim
tek ai për betejat e tyre”,
thotë Albrecht Ritschl, hi-
storian gjerman i speciali-
zuar në marksizëm dhe
kreu i Departamentit të
Historisë Ekonomike të
“London School of Econo-
mics” në Mbretërinë e Ba-
shkuar.

“Njerëzit vazhdojnë të
flasin për çështjet që
Marksi fliste, shton ek-
sperti. Për shembull, glo-

balizimi. Marksi ishte një
nga kritikët e parë të
ndërkombëtarizimit të
tregjeve. Ai gjithashtu iu
referua pabarazisë, duke
paralajmëruar për rritje të
pabarazisë në botë”.

“Mund të thuhet se
Marksi vazhdon të jetë
tërheqës dhe është pjesë e
diskursit politik aktual”,
përfundon Ritschl. Ndërsa
rënia e Bashkimit Sovjetik
në dhjetor të vitit 1991
shënoi një goditje të
madhe për teorinë mark-
siste (për një kohë të cak-

tuar partitë e majta dhe
universitetet i dhanë më
pak rëndësi), kriza finan-
ciare globale e 2007-2008
i dha sërish rëndësi. Ky
kolaps ishte një shembull
klasik i krizave të përsëri-
tura të kapitalizmit që
mendimtari gjerman kish-
te parashikuar. Që
atëherë shitjet e “Manife-
stit Komunist” dhe “Kapi-
talit” sa vijnë e rriten në të
gjithë botën.

Përsëritja e krizave ekonomike

Marksi vuri në
pikëpyetje idenë se kapi-
talizmi ishte vetë-rregul-
lues. Për të nuk kishte një
“dorë të padukshme”  që
vinte rregull në forcat e
tregut, ashtu siç pohonte
Adam Smith, “babai” i ka-
pitalizmit, në “Pasuria e
Kombeve”.

Përkundrazi, Marx ar-
gumentonte se sistemi
ishte i dënuar të përjeton-
te periudha krizash të
përsëritura (sot ekonomi-
stët do të flisnin për rece-
sionet) që ishin të natyr-
shme për të. “Edhe pse ai
nuk ishte i vetmi që foli në
lidhje me këtë, ideja origji-
nale ishte që çdo turbu-
lencë do të çonte në një
tjetër më të keqe e kështu
me radhë deri në shkatër-

100 vjet nga ekzekutimi i spiunes Mata Hari

Balerinë sensuale,
ekzotike dhe intrigante

Sipas gazetares franceze
Colette që mori pjesë në
debutimin e saj, Mata Hari
pothuaj nuk kërcente, por
dinte të zhvishej ngadalë
dhe të lëvizte trupin e saj të
gjatë, të dobët dhe krenar.
Ky ishte arti i Mata Harit,
një striptizëm sfidues për
kohën

Katër teori të Marksit që vlejnë edhe sot
Në “Manifestin Komunist”
dhe vepra të tjera, Marksi
përshkruan luftën e klasave
në shoqërinë kapitaliste
dhe se si proletariati në
fund do t’u marrë pushtetin
elitave dominuese në të
gjithë botën
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Biografët e Marksit, si Francis Wheen dhe studiues të tjerë të veprës së tij pajtohen që filozofi gaboi me
idenë e tij deterministe se kapitalizmi do t’i bënte varrin vetes duke krijuar varrmihësit e tij

Gjeneral Franco, diktatori i
famshëm që udhëhoqi Spanjën
nga 1936 deri 1975, përdori in-
fluencën e tij për të sabotuar
kalimin e yllit Di Stefano te
Barcelona dhe për ta lejuar të
shkonte te Real Madrid. Diku-
sh nuk do të çuditej, pasi ai
ishte diktator dhe tifoz i ma-
drilënëve, por historitë me
Francon nuk mbarojnë këtu,
sa i përket futbollit.

Di Stefano cilësohej si një
nga talentet më të mëdha të
futbollit në atë kohë, dhe si
Barcelona, ashtu edhe Real
Madrid ishin në ndjekje të
argjentinasit. Negociatat do të
ishin të vështira për t’u për-
funduar për shkak të historisë
së tij me klubet e mëparshme.
Rrethanat, që çuan lojtarin te
Real Madrid, megjithëse në fil-
lim dukej sikur do të shkonte
te Barça, janë të vështira për
t’u zbuluar, por të gjitha teoritë
konspirative të çojnë te përf-
shirja e Franco-s.

Një teori pak më e besuesh-
me është, një teori e cila mbë-
shtetet edhe nga shumë histo-
rianë katalanas, është se
autoritetet e Franco-s kanë ka-
pitalizuar nga rruga pa krye e
transferimit, duke ushtruar
presion që klubi të tërhiqej nga
transferimi dhe për ta lejuar te
Real Madrid. Pretendohet shpe-
sh se Real përfitonte nga push-
teti i qeverisë së atëhershme. 

Të gjithë janë dakord me
faktin se suksesi i Los Blancos
në ato vite ka ardhur edhe për
shkak të lidhjes me “Generali-
simo”. Barcelona mbahej për
frymën demokratike dhe të pa-
varur, skuadra që dilte kundër
të gjithëve për të arritur sukse-
se, megjithëse persekutohej
vazhdimisht nga regjimi. Për
Barcelona-n ka një histori që
kalonte në përmasat e mitit, që
përmbledh se si janë trajtuar
nga regjimi. Historia është se,
në 1943, pasi fitoi ndeshjen e
parë të gjysmëfinales së Kupës

së Spanjës ndaj Real Madrid
me rezultatin 3-0, lojtarët u vi-
zituan nga një nga miqtë e afërt
të Franco-s, që u kujtoi se ata
lejoheshin të luanin futboll
vetëm falë bujarisë së regjimit,
dhe sugjeroi që ta ulnin ritmin
në ndeshjen e kthimit. Real
Madrid e fitoi 11-1 atë ndeshje,
fitorja më e madhe në histo-
rinë e Clasico-s.

Real Madrid ishte ekipi i
preferuar i diktatorit. Los Blan-
cos simbolizonin fuqinë e cen-
tralizimit dhe të gjuhës dhe
kulturës së traditës spanjolle.
Regjimi i atëhershëm i kishte
bazat në kryeqytet. Kjo është
arsyeja pse Real Madrid, si eki-
pi më i suksesshëm i qytetit,
dhe ekipi më i suksesshëm i
identitetit Castilian, ishte gjith-
monë ekipi i preferuar i Fran-
co-s. Kjo ishte arsyeja pse “Ge-
neralisimo” vizitonte shpesh
skuadrën në vitet 50’ dhe 60’,
sidomos gjatë periudhës më të
suksesshme kur, të inspiruar
nga magjiku Di Stefano, fituan
pesë herë Kupën e Europës mi-
dis 1956 dhe 1960.

Real Madrid ka qenë një
mjet diplomatik dhe politik i
diktatorit. Miti i lidhjes midis
Real Madrid dhe Franco-s
padyshim që është i ekzagje-
ruar. Nuk do të thotë se nuk ka
të vërteta në gjithë këtë histori.
Duke u rikthyer te historia e Di
Stefano-s, regjimi mund të ketë
pasur një influencë të vogël në
transferimin e tij te Real Ma-
drid dhe jo te Barcelona, por
me shumë mundësi influenca
nuk ka qenë aq e madhe, pasi
regjimi kishte punë më të
rëndësishme se sa të merrej me
merkaton e Real Madrid. 

(Konica.al)

shkoi fillimisht në Spanjë që
ishte zonë neutrale, ku i hipën
një varke deri në Hollandë dhe
që andej shkon në territoret e
kontrolluara nga gjermanët. Në
një ndalesë në Falmouth, shër-
bimet e inteligjencës britanike e
morën në pyetje sepse dyshon-
in. Duke parë që mbërritja e
saj në Gjermani po kompliko-
hej, Mata Hari kthehet në
Madrid, ku josh një oficer gjer-
man, majorin Arnold von Kalle.
Mesa duket gjermanët e njih-
nin Mata Harin si spiune
franceze dhe e bombarduan me
informacione të rreme.

Por në kabllorët që ky oficer
i dërgonte Berlinit duke dhënë
informacione mbi nëndetëset
që do të shkonin në Marok,
mes informacioneve të tjera bri-
tanike përmendi një agjent H-
21 që ishte mjaft i dobishëm.
Aleatët duke përgjuar këto in-
formacione arritën në për-
fundimin se H-21 mund të
ishte Mata Hari dhe ndoshta
kishte qenë një agjente gjer-
mane që nga fillimi. Ajo mori
vesh se i   dashuri i saj u kthye,
por nuk ishte në dijeni të
dyshimeve mbi përfshirjen e saj
me gjermanët dhe vendos të
kthehet në Francë. 

Prirja e saj për të rishpikur
të kaluarën dhe për origjinën e
saj misterioze, të nevojshme
për aventura dashurie dhe
joshjeje do t’i kthehet kundër.
Kthehet në Paris në 4 janar të
vitit 1917 dhe arrestohet në
Hotel “Elysée Palace” nga
kapiteni Bouchardon. Legjen-
da thotë se doli lakuriq nga
banja dhe në vend që të vishej
i qerasi policët që erdhën për ta
arrestuar me çokollata brenda
një helmete gjermane. Do të
pyetej nga Bouchardon në bur-
gun e Saint-Lazare që sot nuk
ekziston më. 

Ajo pranoi se kishte marrë
para nga oficerë gjermanë, por
jo për spiunazh, por për shër-
bime të tjera…

Nuk pranoi t’ia lidhnin sytë

Gjyqi do të mbahej me dyer
të mbyllura në 24 korrik të vi-
tit 1917, para këshillit të luftës
në Pallatin e Drejtësisë në
Paris. Gjykatësit duhet të cak-
tonin nëse gruaja Zelle
MacLeod e quajtur Mata Hari
ishte agjentja H-21, fajtore për
spiunazh dhe inteligjencë me
armikun. Mbrojtësi i saj ishte
një dashnor i vjetër, avokati
Clunet. Materialet e gjyqit u
bënë publike në vitin 2001dhe
janë gati 600 faqe. Margareta
do ta dëgjonte me turp ish
dashnorin e saj, Vadim Maslov
që do të dëshmonte në cilësinë
e dëshmitarit se ajo ishte një
aventuriere. Në favor të saj
ishte vetëm diplomati Henri de
Marguière që tha se e njihte
prej kohësh dhe garantonte
ndershmërinë e saj. Por fati lu-
ante kundër të bukurës, ose
edhe shteti…

Kishte trazira në radhët e
ushtarakëve dhe opinion pub-
lik ishte i pakënaqur dhe
kërkonte një fajtor. Mata Hari
ishte fajtorja ideale. Ajo ishte ai
lloj gruaje që burrat e pëlqejnë
ta frekuentojnë, por jo në pub-
lik dhe gratë e urrejnë. Kandi-
datja perfekte për një mësim të
mirë. “Prostitutë po. Spiune
kurrë! Gjithmonë kam jetuar
për qejf dhe për dashurinë!”-
deklaroi Mata. Një kohë rekord
prej 40 minutash gjykata e sh-
palli fajtore dhe e çuan para
togës së pushkatimit. Mëng-
jesin e 15 tetorit të vitit 1917
Margareta mori njoftimin se do
të pushkatohej po atë ditë,
sepse apelimi i fundit i saj për
falje presidenciale ishte re-
fuzuar. “Ajo e priti lajmin me
një qetësi të dukshme. U ngrit
ngadalë nga krevati dhe pyeti
nëse mund të shkruante dy le-
tra, të cilat i shkroi shpejt. Për
t’u veshur shfrytëzoi gjithë ko-
hën e mundshme. Çorape të
zeza setë, këpucë me takë me

lidhëse, nuk e hoqi kimonon e
mëndafshtë me të cilin flinte,
hodhi krahëve një kapot të zi
me pellush dhe një kapele leshi
të zi me lidhëse. Ngadalë dhe
me indiferencë veshi një palë
doreza të zeza.”- kështu do të
shkruante për agjensinë “Inter-
national News Service” gazetari
Henry Wales që pasqyroi
ekzekutimin. “Jam gati.”- tha
me një qetësi dhe shpura doli
nga qelia deri në automjetin që
e priste. Në momentin kritik u
shoqërua nga një prift dhe dy
murgesha, përveç avokatit të
saj që e kreu detyrën e tij deri
në fund. Ajo u çua në kazermat
e regjimentit të Vincennes,
jashtë Parisit, aty ku ndodhej
toga e pushkatimit nga dym-
bëdhjetë ushtarë.

