
Shkup, 16 nëntor - Vendet e Ballkanit
Perëndimor po shënojnë një rritje të
punësimit, ndërkohë që rritja ekono-
mike vijon në të gjithë rajonin. Rritja
ekonomike rajonale pritet të arrijë në
2.6 për qind në vitin 2017, duke çuar në
krijimin e 230,000 vendeve të reja të

punës deri në qershor 2017, me një
rritje prej 3.8 për qind krahasuar me pe-
riudhën e mëparshme. Kështu thuhet
në Raportin e rregullt ekonomik për Bal-
lkanin Perëndimor të Bankës Botërore,
për gjysmë vjetorin e parë të vitit 2017.
“Edhe përkundër papunësisë së lartë

në të gjashtë vendet e rajonit, normat e
punësimit u rikthyen sërish në nivelet e
para vitit 2008 në Shqipëri, Kosovë, Mal
të Zi dhe Serbi. Më shumë se gjysma e
vendeve të reja të punës në rajon, janë
krijuar nga sektori privat. Është inku-
rajuese të vërejmë se...

Maqedonia kryeson me papunësi 
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� FAQE 12-13

Nga 160 mijë,
vendet e 
BE-së kanë
pranuar
vetëm 31.500
refugjatë

Vendeve
arabe nuk u
bëhet vonë
për Arakanin

Ndërkohë që vazhdon
persekutimi ndaj musli-
manëve të Arakanit në
Mianmar dhe teksa vazh-
dojnë përpjekjet e civilëve
për të ikur në Banglade-
sh, shumica e vendeve
muslimane kritikohen se
janë indiferentë ndaj
dramës së përjetuar
njerëzore...

Qepeni gojën,
llapaqenë…

Serbët e
Kosovës nuk
paguajnë as
edhe ujë!
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FAQE 15

Njohësit e transportit rrugor thonë se është e pajustifikueshme që në kohën kur Kosova gati sa ka përfunduar rrugën

Prishtinë-Bllacë si autostradë, Maqedonia të mos ketë prioritet ndërtimin e rrugës Bllacë-Shkup si aks modern me

katër korsi. Bile, ekspertët e rrugëve thonë se ka kaluar edhe koha e përpilimit të një studimi fizibiliti

Autostrada në derë,
s’ka nevojë për studim

Rruga Shkup-Bllacë

� FAQE 2

Shkup, 16 nëntor - Shumë pak
nxënës regjistrojnë arsimin e
mesëm tre vjeçar në Maqedoni,
pavarësisht forcimit të politikave
për një arsim të orientuar sipas
kërkesave të tregut. E shpjeguar
në bazë të mundësive që jep
niveli i arsimit të mesëm, arsimi
profesional trevjeçar nënkupton
aftësimin e kuadrove që duhet

të absorbohen nga tregu i
punës. Mirëpo, shkollat e za-
natit, sikurse quhen ndryshe
drejtimet e arsimit të mesëm
profesional trevjeçar, nuk janë
edhe aq të lakmueshme te ne.
Njëlloj si në arsimin e lartë, ku
viteve të fundit ka një tendencë
në rritje të riregjistrimit të
studimeve katër vjeçare (me 240

ECTS) pasi kandidatët të kenë
kryer studimet tre vjeçare (me
180 ECTS), edhe në arsimin e
mesëm, nxënësit jo çdo herë
mjaftohen me diploma të mesme
trevjeçare. Shkollimi i mesëm
trevjeçar, edhe ashtu nuk për-
bën pjesë të konsiderueshme të
arsimit të mesëm në përgjithësi
dhe as të arsimit...

Trevjeçarja nuk lakmohet as në shkollat e mesme 

� FAQE 4

Muzika është 
e lidhur me
harmoninë!

Miratohet
Ligji për

“Monstrën”

Toleranca, ajo
që i duhet

Maqedonisë  
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VMRO kërkon
debat publik
për shqipen
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Nismë për
bashkëpunim

dhe besim
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Për dallim prej Maqedonisë, që nuk ka lëvizur aspak në ndërtimin e autostradës
Shkup-Bllacë, pala kosovare ka filluar që para tre vitesh ndërtimin e Autostradës
“Arben Xhaferi” Aktuale

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 16 nëntor - Kosova
në vitin 2018 pritet edhe
zyrtarisht të lëshojë në
përdorim Autostradën “Ar-
bën Xhaferi”, që e lidhë Pr-
ishtinën me Shkupin. Deri
në muajin dhjetor pritet
që të përfundojnë punimet
në aksin rrugor Prishtinë-
Ferizaj, ndërsa autostra-
da e cila lidh Prishtinën
me Shkupin (nga ana e
Kosovës) pritet të përfun-
dojë në vitin e ardhshëm.
Maqedonia, nga ana e saj,
vetëm se ka paralajmëru-
ar se është duke punuar
në pjesën e studimit të fiz-
ibilitetit për rrugën nga
kufiri deri në unazën e
Shkupit, që lidhet me qen-
drën e Shkupit, në gjatësi
prej 13 km. 