Nuk pranoi t’ia lidhnin sytë.
Kur u ndodh para togës për-
shëndeti me nga një puthje
ushtarët, si përshëndetjen e
fundit të spektaklit të jetës së
saj. “Nuk lëvizi asnjë muskul,”
– dëshmonte Wales, -në mo-
mentin kur ushtarët hodhën
pushkët mbi shpatulla.” Të
gjithë ushtarët shenjëstruan
gjoksin e gruas, por katër
plumba e qëlluan. Ajo po binte
ngadalë, u palos mbi gjunjë,
koka akoma ruajti ekuilibrin
dhe pa asnjë ndryshim në sh-
prehje. Ra, u palos me këmbë
të përkulura dhe me fytyrën
drejt qiellit. Një oficer iu afrua,
i mbështeti pistoletën në qafë
dhe i dha goditjen e fundit. Ky
fat tragjik i dha Mata Harit një
postmortum botëror që e nd-
jera nuk e kish imagjinuar kur-
rë. U shndërrua në një mit dhe
emri i saj u kthye në një simbol
të kurtizanes, spiunes, intrig-
antes, femër fatale. Nuk është i
panjohur stereotipi i gruas që
me shërbimet e saj të joshjes
shtie në dorë burra, merr infor-
macione, sekrete në krevat, por
Mata Hari padrejtësisht ose jo e
mishëroi si askush tjetër ndon-
jëherë.(bota.al)

rimin e kapitalizmit”, thotë Al-
brecht Ritschl.

Kolapsi i bursave të vitit
1929 dhe krizat pasuese ar-
ritën kulmin në 2007-2008,
kur bota përjetoi një kolaps fi-
nanciar si kurrë më parë përsa
i përket ashpërsisë, impaktit
dhe vazhdueshmërisë.

“Është e vërtetë që aspektet
e pazgjidhura të kapitalizmit
çojnë në kriza të reja, por ideja
deterministe e Marksit se si-
stemi do të shembej për shkak
të gabimeve të tij të brendshme
është e pabesueshme”, para-
lajmëron Ritschl. “Megjithatë,
sot ne jemi më të vëmendshëm
dhe më të kujdesshëm se
kurrë përballë turbulencave,
pjesërisht falë tij”. Edhe pse,
në kundërshtim të asaj që ai
parashikoi, krizat nuk kanë
ndodhur në industrinë e
rëndë, por në sektorin finan-
ciar, sqaron eksperti.

Fitimet e tepërta dhe monopolet

Një aspekt i rëndësishëm i
teorisë së Marksit është e ash-
tuquajtura “mbivlera”: vlera që
një punonjës krijon mbi vlerën
e fuqisë së tij punëtore. Proble-
mi, sipas mendimtarit gjer-
man, është se pronarët marrin
për vete “mbivlerën” dhe përpi-
qen të maksimizojnë fitimet e
tyre në kurriz të proletariatit.
Kështu, kapitali ka tendencë
të përqendrohet dhe centrali-
zohet në disa të pasur, gjë që
çon në papunësi dhe zhvlerë-
sim të pagave të punëtorëve.
Kjo mund të shihet edhe sot.

Për shembull, një analizë e
kohëve të fundit e revistës bri-
tanike “The Economist” tregon

se ndërsa në dy dekadat e fun-
dit pagat e punëtorëve në ven-
de si Shtetet e Bashkuara kanë
qenë në stanjacion, pagat e
drejtuesve të lartë është rritur
ndjeshëm nga 40 – 110 herë
më shumë. “Kritika e Marksit
për akumulimin është e vlefsh-
me edhe sot, sepse vazhdon të
jetë një nga pikat e dobëta të
kapitalizmit”, thotë Ritschl.

“Sot e shohim qartë në
akumulimin e tepruar të push-
tetit nga kompanitë e mëdha
ndërkombëtare dhe gjithashtu
në formimin e monopoleve dhe
duopoleve.  Marks na para-
lajmëroi për rreziqet e gjithë
kësaj”.

Globalizimi dhe pabarazia

Biografët e Marksit, si
Francis Wheen dhe studiues
të tjerë të veprës së tij pajtohen
që filozofi gaboi me idenë e tij
deterministe se kapitalizmi do
t’i bënte varrin vetes duke
krijuar varrmihësit e tij.
Përkundrazi ndodhi e kundër-
ta: me rënien e komunizmit,
kapitalizmi jo vetëm që u for-
cua por u përhap edhe në të
gjithë botën. Askush nuk e sh-
preh më mirë këtë ironi të hi-
storisë se mendimtari marksi-
st Jacques Rancière, profesor i
filozofisë në Universitetin e Pa-
risit VIII.

“Proletariati, në vend që të
varroste kapitalizmin, e mban
në jetë. Punëtorët e shfrytë-
zuar dhe të keqpaguar, të çli-
ruar nga revolucioni më i
madh socialist në histori
(Kinë), janë në prag të vetëvra-
sjes në mënyrë që Perëndimi
të vazhdojë të luajë me iPad-ët

e tyre. Ndërkohë, paratë kine-
ze financojnë  Shtetet e Ba-
shkuara që në një rast tjetër do
të ishin të falimentuara”. Por
nëse Marksi dështoi në këtë
parashikim, ai nuk gaboi në
kritikat e tij ndaj ndërkombë-
tarizimit të kapitalizmit.

Në “Manifestin Komunist”,
ai thotë se zgjerimi global i ka-
pitalizmit do të bëhet burimi
kryesor i paqëndrueshmërisë
në sistemin ndërkombëtar, siç
do ta tregonin një sërë krizash
financiare në shek. XX dhe
XXI. 

“Nevoja për të zgjeruar
vazhdimisht tregjet që produk-
tet të shkojnë tek borgjezia në
të gjithë sipërfaqen e globit
–thotë Marksi dhe Engelsi -ajo
duhet të strehohet kudo, ven-
doset kudo, e të krijojë lidhje
kudo. Ajo detyron të gjitha
kombet, të adoptojnë mënyrën
borgjeze të prodhimit”. Kjo
është arsyeja pse marksizmi
është shpëtuar dhe përligjur
në debatin aktual mbi proble-
met e globalizimit.

“Sot ka shumë njerëz në
botë që shqetësohen për
shkatërrimin e tregjeve lokale,
pasigurinë në punë dhe
humbjen e vendeve të punës”,
thotë Albrecht Ritschl. Globali-
zimi, për shembull, ishte një
nga temat kryesore në
zgjedhjet e fundit në Shtetet e
Bashkuara. 

Është e qartë se përkundër
disa parashikimeve të dësh-
tuara dhe ideve të vjetra,
Marks ngriti në shekullin e XIX
disa çështje të debatit mbi po-
litikën dhe ekonominë që mbe-
ten në fuqi më shumë se një
shekull më vonë. (Dita)

Një mit i ekzagjeruar, apo...

Reali i Madridit ishte
vegla e Gjeneralit Franko

Di Stefano cilësohej si një nga
talentet më të mëdha të futbollit
në atë kohë, dhe si Barcelona,
ashtu edhe Real Madrid ishin në
ndjekje të argjentinasit
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Pas rënies së komunizmit filloi të proklamohej si disident duke marrë për bazë
një promemorie që thuhej t’ia kishte dërguar Enver Hoxhës në vitin 1953, ku e
kritikonte metodën e realizmit socialist

Xhevdet SHEHU

Ishte janari i vitit 1991.
Kishte kaluar vetëm një
muaj nga themelimi i Par-
tisë Demokratike, partisë
së parë opozitare pas rreth
gjysmë shekulli. PD ishte
ende në pelena… Ishte or-
ganizuar një miting i kësaj
partie para Stadiumit “Qe-
mal Stafa”. Lideri i asaj
partie, Sali Berisha, u
kërkon dy ithtarëve të flak-
të të opozitës së atëher-
shme demokratike, Edi
Ramës (kryeministrit aktu-
al) si dhe publicistit Ardian
Klosi, që në atë miting të
sillnin shkrimtarin Kasëm
Trebeshina. Dhe ata e sol-
lën shkrimtarin që si rral-
lëkush kishte kontestuar
diktaturën me burgje dhe
vepra… Mirëpo, pikërisht
këtu do të ndodhte një nga
ngjarjet më të çuditshme:
Sali Berisha do t’u
kërkonte oratorëve të mos
e përmendnin (domethënë,
të mos e sulmonin) Enver
Hoxhën. Nuk asht momen-
ti, kishte thënë… Shkrim-
tari Kasëm Trebeshina,
(sipas shënimeve të Edi
Ramës) i befasuar nga kjo
kërkesë, kishte shtangur.
Pastaj, qetësisht dhe pa as-
një mëdyshje, siç e ka në
natyrë ai, i ka zgjatur
dorën Berishës, duke i
thënë pamëshirshëm këto
fjalë profetike, të ngjashme
me ato të Promemories së
vitit 1953: -Doktor, fëmija
ka lindur i vdekur! Unë po
largohem… Është mbase
përgjigja më lakonike dhe
më e drejtpërdrejtë që
është dhënë për Partinë
Demokratike dhe për Sali
Berishën.

***
Më 7 nëntor 2017,

ndërsa në Muzeun Historik
Kombëtar zhvillohej një
mbledhje e komunistëve
fanatikë shqiptarë në
përkujtim të 100-vjetorit të
Revolucionit Socialist të
Tetorit në Rusi, si për ironi
të fatit, në varrezat e Shar-
rës i jepej lamtumira e fun-
dit Kasëm Trebeshinës, një
emri të njohur në letrat
shqipe dhe një njeriu tejet
të anatemuar si në dik-
taturën komuniste, aq dhe
pas viteve 1990. Ai në rin-
inë e tij kishte qenë një
luftëtar antifashist, një ko-
munist që më pas do të
shndërrohej në një viktimë
e diktaturës dhe do të për-
jetonte privacionet e atij
regjimi që nga burgjet deri
tek e drejta e botimit.  Ai ka
qenë një shkrimtar i ndalu-
ar. Nisur nga përplasjet në
distancë sidomos me Is-
mail Kadarenë, por edhe
me udhëheqjen e Lidhjes
së Shkrimtarëve të atyre
viteve, emri i tij ngjallte
kërshëri dhe shqiptarët
mezi prisnin të njihnin
jetën e vërtetë të këtij
njeriu përtej mitizimit dhe
leximin e veprës së tij, e
cila u mundësua pas vitit
1990. Prisnin veprën
disidente të tij, artin e
madh antikomunist e të
tjera nëntekste të
kuptueshme dhe të
mezikuptueshme në veprat
artistike…Kasëm Trebeshi-
na u nda nga jeta në
moshën 91 vjeçare. Në var-
rimin e tij dje në Sharrë
pati pak njerëz, madje dhe
lajmi për vdekjen e tij u
dha me shumë vonesë.
Mbase ka qenë dhe ndonjë
amanet i vetë Kasëmit për
të ikur pa bujë. Ai e ur-
rente hipokrizinë dhe sido-
mos një nderim formal dhe
hipokrit nga ata që nuk e
deshën sa ishte gjallë. Ai
donte të nderohej si
shkrimtar, një titull për të
cilin ai nuk kishte asnjë
dyshim se e meritonte para
shumë të tjerëve. Fati i tij
për shkak të rrethanave e
solli të shpërfaqej si i tillë
shumë vonë. Ai shkruante
edhe gjatë viteve të
burgjeve dhe të ndalimit,

në vetminë e tij, në “kullën”
e tij të varfër, ku një mak-
inë shkrimi “Oliveti” ishte
pasuria më e madhe. Ai i
besoi deri në fund ëndrrës
që e la të pagjumë për
gjithë jetën duke e stër-
munduar të shkruante
pambarimisht…

Po cili ishte në të
vërtetë shkrimtari
Trebeshina? Është një nga
pyetjet që nuk ka marrë
përgjigje edhe pasi shkrim-
tari është ndarë nga jeta.
Në të vërtetë, me shumë
hezitime disa shtëpi
botuese pas vitit 1990 fillu-
an të botonin disa novela,
tregime, romane, drama
dhe poezi të këtij autori.
Por jehona ishte e pakët,
nuk kishte aspak entuzi-
azëm, gjë që autori e justi-
fikonte me falangat e
regjimit të kaluar që vazh-
donin ende ta bllokonin
dhe ta ndalonin pamëshir-
shëm. Unë mendoj se nov-
ela “Odin Mondvalsen”
është një nga krijimet më
të bukura të tij që është
botuar pas vitit 1990. E
denjë të hyjë në antologjitë
më të mira të letrave
shqipe. Është një kuintes-
encë e raporteve të shkrim-
tarit me diktaturën dhe i
shkruar jashtë çdo skeme
të njohur. Në ato vite u bo-
tuan “Legjenda e asaj që
iku”, “Qezari niset për
luftë”, “Koha tani, vendi
këtu”, “Rruga e Golgotës”,
si dhe romani me pesë vël-
lime “Kënga shqiptare”. Ro-
mani i tij “Mekami” i botu-
ar në Kosovë ngjalli shumë
debate për disa ide kontro-
verse të shkrimtarit. Gjith-
sesi, botimi i këtyre librave
e bëri të njohur shkrim-
tarin, por nuk i dha famën

që ai ndoshta priste dhe
mendonte për ta ngjitur në
apogjeun e letrave shqipe.
Koha kishte bërë të sajën…
Por edhe mbase duhet të
presim. Thuhet se ai ka
lënë në dorëshkrim rreth
120 vepra, shumica e të
cilave janë krejtësisht të
panjohura.

***
Në vitin 1992 kam pa-

sur rastin ta intervistoj
Kasëm Trebeshinën për
“Zërin e Amerikës”, me
ndërmjetësimin e shkrim-
tarit Xhevat Beqaraj, një
mik i hershëm dhe besnik
i Kasëmit. Sa herë futej në
burg Kasëmi, një kopje të
librave të tij në dorëshkrim
ia besonte për ruajtje Xhe-
vatit dhe ndonjë miku
tjetër. Intervistën me
Kasëmin e kam zhvilluar
në rrugën “Myslym Shyri”
në një lokal pranë shtëpisë
së shkrimtarit. Nuk donte
të fliste për politikën. Janë
të gjithë pjella komuniste,
thoshte dhe e mbyllte
bisedën. Sidoqoftë, me dik-
tofonin të hapur unë
zhvillova një bisedë të lir-
shme me të dhe ia mora
mendimin që ai kishte për
diktaturën dhe politikanët
e rinj që kishin ardhur në
pushtet. Ashtu e transme-
tova në ‘Zërin e Amerikës”,
pavarësisht dyshimit që
më ngjalli me paralelen pa
ekuivoke midis sundim-
tarëve të djeshëm dhe
atyre aktualë… Ai kishte
një pakënaqësi ndaj të
gjithëve dhe është pak të
quhet “nopran” për sjelljen
e tij si ndaj kolegëve, ash-
tu dhe ndaj politikanëve në
të gjitha kohët. Për poli-
tikanët qëndrimi i tij ishte
i justifikueshëm, por sjell-

ja ndaj kolegëve shkrim-
tarë ka ngrënë gjithnjë
diskutim dhe është parë
me dyshim. Ismail Kadare
ishte 10 vjet më i ri se
Kasëmi, Dritëroi 6. Si
mund t’ia zbehnin ata
shkëlqimin një shkrimtari
më të madh? Dhe të men-
dosh se ata në atë kohë
ishin rreth 30-40-vjeçarë!

***
Kasëm Trebeshina

mund të konsiderohet si
një nga njerëzit me jetën
më të paqetë të mund-
shme. Komunist i devot-
shëm dhe njëherësh an-
tikomunist ekstrem,
nihilist dhe rebel, as-
njëherë i përkëdhelur nga
fati, pretendues si shkrim-
tar, por edhe si disident,
mospërfillës dhe arrogant
me kundërshtarët. Më
shumë se si shkrimtar,
Kasëm Trebeshina u bë i
njohur pas viteve 1990 si
disident. Albanologu
Robert Elsie botoi një
promemorie të Trebeshinës
drejtuar Enver Hoxhës në
vitin 1953, me anë të së
cilës ai i kundërvihej hapur
metodës së realizmit so-
cialist në letërsi dhe arte.
Ka pasur një sherr të për-
jetshëm midis Ismail
Kadaresë dhe Kasëm
Trebeshinës. Më saktë, ai
kritikonte njëlloj edhe
Dhimitër Shuteriqin dhe
Dritëro Agollin, të cilët i
quante sa të patalentuar,
aq dhe shërbëtorë të dik-
taturës. Ai kishte shumë
vite burgjesh mbi supe, por
për shkak të jetës së tij të
trazuar, ka qenë më
shumë i ndaluar dhe i
pabotuar. Pas rënies së ko-
munizmit filloi të proklam-
ohej si disident duke mar-
rë për bazë një promemorie
që thuhej t’ia kishte dër-
guar Enver Hoxhës në vitin
1953, ku e kritikonte
metodën e realizmit social-
ist. Megjithatë vërtetësia e
këtij pretendimi është vënë
në pikëpyetje dhe
promemoria është quajtur
shpikje, e bërë me qëllimin
e vetëm të shpalljes së
Trebeshinës disident dhe
të dëmtimit të imazhit të
shkrimtarit Ismail Kadare i
cili refuzonte të quhej

disident. Pavarësisht se ajo
“Promemorje” është vënë
në dyshim thelbi i përm-
bajtjes së saj përmban një
të vërtetë tashmë të
provuar. Sipas tekstit të
studiuesit Elsie, më 5 tetor
1953 Trebeshina duke iu
drejtuar Enver Hoxhës
nënvizonte se “varfëria do
të bëhet e tmerrshme dhe
vetëm regjimi i një terrori të
pashembullt mund të bëjë
që të qëndroni në pushtet.
Por ai regjim do të jetë
shumë më i rrezikshëm për
atë vetë. Ftohja dhe largimi
i popullit do të sjellë një
lëkundje edhe brenda rad-
hëve të udhëheqjes që do të
transformohet dalëngadalë
në një kastë të mbyllur në
kornizën e një monarkie pa
kuptim në realitetin his-
torik të Shekullit të
Njëzetë. Në përfundim të
këtij procesi historik ju do
të detyroheni të vrisni
njëri- tjetrin dhe populli do
të mbytet në gjak.”

Parashikim tejet kura-
joz sa të duket i
pabesueshëm i shqiptuar
në vitin 1953  dhe për më
tepër i thënë drejtpërdrejt
Enver Hoxhës. Shumë të
tjerë kanë shkuar para
plumbit për gjëra më të
vogla. Por këtë dokument e
ka botuar Robert Elsie në
Historinë e letërsisë shqipe.
Në sprovën e tij “Mosmar-
rëveshja” shkrimtari Ismail
Kadare, duke u bazuar në
të dhënat e zbuluara në
librin e Sadik Bejkos
“Disidentët e rremë” pas
hulumtimit në arkiva, e
akuzon Trebeshinën si “një
themelues i Sigurimit” dhe
“vrasës” duke marrë si
shkas vrasjen e një të
bashkëluftëtari të ri me
plumb pas koke që parti-
zani Kasëm Trebeshina
kishte bërë gjatë Luftës së
Dytë Botërore me urdhër
të eprorëve. Më tutje,
Kadare shpreh indinjatën
për shpalljen e një “ish-ofi-
ceri të Sigurimit” si
disident, duke ia atribuar
një pjesë të fajit për
përhapjen e “mitit të
disidencës” së Trebeshinës,
albanologut Robert Elsie i
cili e kishte futur në veprën
e tij mbi letërsinë shqipe.

Në vend të përkujtimit

Lamtumirë “noprani” dhe rebeli Trebeshina!
Kasëm Trebeshina mund të
konsiderohet si një nga
njerëzit me jetën më të paqetë
të mundshme. Komunist i
devotshëm dhe njëherësh
antikomunist ekstrem, nihilist
dhe rebel, asnjëherë i përkë -
dhelur nga fati, pretendues si
shkri mtar, por edhe si
disident, mospërfillës dhe
arrogant me kundërshtarët...

Shkup, 9 nëntor - Me kon-
certin e virtuozit të mu-
zikës shqipe, violinistin e
Filarmonisë së Vjenës,
Shkëlzen Doli dhe orke-
strën e Radiotelevizionit
Shqiptar, nën dirigjimin e
Gridi Krajës, sonte (e
premte) hapet edicioni i pe-
stë i manifestimit tradicio-
nal “Tetova feston nënto-
rin". Si në katër edicionet e
kaluara, edhe këtë vit gjatë
gjithë muajit Tetova do të
frymojë shqip me muzikë
popullore, muzikë serioze,

poezi, ekspozita, shfaqje
teatrale, program për fë-
mijë, festival të këngës qy-
tetarë me pjesëmarrës nga
Maqedonia, Kosova e Sh-
qipëria, defile të Filarmo-
nisë së Kosovës, tha Jeton
Pustina, drejtor artistik i
manifestimit “Tetova feston
nëntorin”. “Komuna e Te-
tovës çdoherë pretendon që
ky muaj të shënohet ashtu
siç i ka hije kombit shqip-
tar. Në programin artistik
çdo herë mundohemi të
ngërthejmë zhanre të ndry-
shme artistike, siç është
teatri, ekspozitat, poezia
muzika etj. Karakteristikë
e këtij viti është se kemi
bashkëpunim shumë të
mirë me shumë shoqata

kulturore që gravitojnë në
Tetovë, si shoqatat e poetë-
ve, piktorëve, shoqatës për
muzikë serioze, popullore,
do të thotë nga data 10 me
koncertin e Shkëlzen Dolit
deri më datën 30 me kon-
certin e 25 vjetorit të
këngëtarit të madh tetovar
Jetmir Rexhepit Tetova do
të ketë nja laramani të
madhe kulturore dhe Qyte-
ti Tetovës do të frymojë sh-
qip kuq e zi. Manifestimi
financiarisht mbulohet nga
Komuna e Tetovës dhe Mi-
nistria e Kulturës me të ci-
lat shoqatat konkurrojnë
do të thotë bashkëpunim
trekëndësh që sjell rezul-
tate shumë të mira”, tha
Pustina. Manifestit të nën-

torit në Tetovë i ba-
shkëngjitet edhe Shoqata
"Alegretto", e cila me rastin
e 5 vjetorit të "Skenës së
Muzikës Serioze Shqipta-
re", sjell sonte në Tetovë,
Shkëlzen Dolin. “Koncerti
Gala do të mbahet në Qen-
drën e Kulturës-Tetovë,
sonte, në ora 18:30. Biletat
janë shitur që para dy ditë-
ve pasi interesimi ka qenë
mjaftë i madh. Me 14 nën-
tor, do të mbahet koncert
me muzikë orientale, me
ç’rast do të bëhet edhe pro-
movimi i albumit "The last
breath". Në "Nay" do të in-
terpretojë Abas Jahja,
ndërsa në kitarë do të
performojë Ebrar Mazhar.
Koncerti do të mbahet në

klubin e artistëve "ODA",
me fillim në orën  19:00, në
Qendrën për Kulturë-Te-
tovë, kurse hyrja do të jetë
e lirë. Koncert recital do të
mbajë pianisti virtuoz te-
tovar Shkëlzen Baftiari.
Koncerti do të mbahet në

sallën e Fakultetit të Arte-
ve në Universitetin e Te-
tovës, në ora 19:00, në
Qendrën për Kulturë-Te-
tovë, kurse hyrja do të jetë
e lirë. Më 17 nëntor me fil-
lim në orën 19:00 në Palla-
tin e Kulturës do të perfor-
mojë tenori i njohur
shqiptar Kastriot Tusha
dhe sopranoja Nita Zenuni.
Ansamblin do ta dirigjojë
Prof.dr. Isak Shehu. Për
këtë koncert hyrja do të
jetë falas, por biletat duhet
rezervuar. Më 19 nëntor
me fillim në orën 19:00
koncert do të mbajë an-
sambli i njohur kosovar
"ATTACCA". Koncerti do të
mbahet në sallën e Fakul-
tetit të Arteve në Universi-
tetin e Tetovës, në Qendrën
për Kulturë-Tetovë, kurse
hyrja do të jetë falas”, u sh-
preh Lumani. (A.XH)

Tetova nis “Ditët e Nëntorit”

Gala koncert i Shkëlzen Dolit Koncerti gala do të mbahet në
Qendrën e Kulturës-Tetovë,
sonte, në ora 18:30. Biletat
janë shitur që para dy ditëve
pasi interesimi ka qenë
mjaftë i madh
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Ma merr mendja që nuk ka më mirë se të luash në vendin tënd. Për mua është hera e parë, gëzimi
është i madh, mezi pres të luaj. Do të jetë një ndeshje e vështirë, çdo përfaqësuese është e fortë.
Por me përgatitje dhe me përkrahje do të luajmë lojë të mirë. Ne shkojmë për fitore në çdo ndeshje 19Sport

Bujar KURTAJ

Shkup, 9 nëntor – Të premten
dhe të shtunën (10 dhe 11
nëntor) në Shkup respek-
tivisht në palestrën “Boris
Trajkovski”, do të zhvillohet
edicioni i 47 i turnirit të bok-
sit “Gongu i artë”, një ak-
tivitet ku pjesëmarrës pos
shtetit organizator Maqe-
donisë do të jenë edhe 40
boksier nga gjashtë shtete në
pajtim me programin e
parashtruar si Kroacia, Bull-
garia, Kosova, Bosnja e
Hercegovina, Rumania si dhe
Shqipëria. Ndryshe, Federata
e Boksit të Maqedonisë ka
përzgjedhur disa nga bok-
sierët e saj më të mirë për t’u
përfaqësuar në këtë turnir
ndërkombëtar, ndërsa në
mesin e tyre do të jenë edhe
pesë boksier shqiptar, Denis
Muaremovski, Jasin Lama,
Artan Aliu, Lulzim Ismaili
dhe Alim Nasufi. Derisa, nga
kontingjenti verdhekuq par-
alajmërojnë se boksierët syn-
ojnë të bëjnë një paraqitje të

mirë në këtë eveniment, për
të arritur edhe në zonën e
medaljeve. “Nënkryetari i
Federatës së Boksit të Maqe-
donisë dhe trajneri i përfaqë-
sueses së Maqedonisë, Faton
Salihu, për gazetën KOHA u
shpreh se boksierët të cilët
do ta përfaqësojnë Maqe-
doninë janë maksimalisht të
përgatitur si në aspektin tak-
tik poashtu edhe në atë fizik.
“Jam trajner i përfaqësueses
së Maqedonisë pasi që pose-

doj licencën e AIBA (Federa-
ta Botërore e Boksit). Sa i
përket boksierëve ata gjashtë
17-të ditëve të kaluara janë
përgatitur në Shtip si në as-
pektin taktik poashtu edhe
në atë fizik. Së fundmi ishim
në një turnir në Kosovë në
kuadër të kalendarit të AIBA,
ku për boksierët tanë ishte
si një test për të parë se sa
janë të përgatitur. Fatmirë-
sisht jemi nda të kënaqur
nga ky turnir, ku arritëm të

fitojmë një medalje të arrit
dhe një të argjendtë, ndërsa
boksieri ynë Lulzim Ismaili u
shpall tekniku më i mirë, de-
risa edhe përkundër disfatës
në gjysmëfinale Jasin Lama
ishte njëri prej boksierëve më
të mirë të turnirit”, shprehet
Salihu. Në pyetjen se nga
cilët boksier pret më së
shumti në turnirin “Gongu i
Artë”, Saliu përmendi emrat e
Jasin Lamës dhe Lulzim Is-
mailit. “Të gjithë boksierët që
do të marrin pjesë në këtë
eveniment janë mirë të për-
gatitur. Nuk do të kisha
veçuar asnjë, por më duhet
të pranoj se Lulzim Ismaili
dhe Jasin Lama janë dy bok-
sier që kanë përvojë pak më
të madhe nga turnet
ndërkombëtar dhe ne si staf
teknik, presim më shumë
nga ata edhe pse realisht
konkurrenca do të jetë e
madhe. E them këtë pasi
pjesëmarrës në ‘Gongu i Artë’
do të jenë boksier nga shtete
të ndryshme dhe me përvojë
shumë të madhe, derisa juria
profesionale do të vendos për
boksierin më të mirë që do ta
fiton edhe ‘Gongun e Artë’”,
përfundoi Salihu. Ndërkohë,
luftërat gjysmëfinale do të fil-
lojnë të premten prej orës
16:00-19:00, kurse hapja
solemne do të jetë prej orës
17:30. Derisa, të shtunën do
të zhvillohen ndeshjet finale
me fillim prej orës 11:00,
ndërsa çmimet dhe mirënjo-
hjet janë paraparë prej orës
14:00. 

Rritja e frikshme e
Strakoshës

Nga 300 mijë
euro, tashmë vlen

30 mln euro
Tomas Strakosha është kthyer në

një nga emrat më të përfolur gjatë këtij
sezoni në futbollin italian. Pas pritjes së
penalltisë ndaj Paulo Dybalas dhe pas
disa paraqitjeve te klubi i Lacios, tash-
më interesi për të është shtuar shumë
nga klubet e mëdha. Juventusi është
skuadra më e interesuar për gardianin
22-vjeçar. Ai u transferua nga skuadra
e Salernitanës fillimisht në formë huaz-
imi për 300 mijë euro, ndërkohë që
sipas gazetës torineze “Tuttosport” vlera
e tij në merkato ka shkuar në 30 milionë
euro. Një shifër e frikshme, që e bën atë
një ndër portierët më të shtrenjtë në
botë për momentin. Nuk dihet ende pse
është kaq e lartë, pasi mund të jetë edhe
një klauzolë e vendosur nga presidenti
Lotito për të përfituar sa më shumë nga
shitja e tij. Strakosha ka një kontratë
deri në vitin 2022, pasi portieri shqiptar
e zgjati vetëm para disa javësh. Sipas
“Tuttosport” shanset që ai të veshë
fanellën e Juventusit janë vetëm 10 për
qind, por duke marrë parasysh faktin se
cilësohet si pasuesi i Bufon, gjithçka
mund të ndodhë në ditët në vijim. 

Mundësi i ekipit
Kombëtar 17-vjeçari
Leonardo Frrokaj pësoi
një dëmtim të rëndë në
Kampionatin Ballkanik
të të rinjve. Frrokaj dëm-
toi vertebrat e shtyllës
kurrizore duke mbetur
pa ndjenja në tapet. Ai u
dërgua menjëherë me
helikopter në Slloveni,
ku mësohet se po merr
trajnimet mjekësore nën
kujdesin e mjekëve. Ka
qenë Sekretari i Feder-
atës Shqiptare të Mund-
jes, Çim Spahiu që në
një prononcim për “Tele-
Sport” foli për gjendjen
shëndetësore të 17-
vjeçarit. “Gjatë ndeshjes
ka bërë një kapje që i ka

kushtuar dëmtimin, në
kolonë. Vertebra e dytë
dhe e tretë kanë pasur
një spostim. Në këto
kushte është ndërprerë
ndeshja dhe ai gjendet
në spital tani. Është në
gjendje të rëndë, por e
ka kaluar rrezikun për
jetën. Martin Biba, Pres-
identi ka qenë prezent
atje, ka qenë prezent dhe
babai i djalit. 

Ky është Kampionati
Ballkanik për Kadet.
Leonardo ka fituar
ndeshjen e parë dhe të
dytën dhe zhvillonte
ndeshjen e tretë, në këto
kushte u dëmtua. Situa-
ta është jashtë rrezikut
sipas mjekëve.

Futbollistëve kosovarë
po u ngrihet vlera ditë për
ditë. Madje disa prej tyre
në tregun e sotëm vlerëso-
hen me miliona euro,
shkruan gazeta “Zëri”.
Kështu të paktën vlerëson
“Transfermarkt”, uebsajti i
specializuar për “peshën”
e futbollistëve dhe i cili ua
sjell renditjen e futbol-
listëve më të shtrenjtë
kosovarë, të cilët po luajnë
me sukses në klubet e
ndryshme evropiane.

Granit Xhaka, më i shtrenjti

Granit Xhaka është
futbollisti më i shtrenjtë
kosovar momentalisht.
Vlera e mesfushorit të Ar-
senalit në tregun
ndërkombëtar është 35
milionë euro. Para shtatë
vjetësh kartoni i përfaqë-
suesit zviceran kishte
vlerë prej vetëm 400 mijë
eurosh. Nëse e bëjmë një
krahasim, vlera e Granitit
është gati dymbëdhjetë-
fish më e madhe sesa e
vëllait të tij Taulant
Xhakës, i cili sot vlen 3
milionë euro. Xherdan
Shaqiri është futbollisti i
dytë më i shtrenjtë nga
Kosova. Vlera aktuale e
mesfushorit të Stok Sitit
është 15 milionë euro.

Para tre vjetësh Shaqiri
ishte edhe më i shtrenjtë –
kushtonte 20 milionë. 

Nuk përfundon me
kaq. Adnan Januzaj
mbetet njëri prej futbol-
listëve më të shtrenjtë të
atyre që kanë prejardhje
nga Kosova. Vlera e kar-
tonit të futbollistit të Real
Sosiedadit është 8.5 mil-
ionë euro. Para tre vjetësh
ish-lojtari i Mançester Ju-
najtedit kushtonte 10 mil-
ionë euro. Vend në këtë
listë zë edhe Etrit Berisha,

i cili e ka arritur çmimin
më të lartë në karrierë.
Portieri kosovar i
Shqipërisë dhe i Atalantës
sot kushton 5.5 milionë
euro, derisa para katër
vjetësh ish-portieri i 2 Ko-
rrikut vlente 1 milion euro
sa ishte lojtar i Kalmarit.
Edhe Milot Rashicës po i
rritet vlera çdo ditë.  Para
pak vitesh ai luante për
Vushtrrinë në Kosovë,
kurse tani në Holandë për
Vitessen. Tani vlera e
reprezentuesit të Kosovës

është 5 milionë euro. Para
dy vjetësh kartoni i
Rashicës kushtonte vetëm
50 mijë euro, kurse tani
po kërkohet nga gjigantë
evropianë, sidomos në
Itali. Reprezentuesi i
Kosovës Valon Berisha sot
kushton 4 milionë euro.
Para një viti lojtari i RD
Salzburgut kushtonte 3
milionë euro. Bersant
Celina është njëri prej fut-
bollistëve më të njohur të
Kosovës. Kartoni i yllit të
ri kosovar është 2.5 mil-
ionë euro. 2.5 milionë
euro është edhe vlera ak-
tuale e Valon Behramit.
Veterani i mesfushës sot
është 32-vjeçar, por para
tre vjetësh kushtonte 16
milionë euro.

50-milionëshi Avdijaj

Donis Avdijaj është fut-
bollisti me klauzolën më të
shtrenjtë të shkëputjes së
kontratës. Në fakt, Shalke
vite më parë e kishte vlerë-
suar klauzolën e përfaqë-
suesit kosovar plot 50 mil-
ionë euro për klubet e
interesuara për ta blerë
atë. Vlera e mesfushorit
ofensivë në tregun e fut-
bollistëve sot është 2 mil-
ionë euro.

Boks, mbahet edicioni i 47-të “Gongu i Artë”

Pritet boks kualitativ, Lama dhe
Ismaili adutët e Maqedonisë

Turniri ndërkombëtar në boks
“Gongu i Artë” këtë vit do të
mbahet për të 47-ën herë me
radhë të premten dhe të shtunën
në palestrën “Boris Trajkovski”,
me boksier nga Maqedonia dhe
gjashtë shtete të ndryshme, në
mesin e tyre edhe boksier nga
Kosova dhe Shqipëria

FATON SALIHU 

Të gjithë boksierët që do të marrin pjesë
në këtë eveniment janë mirë të

përgatitur. Nuk do të kisha veçuar asnjë, por më
duhet të pranoj se Lulzim Ismaili dhe Jasin Lama
janë dy boksier që kanë përvojë pak më të madhe
nga turnet ndërkombëtar dhe ne si staf teknik, presim më
shumë nga ata edhe pse realisht konkurrenca do të jetë e madhe

Mësohet gjendja shëndetësore e
mundësit Frrokaj

Është jashtë rrezikut 
për jetën!

Milionerët e Kosovës

Koha
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U R G J E N T I S H T
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit

gjinekologjik, shtëpia është e ndërtimit të ri me dokumentacion të
kompletuar. Kontakt tel. 070-775-703; 071 372 221

                        
 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR 
ENERGJETIKË I REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË  
 

Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 të Rregullores për mënyrën dhe procedurën për përcaktim 
të tarifës për shërbim të ujit dhe tarifës rregullator për shërbim të ujit (“Gazeta Zyrtare e RM” 
nr. 63/17), Komisioni rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë në vijim 
publikon  

 
LAJMËRIM  

 
 Informohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se Ndërmarrja publike për 
furnizim me ujë STUDENÇICA Kërçovë, më datë 18.09.2017 deri tek Komisioni rregullator 
për energjetikë ka parashtruar Kërkesë për përcaktim të tarifës për furnizim me ujë të 
papërpunuar dedikuar për furnizim me ujë të banorëve për periudhën e rregulluar për vitin 
2018-2020, të shënuar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr. 08-168/17 të 
datës 18.09.2017.  

Me Kërkesën e parashtruar Ndërmarrja publike për furnizim me ujë STUDENÇICA 
Kërçovë kërkon të hyrat e rregulluara maksimale për secilin vit nga periudha e rregulluar 
dhe tarifa përkatëse për shërbimin me ujë të jetë:  

 
1. Për furnizim me ujë të papërpunuar dedikuar për furnizim me ujë të banorëve: 

 
  2018 2019 2020 
Të hyrat e rregulluara 

maksimale  
 

Denarë 74.337.831 76.099.314 80.437.785 

Sasia e ujit të porositur  
 nm3 18.152.239 18.152.239 18.152.239 

Tarifa mesatare  den/nm3 3,7249 3,8269 4,0852 
 
Personat e interesuar juridik dhe fizik, mendimet dhe propozimet në lidhje me 

Kërkesën e publikuar t’i parashtrojnë më së voni deri më 15.10.2017, deri në ora 
12.00 në Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25,  pallati Llazar Pop-Trajkov – kati VI, 1000 

Shkup  
 
 

Shkup, 10.11.2017               
 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË  
I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015) 
SHMSH Akademia për sport – Shkup publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për plotësimin e vendeve të punës në vijim për kohë të caktuar të punës për vitin shkollor 2017/2018 (financim i ri): 
 

1. Një mësimdhënës për Trajnim të sportit të zgjedhur – futboll me Fakultet të mbaruar të edukatës fizike për 20 
orë mësimore, paralele e disperzuar në Manastir (pagesa bazë 21.520,00) 

2. Një mësimdhënës për Trajnim të sportit të zgjedhur – futboll me Fakultet të mbaruar të edukatës fizike për 20 
orë mësimore, paralele e disperzuar në Prilep (pagesa bazë 21.520,00) 

3. Një mësimdhënës për Trajnim të sportit të zgjedhur – futboll me Fakultet të mbaruar të edukatës fizike për 20 
orë mësimore, paralele e disperzuar në Shtip (pagesa bazë 21.520,00) 

4. Një mësimdhënës për Trajnim të sportit të zgjedhur – futboll me Fakultet të mbaruar të edukatës fizike për 20 
orë mësimore, paralele e disperzuar në Ohër (pagesa bazë 21.520,00) 

5. Një mësimdhënës për Trajnim të sportit të zgjedhur – futboll me Fakultet të mbaruar të edukatës fizike për 20 
orë mësimore, paralele e disperzuar në Tetovë (pagesa bazë 21.520,00) 

6. Një mësimdhënës për Trajnim të sportit të zgjedhur – futboll me Fakultet të mbaruar të edukatës fizike për 20 
orë mësimore për mësimin në gjuhën shqipe, paralele e disperzuar në Tetovë (pagesa bazë 21.520,00) 

7. Një mësimdhënës për Biznes dhe sipërmarrësi me Fakultet të mbaruar ekonomik për 2 orë mësimore, paralele 
e disperzuar në Manastir (pagesa bazë 2.152,00) 

8. Një mësimdhënës për Biznes dhe sipërmarrësi me Fakultet të mbaruar ekonomik për 4 orë mësimore, paralele 
e disperzuar në Ohër (pagesa bazë 4.304,00) 

9. Një mësimdhënës të Gjuhës dhe letërsisë maqedonase me Fakultet të mbaruar filologjik – grupi: Gjuhë 
maqedonase për 4 orë mësimore, paralele e disperzuar në Ohër (pagesa bazë 4.304,00) 

Fillimi dhe mbarimi i orarit të punës së vendeve të lartpërmendura të punës është i rregulluar me orar interno 
varësisht nga realizimi i detyrave të punës në ndërrim të parë dhe të dytë. 

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë duke konsideruar nga dita e publikimit  
Dokumentet e nevojshme: 

- Lutje 
- Certifikatë të shtetësisë  
-Certifikatë të lindjes  
- Dëshmi për arsim të mbaruar (të vërtetuar në noter)  

Dokumentet e nevojshme të parashtrohen në arkivin e shkollës në rr. “Dimçe Mirçev” nr. 1 – Shkup ose përmes 
postës.  

 Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 8 ditëve nga dita e paraqitjes së kandidatëve. 
SHMSH Akademia për sport – Shkup 

U. D Drejtor 
    Vlladimir Llazarevski 

KOMUNA ÇUÇER SANDEVË  
Kryetari i Komunës Çuçer Sandevë  

 
Në bazë të nenit 24 paragrafi 4 i Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 199/14, 44/15, 193/15 dhe 35/16), dhe nenit 3 të Rregullores 
për pjesëmarrje të publikut gjatë përpilimit ë dispozitave dhe akteve të tjera, si dhe të planeve dhe programeve 
nga sfera e mjedisit jetësor (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 147/08 dhe 45/11), Kryetari i Komunës Çuçer Sandevë, 
publikon  

LAJMËRIM  
 Informohen qytetarët dhe subjektet juridike nga Komuna Çuçer Sandevë se Kryetari i Komunës Çuçer 
Sandevë ka sjellë vendim për organizim të: 
 
1. Prezantimit publik dhe anketës publike në lidhje me Dokumentacionin urbanistik planor për ndërtimin e 
kompleksit hotelerik, klasa themelore e qëllimit B5 në PK 2964/3 dhe pjesë nga PK 2694/2, KK Glluvo Brazda, 
Komuna Çuçer Sandevë.  
Prezantimi publik i DPLU do të mbahet më 15.11.2017 ( e mërkurë) me fillim në ora 11:00, në sallën e madhe të 
Komunës Çuçer Sandevë. 
       Anketa publike për DPLU do të zgjasë 5 ditë pune nga dita e publikimit në mjetet e informimit. 
 
 Sipërfaqja për të cilën organizohet anketë publike dhe prezantim publik për Dokumentacionin urbanistik 
planor për ndërtimin e kompleksit hotelerik, klasa themelore e qëllimit B5 në PK 2964/3 dhe pjesë nga PK 
2694/2, KK Glluvo Brazda, Komuna Çuçer Sandevë gjendet në pjesën juglindore të KK Glluvo – Brazda dhe në 
mënyrë administrative i takon Komunës Çuçer-Sandevë, madhësia e sipërfaqes është 3500 m2.  
 
 Dokumentet planore do të ekspozohen në lokalet e Komunës Çuçer –Sandevë në f. Kuçevishtë. Qytetarët dhe 
subjektet juridike që janë të inkuadruar, në afatin e paraparë mund të japin vërejtjet, mendimet dhe propozimet e 
tyre përmes postës ose në arkivin e komunës, çdo ditë pune prej ora 09:00 deri në ora 16:00. 
  

KOMUNA ÇUÇER SANDEVË 
KRYETAR 

Jovan Pejkovski

LAJMËRIM  
Lajmërohen qytetarët dhe subjektet juridike nga hapësira që shtrihet me 

Propozim PDU-ve për pjesën prej Nj. E “Pero Çiço” pjesë e Bllokut urban 14, 
përfshirja planore mes rr. “Gjuro Pucar Stari”, rr. “Mihaillo Pupin”, rr. “Jovan Jovanoviq 
Zmaj” dhe rr “Bllagoja Dumanovski” – Komuna e Kumanovës, se kryetari i Komunës 
së Kumanovës ka sjellë Vendim për organizim: 

 
ANKETË TË SERISHME PUBLIKE  

Lajmërohen qytetarët dhe subjektet juridike të Komunës së Kumanovës se 
në periudhën prej 10.11.2017 deri më 25.11.2017 organizohet anketë publike për 
hapësirën që shtrihet me Propozim PDU-ve për pjesën prej Nj. E “Pero Çiço” pjesë e 
Bllokut urban 14, përfshirja planore mes rr. “Gjuro Pucar Stari”, rr. “Mihaillo Pupin”, rr. 
“Jovan Jovanoviq Zmaj” dhe rr “Bllagoja Dumanovski” – Komuna e Kumanovës. 

Shtojcat grafike dhe tekstuale me Propozim planet të PDU do të theksohen 
në Sirtarët e Komunës në Sheshin e qytetit, që gjenden tek ish “Tutun” – Kumanovë. 

1. Anketa organizohet në lidhje me Propozim PDU-ve për pjesën prej Nj. E 
“Pero Çiço” pjesë e Bllokut urban 14, përfshirja planore mes rr. “Gjuro 
Pucar Stari”, rr. “Mihaillo Pupin”, rr. “Jovan Jovanoviq Zmaj” dhe rr 
“Bllagoja Dumanovski” 
 

Për kohëzgjatjen e anketës publike subjektet e interesuara fizike dhe juridike 
informata më të detajuara mund të marrin në Komunën e Kumanovës, Sektori për 
urbanizëm dhe veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës. 

Gjatë anketës publike propozimet ose vërejtjet e tyre mund t’i parashtrojnë 
të gjithë subjektet e interesuara fizike dhe juridike në listat anketuese. Listat 
anketuese mund të merren dhe parashtrohen në Arkivin e Njësisë së vetëqeverisjes 
lokale të Komunës së Kumanovës.  

PREZANTIMI PUBLIK  
Më datë 17.11.2017 në ora 12ºº, në sallën e takimeve në Komunën e 

Kumanovës organizohet Prezantim publik në lidhje me Propozim PDU-ve për pjesën 
prej Nj. E “Pero Çiço” pjesë e Bllokut urban 14, përfshirja planore mes rr. “Gjuro Pucar 
Stari”, rr. “Mihaillo Pupin”, rr. “Jovan Jovanoviq Zmaj” dhe rr “Bllagoja Dumanovski” – 
Komuna e Kumanovës, KK Kumanovë  

Komuna e Kumanovës  
Kryetari i Komunës  

Maksim Dimitrievski  
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Katalonja është Spanjë. E njoh Spanjën dhe Katalonja është Spanjë, është pjesë e Spanjës.
Jemi në një moment ku të gjithë duhet të rrimë të bashkuar. Portugalia gjithmonë ka qenë një
komb ndryshe nga Spanja dhe nuk mendoj se do të ketë një union me ta

“Maestro” i Mançester
Sitit, Kevin de Bryne, sul-
muesi i Mançester Junajt-
ed, Romelu Lukaku dhe
“magjistari” i Liverpulit,
Mohamed Salah, kanë
zbarkuar në Angli për të
luajtur me Çellsi, por janë
larguar pa lënë mbresa në
“Stamford Bridge”. A janë
penduar londinezët që i
lanë të largohen? Le t’i
hedhim një sy karrierës së
secilit prej lojtarëve që u
larguan si të dështuar nga
Çellsi, por janë vendimtarë
në edicionin e sivjetshëm
të Premier Ligë.

Kevin De Bryne 

Te Çellsi (2012-
2014), u shit te Volfs-
burg për 24 milionë euro
në janar 2014, aktual-
isht te Mançester Siti

Pjesa më e madhe e
specialistëve mendon se
për momentin ai është fut-
bollisti më i mirë i Premier
Ligë dhe po udhëheq Siti
në krye të kampionatit.
Çellsi e mori në janar të vi-
tit 2012, duke paguar plot
10 milionë euro te Genk
në Belgjikë dhe duke i
ofruar një kontratë pesë

vjeçare. Këto veprime
treguan besimin e klubit
te aftësitë e tij, por gjatë
kohës së ishte trajner
Roberto Di Matteo dhe
Çellsi fitoi Çampions Ligë,
De Bryne u huazua te
Verder Bremen. Ai men-
jëherë u përshtat në Gjer-
mani dhe e mbylli sezonin
me 10 gola dhe 10 asis-
time me fanellën e Verder
Bremen. Te Çellsi u largua
Di Matteo dhe vendin e tij
për pak kohë Rafa Ben-
itez, përpara rikthimit të
Hoze Murinjos në verën e
vitit 2013. Një numër i
madh skuadra gjermane
u interesuan për De
Bryne, por Murinjo e mori
me vete në fazë përgati-
tore. Megjithatë, minuta
nuk ishin të mjaftueshme
në pjesën e parë të kampi-
onatit, pavarësisht disa
aktivizimeve sporadike në
Premier dhe Çampions
dhe me kërkesë të futbol-
listit ai u shit te Volfsburg
në janar 2014 për 24 mil-
ionë euro. Çellsi përfitoi
edhe ekonomikisht nga
futbollisti që luajti vetëm
nëntë ndeshje me fanellën
blu. Me rikthimin e tij në
Bundesligë, De Bryne u

afirmua si “as”. Në 73
ndeshje me Volfsburgun
ai shënoi 20 gola dhe dha
37 asistime, teksa në vitin
2015 u zgjodh futbollisti
më i mirë i sezonit në
Bundesligë. Mançester Siti
e bleu në gusht 2015 për
65 milionë euro, duke fitu-
ar garën me disa klube në
Europë. Në Premier Ligë,
belgu ka ruajtur një nivel
fantazi me 46 asistime në
106 ndeshje të luajtura
dhe nuk po përmendim 26
golat. Puna me Guardiola
dhe kalimi nga sulmues
krahu në organizator e
kanë bërë një kandidat
për të qenë futbollisti më i
mirë i planetit.

Romelu Lukaku

Te Çellsi (2011-2014)
u shit te Evertoni, për
35 milionë euro në qer-
shor 2014, aktualisht te
Mançester Junajtedi

Një tjetër futbollist
belg, që prej talentit të pa-
masë, u ble nga Çellsi në
moshë shumë të re, por
“Stamford Bridge” mbeti
utopi për të. Lukaku ra në
sy me fanellën e Anderleht

duke shënuar 39 gola në
dy sezone. Në gusht 2011,
Çellsi e mori për 13 mil-
ionë euro, duke mposhtur
konkurrencën e madhe që
ishte krijuar rreth 18-
vjeçarit, pasi e bindi me
një kontrate pesë vjeçare.
Trajneri i Çellsi ishte An-
dre Villas-Boas dhe gjith-
monë ideja e klubit ishte
huazimi i tij për të krijuar
përvojë në kampionat. Në
vitin 2012, Çellsi fitoi
Çampions Ligë, por
Lukaku nuk luajti asnjë
minutë në këtë veprimtari.
Më pas, Çellsi realizoi
planin, duke e huazuar lo-
jtarin te Uest Bromviç Al-
bion. Lukaku bëri një
paraqitje të shkëlqyer me
17 gola në 35 ndeshje.
“Synimi im është të luajë
me Çellsi në të ardhmen,”
– deklaroi ai në shkurt
2013. Megjithatë, qendër-
sulmuesi belg nuk ishte
në planet e Hoze Murinjos,
kësisoj vendosi të trans-
ferohet te Everton. Në vitin
e tij të parë në “Goodison
Park”, Lukaku shënoi 16
gola dhe e ndihmoi Ever-
ton të renditej në vendin e
pestë, duke arritur edhe
një numër pikësh rekord

për klubin, 72. Të gjithë
menduan se Çellsi do ta
rikthente në shtëpi, por
“blutë” blenë Diego Kosta
nga Atletiko Madrid, ndër-
sa belgu kërkoi shitjen
përfundimtare sepse nuk
mund të qëndronte në
stol. Everton e bleu për 35
milionë euro dhe ai u bë
golashënuesi më i mirë në
historinë e klubit. Në tre
sezone, duke llogaritur të
gjitha veprimtaritë ai
shënoi 20, 25 dhe 26 gola.
Nisi të konsiderohet si një
nga qendërsulmuesit më
të mirë të planetit dhe
Mançester Junajted sh-
penzoi 90 milionë euro për
ta marrë. Në 9 ndeshjet e
para me “djajtë” shënoi 10
gola duke vendosur reko-
rd.

Mohamed Salah

Te Çellsi (2014-
2016), u shit te Roma
për 16 milionë euro në
gusht 2016, aktualisht
te Liverpuli

Forma e shkëlqyer e
Mohamed Salah me Liv-
erpulin në këtë sezon, që
e ka parë të shënojë 12

gola në të gjitha veprim-
taritë, ka ardhur si “tron-
ditje” për ata që e patën
dhe e larguan nga Çellsi.
Ai mbërriti në Londër në
janar 2014 nga Bazeli,
por rreth 15 milionë
euro, pasi kishte
shkëlqyer në Çampions
Ligë me klubin zviceran.
Te Çellsi u përball me
konkurrencën e Eden
Hazard, Andre Shurrle,
Oskar dhe Uillian, por
faktikisht duhet thënë se
Murinjo i dha disa
mundësinë në Premier
Ligë, gjatë pjesës së dytë
të sezonit. Në fillim të se-
zonit të ardhshëm, situa-
ta ndryshoi rrënjësisht.
Ai luajti vetëm 30 minuta
deri në janar kur vendosi
të largohet drejt Italisë,
te Fiorentina. 

Sulmuesi, që ishte 22
vjeç, luajti shumë mirë te
Fiorentina, por nuk
donte të rikthehej në
Firence dhe kur Çellsi
vendosi ta huazojë sërish
zgjodhi të shkojë te
Roma. 

Në kryeqytetin italian,
në sezonin 2015-15,
shënoi 15 gola dhe dha 9
asistime. Kjo nuk i
mjaftoi Çellsi ta rikthe-
hen në “Stamford Bridge”
dhe me vendim të Anto-
nio Konte e shiti te Roma
për 16 milionë euro në
gusht 2016. Salah luajti
vetëm 16 ndeshje me
“blutë”. Në sezonin e
kaluar, Salah shkëlqeu
përfundimisht me 19 gola
dhe 15 asite në “Stadio
Olimpico”. Kjo bëri që
çmimi i tij të shkojë 60
milionë euro, shifra të
Liverpulit pagoi për ta
marrë nga Roma. Tifozët
në “Anfild Road” janë të
lumtur që Çellsi nuk be-
soi te egjiptiani…

Sergjio Aguero ka sug-
jeruar që ai është i hapur
për ta lënë Mançester Siti
në vitin 2019, duke thënë
se synimi i tij ka qenë
gjithmonë të kthehet tek
“Independiente”. Sulmue-
si argjentinas kaloi
gjashtë vite në sistemin e
të rinjve të Independiente,
para debutimit me ekipin
e parë në moshën 15-
vjeçare. Pas tre vjetësh me
ekipin e parë, ai u trans-
ferua tek Atletiko Madridi,
përpara se të kalonte te
Mançester Siti në vitin
2011. 29-vjeçari aktual-
isht është kontraktuar
nga skuadra kryesuese e
Premier Ligës deri në vitin
2019, por ka një mundësi
për ta zgjatur atë mar-
rëveshje edhe për një vit
të ardhshëm. Megjithëse
ai mbetet i rëndësishëm
për ekipin e Pep Guardi-
olës, ëndrrat e ndërkom-
bëtarit të Argjentinës janë
që të mos e lërë futbollin
pa luajtur edhe një herë
me skuadrën prej nga ka
dalë si futbollist. “Doli që
Milani dhe Real Madridi

më donin mua dhe, nuk e
di ku e lexova, por ata
thanë: Kështu vetëm
dëmtoni ëndrrën e Inde-
pendiente”, – u tha ai
gazetarëve, ndërsa ishte i
angazhuar me Albiceleste.
– Por, ideja ishte gjith-
monë që të kthehem tek
Independiente, ndërkohë
që kontrata ime me
Mançester Siti shkon deri

në vitin 2019. Kam një
mundësi për ta zgjatur
edhe një vit marrëveshjen
me Siti, çka është prior-
itet, por gjithsesi është një
opsion. Ideja është që të
kthehem tek Independi-
ente. Tani, ata po bëjnë
shumë mirë dhe shpreso-
jnë se mund ta fitojnë
kupën, por nuk është e
lehtë”. Aguero aktualisht

është golashënuesi më i
mirë i Premier League, me
tetë gola, duke qenë i ku-
fizuar në tetë ndeshje,
pasi mungoi në të tjerat,
ngaqë theu një brinjë në
aksident me makinë në
Amsterdam. Sulmuesi
zbuloi të mërkurën se
plagosja e tij ndodhi sepse
rripi i tij i sigurisë ishte
shumë i ngushtë.

Kanë kaluar më
shumë se dhjetë sezone
që kur Arturo Vidal deb-
utoi në Bundesligë. Pas
aktivizimit me Bajer Lev-
erkusen, në 2011-ën kil-
iani u transferua te Ju-
ventusi në Torino
përpara se t’i bashkohej
Bajern Munihut. Që nga
vera e 2015-ës, mes-
fushori vesh fanellën e
kampionëve të Gjerman-
isë, por kritikat ndaj tij
sa vijnë dhe shtohen.
Tashmë në moshën 30-
vjeçare, Vidal po i afrohet
fundit të karrierës, por
fundi te Bajerni mund të
vijë më përpara se sa
ishte parashikuar. Këtë
e beson gjermania “Kick-

er”, sipas së cilës mes-
fushori kilian nuk po i
justifikon më prit-
shmëritë e bavarezëve.
Edhe përfundimi i kon-
tratës në vitin 2019 nuk
e lehtëson situatën. Dy
janë opsionet përpara Vi-
dal. Largimi në merka-
ton e verës 2018, ose një
zgjatje e kontratës. Nëse
palët nuk bien dakord,
ai do të largohej si lojtar
i lirë verën e ardhshme.
Interi ka shfaqur ndërko-
hë interes për kilianin i
cili ka dhuruar ditë të
bukura te Juventusi. Por
problemi qëndron në fak-
tin nëse Vidal do të pra-
nojë të fusë më pak para
në xhepin e tij.

Nga De Bryne te Lukaku dhe Salah 

“Yjet” që Çellsi i largoi si “të dështuar”
Ka pasur tri “yje” që kanë
shkëlqyer mbi të tjerët në
këtë fillim të Premier Ligë,
duke shënuar dhe krijuar
gola për skuadrat e tyre,
duke u bërë idhujt e
tifozerive përkatëse. Por ka
diçka të përbashkët që i
lidh këta tre futbollistë 

Vidal në udhëkryq Aguero i hapur për ta braktisur Mançesterin
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Deri në ditën e fundit të turit kemi folur me Nejmarin dhe nuk dinim asgjë. Ai tha se ende nuk
ishte i qartë se çfarë të bënte dhe nuk e dinte se çfarë po bënte. Deri në minutën e fundit, ne
ishim duke folur me të

Barcelona tashmë po nego-
cion përsëri për Filippe Kutinjo.
“10” e Liverplit është objektivi
numër një në tregun e dimrit
për katalanasit. Ernesto
Valverde i ka kërkuar klubit të
nënshkruajë me brazilianin.
Sekretariati teknik Blaugrana
është në ndjekje të ligave krye-
sore evropiane, duke kërkuar el-
ementë të rinj, që mund të ndih-
mojnë në ndërtimin e lojës
sulmuese. Ata janë të rinj, të
pranishëm dhe me një çmim më
të volitshëm, por, në çdo rast, të
gjitha opsionet në sfond të çojnë
te Kutinjo. Klima negocuese ka
ndryshuar ndjeshëm në lidhje
me luftën e ftohtë dhe mungesën
e harmonisë së verës. Barcelona
ka filluar një raund të ri bised-
imesh, duke shpresuar se kësaj
here do ta përfundojë gjithçka
pozitivisht. Në mënyrë që Kutin-
jo të bashkohet me “Camp Nou”,
klubi katalanas ka vendosur si
një kusht të domosdoshëm uljen
e çmimit të transferimit dhe për-
mirësimin e kushteve të

pagesës, gjë që nuk është një
detaj i vogël.

Merkatoja e dimrit, tradi-
cionalisht është më bombastike

se e verës. Dhe, në rastin e
Kutinjo, pavarësisht se është
një yll i klasit botëror, ekziston
faktori i mosfunksionimit të
fazës vendimtare të eliminimit të
Ligës së Kampionëve. Për këtë
aksion negociues, Barça ka
bashkëpunimin e brazilianit, i
cili ka vënë në dispozicion
gjithçka nga ana e tij që opera-
cioni të mbyllet në janar. Brazil-
iani ka kërkuar nga përfaqësue-
sit e tij të injorojnë çdo ofertë që
u vjen atyre. Njëra prej tyre
është ajo e PSZH-së, e cila i ka
kërkuar lojtarit që të mos nën-
shkruajë me Barçën dhe të
presë për verën e ardhshme. Më
pas, sheikët nga Katari besojnë
se do të krijohen kushtet e
duhura të “fair-play financiar”,
pavarësisht se duhet të pagua-
jnë transferimin e Kylian
Mbappe. Oferta prej 120 mil-
ionë eurosh është një deklaratë
e qëllimeve të klubit, që tregon
se ndihet fuqimisht për të re-
duktuar kushtet financiare të
dëshiruara nga “Reds”.

Sergjio Ramos tha se dera e
klubit galaktik, ku bën pjesë,
është e hapur për ish-yllin e
Barcelonës, Nejmar, nëse
braziliani dëshiron të shkëm-
bejë PSZH-në me kampionët
spanjollë dhe evropianë në
fuqi. Nejmar u bashkua me gji-
gandët e “Ligue 1” kësaj vere,
për një marrëveshje rekord
botëror me vlerë 222 milionë
euro, por tashmë flitet për
“trazira” me brazilianin
ndërkombëtar. Sipas raporteve
mediatike, Nejmar është i
pakënaqur me jetën te PSZH,
nën drejtimin e trajnerit Unai
Emery, duke nxitur spekulim-
in e një rikthimi sensacional
në La Liga, konkretisht te
fituesit e Ligës së Kampionëve
në dy edicionet e shkuara. I
pyetur për Nejmar, kapiteni
Sergio Ramos tha për “Cadena
Ser”: “Më pëlqen të kem më të

mirët në skuadër dhe është e
qartë se Nejmar është një prej
tyre. Ndoshta ishte më e lehtë
për të që të shkonte te PSZH-
ja, në vend që të vinte drejtpër-
drejt te Real Madridi. Ato janë
vendime personale, nuk e dini
kurrë se çfarë mund të ndod-
hë, sepse futbolli nuk

parashikohet shumë. Unë
tashmë e kam derën hapur për
të, nëse dëshiron të vijë. Kam
gjithashtu një marrëdhënie të
mirë me të”, tha Ramos.  Nej-
mar ka shënuar shtatë gola në
tetë ndeshje në “Ligue 1”, këtë
sezon, për ta ndihmuar PSZH-
në të lëvizë katër pikë para

kampionit francez, Monako,
gjatë këtij pushimi ndërkom-
bëtar. Ai ka shënuar edhe
katër gola në Ligën e Kampi-
onëve, për ta drejtuar PSG-në
drejt kualifikimit në 1/16 fi-
nale të këtij kompeticioni, me
dy ndeshje të mbetura për t’u
luajtur në gazën e grupeve.

Gjermania, 
e shqetësuar
për zhvillimin 

e Anglisë
Menaxheri i përgjithshëm i

kombëtares së Gjermanisë, Oliv-
er Bierhof, tha se përparimi dhe
suksesi i Anglisë në nivelin e të
rinjve i ka shqetësuar kampionët
e botës në fuqi. Anglia nuk e ka
fituar Kupën e Botës që nga viti
1966, por e ardhmja e futbollit të
këtij vendi duket e ndritshme,
pas fitoreve në kampionatin
botëror U-17 dhe U-20 këtë vit.
Rritja në Angli është një
shqetësim për Gjermaninë, sipas
ish-ndërkombëtarit Bierhof, i cili
sheh ngjashmëri në mënyrën se
si anglezët po zhvillojnë talentin
tani. “Duke menduar për ekipin
e Anglisë nga jashtë, konstaton
një grup lojtarësh të rinj dhe
shumë me karakter, – tha Bier-
hoff. – Ka një ndryshim tek An-
glia dhe unë mund të shoh se
besimi vjen nga U-20 dhe U-17.
Kjo tregon se edhe futbolli anglez
është zhvilluar”.  Ndërsa ish-ylli
i Milanit beson se tranzicioni do
të marrë pak kohë, ai shton se e
ardhmja është e ndritshme për
Anglinë dhe se “Tre Luanët” së
shpejti do të jenë një kërcënim i
madh në skenën botërore. “Është
një komb i mirë futbolli dhe një
ligë e fortë, – tha ai. – Është mirë
të luash kundër tyre. Duhen disa
kohë dhe ju shihni hapa të veg-
jël të suksesit në ekipet e të rin-
jve. Shpesh shohim se kemi loj-
tarë të suksesshëm të ekipit
rinor, që bëhen të rëndësishëm
në të ardhmen. Po, jemi të
shqetësuar për Anglinë, sepse
cilësia e lojtarëve do të bëhet më
e mirë. Natyrisht, duhet kohë,
Ne e kemi filluar këtë projekt në
vitin 2000 dhe rezultati i parë
ishte në vitin 2010, me lojtarët e
rinj të talentuar”.

Hoze Murinjo duhet të
përforcojë mbrojtjen e
Mançester Junajtedit dhe
shtypi anglez tashmë për-
paron me emrin e futbollistit
të përzgjedhur nga “Special
One”. Sipas “The Mirror”,
Samuel Umtiti i Barcelonës
është emri që trajneri por-
tugez e ka vënë në tryezën e
drejtuesve të ekipit anglez
për ta transferuar. 

Mbrojtësi qendror francez
i Barcelonës është i fundit i
listës së gjerë të nën-
shkrimeve të mundshme të
Murinjos, i cili duket i pakë-
naqur me punën e suedezit
Lindelof (përforcim i kësaj
vere, erdhi nga Benfika për
30 milionë euro) dhe besimin
e varfër që ofron Kris Smail-
ing. 

23-vjeçari Umtiti ka një
kontratë me Barcelonën deri
në vitin 2021 dhe një klau-

zolë përfundimi të saj prej 60
milionë eurosh. Nga ana
tjetër, rikthimi te Umtitit do
të supozonte, gjithashtu,
dorëzimin e Murinjos për
nënshkrimin e tij më të
kërkuar mbrojtës, i cili nuk
është tjetër, përveç Rafael

Varane. Mesfushori francez
ka qenë prej kohësh dëshira
kryesore e trajnerit portugez,
por Real Madridi refuzon të
negociojë për një lojtar të
vendosur përfundimisht në
mbrojtje të ekipit të Zidanit,
pas largimit të Pepe.

Përdora ‘Google’
për të njohur

ekipin ku do luaja
Mauro Ikardi ka folur për

gjithçka në intervistën e gjatë të
dhënë për “Inter TV”. Në fillim ka
folur për derbin e fituar 3-2
kundër Milanit. “Ka qenë një
ndeshje e madhe, realizimi i tre
golave ka qenë një emocion i pa-
përshkrueshëm. Më pas, më
kishte mbetur akoma shija e hid-
hur në gojë për penalltinë e
gabuar në ndeshjen e mëparshme,
2-2-shi i viti të kaluar. Reagimi i
tifozëve pas fitoreve të tilla është
gjëja më e bukur”, ka thënë
kapiteni i Interit. Maurito ka folur
edhe për rivalitetin me Dybalan.
“Është një mik i madh, e ka nisur
shumë mirë sezonin, por është një
lojtar i ndryshëm nga unë. Nuk
është e lehtë të gjesh një futbollist
me karakteristikat e tij që shënon
shumë”, shtoi më tej kapiteni i
zikaltërve. Në fund, Ikardi ka zbu-
luar edhe një prapaskenë
argëtuese. “Kur mësova se do të
transferohesha nga Barcelona te
Sampdoria e kam kërkuar në
‘Google’, sepse nuk e njihja si ekip.
Disa nga shokët e ekipit te Barça
janë tallur për faktin se do të lua-
ja me Kasanon dhe Pacinin. Ka
qenë një zgjedhje e bazuar edhe te
stili im i lojës: te Barcelona luhej
në një mënyrë tjetër, që mua nuk
më përshtatej, ndërsa te Sampdo-
ria jam ndier menjëherë mirë,
edhe falë Obiang”, përfundoi Ikar-
di, i cili aktualisht me sukses po e
bart fanellën e Interit. 

120 mln euro, oferta e re
e Barcelonës për Kutinjon

Për këtë aksion negociues, Barça ka
bashkëpunimin e brazilianit, i cili ka
vënë në dispozicion gjithçka nga ana
e tij që operacioni të mbyllet në
janar. Braziliani ka kërkuar nga
përfaqësuesit e tij të injorojnë çdo
ofertë që u vjen atyre. Njëra prej
tyre është ajo e PSZH-së

Murinjo pas qendërmbrojtësit të Barcelonës

Dera e Real Madridit është e hapur për Nejmarin
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Duhet që të keni kujdes nga tempera-
menti i juaj! Sidomos kur keni të bëni me
disa figura autoritare! Kjo do ju largoi më

shumë nga vetvetja dhe do ju bëj agresiv. Kujdes
me paratë! 

Kujdes nga njerëzit të cilët nuk bëjnë
asgjë dhe ankohen. Do të bëj që të mer-
reni me disa pasoja dhe forcime që nuk i

keni bërë më parë. Yjet ju sugjerojnë që të jeni më
të kujdesshëm në punë! 

Shokët e juaj më të mirë do të jenë më afër
juve sesa ju e parashikoni. Po ashtu, nuk ju
mungon edhe energjia. Prezenca e juaj
sociale është më e zakonshme se zakonisht.

Nëse shkoni në ndonjë mbrëmje shfrytëzojeni mundës-
inë për një lidhje të re. 

(20/III-20/IV) DASHI

DEMI 

Është koha e duhur që t’i përkushtoheni
studimeve, hulumtimeve dhe gjërave
intelektuale. Do të arrini një sukses të

paparë! Në mbrëmje po ashtu do të mund të argë-
toheni por edhe të filloni një lidhje të re.

(21/V-20/VI)BINJAKËT

Po arrini që të takoni më shumë njerëz
së zakonisht! Kështu do të keni edhe suk-
sese të reja! Gjatë ditë do të keni

mundësi që të kërkoni edhe paksa intimitet nga
partneri/ja. Kujdes me gripin! 

(21/VI-22/VII)GAFORRJA

Nevoja e juaj për punë është më e dobët
së zakonisht sot. Por, do të keni një
mundësi të mirë për t’u ngritur në karrierë.

Nuk do të jetë aq lehtë sa keni menduar, megjithatë
duhet të keni kujdes me partnerin/ën.

(23/VII-22/VIII)LUANI

Energjia e juaj e madhe do t’ju bëj që
të keni një rritje më të madhe sociale
sidomos në punë! Gjithmonë do të fil-

loni me gjëra të reja përderisa keni vetëbesim
në vetvete. 

(23/VIII-22/IX)VIRGJËRESHA

Ju dhe njerëzit më të cilët punoni do të arri-
ni diçka të madhe sot! Kështu do të arrini
që të merreni me disa punë njëkohësisht!

Kur përballeni më këtë atëherë do të shikoni se ka
ardhur koha për të arritur atë që dëshironi! 

(23/IX-22/X)PESHORJA

Duhet që të ruani për vete një informacion
të ndjeshëm që do të vije në fillim të ditës!
Kështu do të arrini që të keni një informa-

cion që të merrni besimin e shefit! Në mbrëmje jeta
do të jetë më interesante falë gjinisë së kundërt! 

(22/X-21/XII)AKREPI

(22/XI-21/XII)SHIGJETARI

Gjithçka do të duket larg nga ajo që ju keni
planifikuar për të ardhmen. Por, energjia e
juaj e madhe mendore do ju bëj që pas

pushimit të arrini t’i sistemoni gjërat. Yjet ju sugjerojnë
që të keni kujdes partnerin/ën. 

(22/XII-20/I)BRICJAPI

Ka aq shumë gjëra që kanë ndodhur me
familjen tuaj saqë ju keni arritur t’i shikoni
vetëm ato sipërfaqësore. Andaj duhet që

të jeni më shumë i kujdesshëm për familjen. Kjo do
marrë kohë por në fund do arrini sukses. 

(20/I-19/II)UJORI

Mos lejoni që të tjerët të marrin nga ju sit-
uatën! Ju keni aftësi për të menaxhuar
andaj vazhdoni! Në dashuri po ashtu do të

korrni suksese të reja! Yjet ju sugjerojnë që të keni
kujdes nga gripi. Konsumoni më shumë vitamina. 

(20/II-19/III)PESHQIT

(21/IV-20/V)

ZGJIDHJET: XHAMI, L, MAGJI, URIM, NARO, TRON, A, KI, EZRAT, DHESI, A, ARAT, RADIO VALËT, 
TRIM, AMIRI, I POPULLIT, R, GALATA, EMA, ADELE, SHTON, TINA ROMERO.

Shumë i lehtë: 634987152, 791452836, 528361479, 359826714, 812794365, 467513928, 
185239647, 243678591, 976145283. Mesatar: 859742136, 762318594, 341596782, 
184279365, 923165847, 576483219, 638927451, 215634978, 497851623.

Mensur
Mamuti

SKULPTORI
YNË

NË FOTO

BUJK,
PUNËTOR

I ARËS

LEGURË
E HEKURIT

----------------------------
QYTETI I LINDJES 
SË SKULPTORIT 

NË FOTO
L

FORCË E 
JASHTËZA-
KONSHME 
E DIKUJT A

PËRGËZIM

QYTEZË
NË SICILI

FILM
I STIVEN LIS-
BERGERIT

ANGSTREMI
--------------------------

PJESË
E JERUSALEMIT

(EZ  .  .  T)

ÇELËS (ANG.)
-----------------------------

E VËRTETA
(SH. PASHQ.)

E
SHTRAT LUMI, 

PËRROI (BISED.)
----------------------------

MAL AFËR 
BEOGRADIT

KOMUNË
NË FRANCË
(A . . . G . T) A

MBRETI
I PARË

HUNGAREZ

LLOJ
PËLHURE
SINTETIKE

LLOJ ANTILOPE
AFRIKANE

TOKAT
E PUNUARA

----------------------------
OKSIGJENI

QYTET
NËITALI

(T . . A . O)

VALËT 
E RADIOS

GUXIMTAR

PRIJËSI
I EMIRATEVE

----------------------------
UTERUSI
(SHKURT.)

TITULLI 
QË IU DHA 

SKULPTORIT 
NË FOTO,

“MJESHTËR ...”

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

FUTBOLLISTI
TURK, EMRE

KUARTAL
I STAMBOLLIT 

TË VJETËR

KËNGËTARJA 
QAZIMI

----------------------------
SHKOLLA
E MESME

KËNGËTARE 
ANGLEZE

(LAURIE BLUE 
ADKINS)

RRITET 
NË PESHË

-----------------------------
OKSIGJENI

AKTORE 
MEKSIKANE - 
AMERIKANE

10 nëntor 1736
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ASTRITI
- Kjo është e tmerrshme, - bërtiti mësuesja.
- Ti Astrit fle gjithë orën e mësimit. Nga do të mësosh
ti!
- Në ëndërr po shikoja pikërisht një orë mësimi,
mësuese!

BARSOLETA

911 - Conrad I zgjidhet Mbret i Gjermanisë.
1444 - Beteja e Varnës (Deti i Zi): Sulltan Mu-
rati II mund ushtrinë e kryqëzatave. 
1526 - John I Zapolyai i Transillvanisë zgjid-
het Mbret i Hungarisë.
1619 - René Descartes sheh ëndrrat që in-
spiruan Meditimet e tij për Filozofinë e parë.
1630 - Dështon revolucioni i pallatit kundër
Reshiliesë në Francë.
1697 - Parlamenti anglez pranon reduktimin
e ushtrisë.
1775 - Kongresi formon Trupat e Marinës
Amerikane.
1905 - Revolti i marinarëve në Konstad të Ru-
sisë. 
1942 - Trupat amerikane okupojnë aeroportin
e Port-Lyautey Marok.
1945 - Gjenerali Enver Hoxha shpallet ud-
hëheqës i Shqipërisë.
1950 - William Faulkner fiton Çmimin Nobel
për letërsi. 
1982 - Hapet Memoriali i Veteranëve të Viet-
namit.
1989 - Gjermanët fillojnë shkatërrimin e Mu-
rit të Berlinit.

KALENDARI HISTORIK
10 NËNTOR

Pas vitit 2015 dhe 2016, viti 2017 pritet të jetë
një nga tri vitet më të nxehta të regjistruara,
paralajmëroi të hënën Organizata Botërore Me-

teorologjike (WMO). Sipas të dhë-
nave të WMO-së, temperatura
mesatare globale në periudhën
janar-shtator 2017 është
regjistruar 1.1 gradë më e lartë
sesa ajo në periudhën parain-

dustriale. kalla e akullnajave në
Oqeanin e Ngrirë të Veriut ka

ngelur nën mesataren, ndërsa shkalla e akull-
najave në Antarktik në shkallë të ulët rekorde
ose afër rekordit.

Disa gra nuk janë bërë për t’u
zbutur. Ndoshta kanë nevojë të
mbeten të lira, deri kur të gjejnë
dikë po aq të egër, që të rendin së
bashku. (Carrie Bradshaw)

THËNIA E DITËS

Shkencëtarët kinezë kanë arritur me sukses të
prodhojnë llojin unik të orizit, i cili rritet në ujë
të njelmët, dhe i cili mund të
ushqejë rreth 200 milionë
njerëz në botë. Studimi është
kryer në Qendrën për kërkim
dhe hulumtim në Chingdao,
ku shkencëtarët merren me
rritjen e orizit rezistues ndaj
ambientit të njelmët dhe alkal,
në krahinën Shandong. Orizi i quajtur "juen
mi", është prodhuar me ndihmën e ujit të Detit
të Verdhë.

A E DINI SE...

Një tjetër virus vdekjeprurës i
ngjashëm me Ebolën ka shpërthy-
er në Ugandë. Zyrtarët e shënde-
tësisë në atë shtet kanë ngritur
alarmin se virusi Marburg vret
88% të njerëzve që prek dhe kon-
siderohet si një nga sëmundjet më
vdekjeprurëse që ekzistojnë. Deri
tani janë identifikuar pesë per-

sona të prekur nga ky virus. Mar-
burg i përket të njëjtës familjes si
Ebola, që vrau 11 mijë vetë në
Afrikën Perëndimore gjatë viteve
2014-2015. Ky virus mund të
përhapet përmes kafshimeve dhe
mund të transmetohet nga njeriu
tek njeriu përmes gjakut.
Megjithatë, infektimi mund të

përhapet edhe përmes kontaktit
me veshje të ndotura. Virusi Mar-
burg shkakton ethe, gjakderdhje,
të vjella, diarre. Raportohet se dy
persona, motër e vëlla, kanë
vdekur pranë kufirit kenian për
shkak të këtij virusi. Aktualisht,
nuk ka asnjë kurë për këtë së-
mundje.

Studiuesit e Universi-
tetit të Kembrixhit  kanë
trajtuar delet për të iden-
tifikuar fytyrat e aktorëve
Jake Gyllenhaal dhe
Emma Watson, ish-Presi-
dentit të SHBA Barak
Obama dhe spikeren e laj-
meve të BBC Fiona Bruce.
Pas trajnimit, delet ishin
në gjendje të zgjidhnin fo-
tot e fytyrave të njohura
në shumicën e provave.
Ajo tregon se delet kanë
aftësi të ngjashme të
njohjes së fytyrës me
njerëzit. “Ne u përqen-
druam në atë nëse një kaf-
shë ishte e aftë të përpu-
nonte një objekt
dy-dimensional si një per-

son”. Pas vendosjes së
aftësisë së kafshëve për të
njohur të famshëm, hu-
lumtuesit i vendosin një
detyrë të re. Ata donin të
shihnin nëse kafshët e
fermës mund të identifiko-

nin saktësisht të njëjtët të
famshëm kur u paraqitën
nga kënde të ndryshme.
Përsëri, performanca e
kafshëve në lidhje me këtë
ishte në nivele goxha të
larta. Së fundmi, kërkue-

sit donin të dinin nëse de-
let mund t’i dallonin per-
sonat e tyre nga një foto.
As në këtë detyrë gjithash-
tu, delet nuk zhgënjyen.
Rezultatet tregojnë se aftë-
sitë e njohjes së fytyrave të
kafshëve janë të ngjash-
me me ato të majmunëve,
dhe njerëzve. Studiuesit
thonë se mund të jetë in-
teresante në të ardhmen
për të hetuar nëse delet
mund të identifikojnë sh-
prehje të ndryshme në
fytyrat njerëzore. Puna
mund të ketë edhe detaje
që ndihmojnë për të më-
suar rreth sëmundjeve
nervore, të tilla si Hun-
tington dhe Parkinson.

Ka pak gjëra pas të ci-
lave njerëzit janë më
shumë të fiksuar, se sa
Kardashianet. Edhe lajmi
më i vogël në lidhje me
jetën e tyre të luksit, i bën
njerëzit të klikojnë si të
çmendur. Kohët e fundit,
një foto e tre motrave të
famshme u duk se tregon-
te që ishin shtatzëna, dhe
interneti u çmend. Ka
femra që bëjnë ç’të mun-
den, vetëm e vetëm që të
duken si Kim & co. Një gjë
që të gjithë do të donin të

dinin, është se sa fiton fa-
milja nga shfaqja fitim-
prurëse “Keeping up with
the Kardashians”. Sipas
Buzzfeed, marrëveshja më

e fundit i sjell familjes plot
150 milionë dollarë për
pesë vitet e ardhshme.
Janë shumë para. Po si e
ndajnë në një familje të

mbushur me personalite-
te të forta? Matriarkja e
familjes, Kris Jenner, që
është edhe producente e
shfaqjes, ka dhënë një ide:
“Eshtë si një lloj vendimi
në grup. Të gjithë pa-
guhen pak a shumë një-
soj, sepse ne të gjithë fil-
mojmë shumë dhe
punojmë shumë, dhe e
kemi krijuar këtë shfaqje
dhe këtë brand gjatë
dekadës së fundit… të
gjithë janë të lumtur”. E si
të mos jenë…

Përhapet një tjetër virus
vdekjeprurës i ngjashëm me Ebolën

Delet mund të njohin fytyrat njerëzore!

Marrëzia s'ka fund! Shihni sa 
paguhet secila prej Kardashianëve