Njohësit e transportit
rrugor thonë se është e
pajustifikueshme që në
kohën kur Kosova gati sa
ka përfunduar rrugën Pr-
ishtinë- Bllacë si au-
tostradë, që Maqedonia të
mos ketë prioritet ndër-
timin e rrugës Bllacë -
Shkup si aks modern me
katër korsi. Bile, ekspertët
e rrugëve thonë se ka
kaluar edhe koha e për-
pilimit të një studimi fiz-
ibiliti. 

ASNJË PËRBËRJE QEVERITARE
NUK TREGOI INTERESIM

Ekspertët thonë se pri-
oritet numër një i ndër-
timit të rrugëve të reja në
Maqedoni, duhet të jetë
autostrada Shkup- Bllacë,
për shkak të lidhjes së sh-
pejtë të Maqedonisë me
Rrugën e Kombit, numrit
të madh të veturave që
përshkojnë këtë aks rru-
gor, raportit dhjetë me një
në favor të Maqedonisë në
aspekt të eksportit me
Kosovë etj. 

Sipas profesorit uni-
versitar, Vullnet Paloshi,
sot, në vitin 2017, kur
Kosova na sjellë deri te
dera Autostradën “Arbën
Xhaferi”, as që ka nevojë
për fizibiliti studimin që
shërben vetëm të tregojë
arsyeshmërinë e ndërtim-
it të kësaj rruge.

“Në 15 vitet e kaluara,
asnjë përbërje qeveritare,
nuk ka qenë e interesuar
që te ketë si prioritet ndër-
timin e rrugës Shkup-
Bllacë në nivel të au-
tostradës. Në periudhën e
kaluar, bile, sipas njo-
hurive të mija, as nuk
është përgatitur ndonjë
fizibiliti studim që do të
tregonte arsyeshmërinë e
ndërtimit të saj.
Megjithatë, duhet shtuar
se në ditët e sotme, kur
Kosova faktikisht e ndërtoi
rrugën Prishtinë –Bllacë,
edhe nuk ka nevojë për
një projekt të tillë studi-

mor, për shkak se s’ka
vend të dëshmohet nevoja
e ndërtimit të aksit rrugor
Bllacë –Shkup në kushte
kur jemi ndër shtete e
rralla që kemi suficit në
këmbimin tregtar me
Kosovën, kur nga Kosova
kemi një fluks të madh
konsumatorësh, kur në
drejtim të Kosovës ek-
sportojmë disa qindra mil-
ionë euro dhe importojmë
vetëm dhjetëra miliona
euro, qytetarë të shumtë
nga Kosova që mjekohen
në spitalet private në
Shkup, frekuentues të
shumtë nga Kosova që
harxhojnë shuma të mëd-
ha në dyqanet e ndryshme
dhe qendrat tregtare në
Shkup, apo në kushte kur

me ndërtimin e rrugës së
mbetur në anën e Maqe-
donisë që lidh Shkupin
dhe Prishtinën, do të kemi
edhe një dalje të shpejtë
në det përmes rrugës së
Kombit“, thotë Palloshi.

Sipas tij, nuk është as-
pak e arsyeshme të lidhet
rruga Bllacë-Shkup me
Vizbegun, por vetëm nevo-
jitet të lidhet me qarkoren
e Shkupit, për të qenë një
dalje e shpejtë për në Ku-
manovë, Greqi etj. Ai më
tej shton se projekti i parë
për ndërtimit e këtij aksi
rrugor në formë të zgjid-
hjes ideore daton që nga
viti 2000, që më pastaj
është reviduar nga
ekspertët e Bankës
Botërore që ka dhënë vëre-

jtjet lidhur me kthesat,
rrugët e kështu me radhë. 

Në ndërkohë, ish
zëvendësministri i Trans-
portit dhe Lidhjeve, Sk-
ender Palloshi, thotë se
ndërtimi i kësaj rruge
duhet të jetë i pari në
listën e ndërtimeve të ak-
seve rrugore në Maqedoni. 

“Në periudhën 2006 -
2008 nuk ka pasur fizibil-
iti studim për ndërtimin e
kësaj rruge, por vetëm
është parashikuar që ajo
të sanohet apo meremeto-
het Në atë kohë Kosova
kishte telashe tjera për
shkak bëhet fjalë për peri-
udhën kur ajo formësohej
si shtet dhe nuk ishte
koha që të mendohej për
ndërtimin e autostradave.
Sot, nëse flasim në aspekt
profesional, kemi një situ-
atë tërësisht ndryshe ku
parametrat për numrin e
veturave flasin në favor të
ndërtimit të saj, andaj
ndërtimi i i autostradës
moderne duhet të jetë pri-
oritet numër një i ndër-
timeve të rrugëve në
Maqedoni dhe duhet të
ndërtohet bile me të holla
buxhetore, për shkak se
bëhet fjalë vetëm për pak
kilometra dhe jo për një
distancë shumë të gjatë“,
thotë ish zëvendësministri
i Transporti dhe Lidhjeve

për periudhën 2006-2008,
Skender Palloshi.

ÇFARË KA PËRGATITUR 
KOMPANIA “GRANIT”?

Nga ana tjetër, inx-
hinieri i ndërtimit, Shefki
Aliti, thotë se i gjithë
dokumentacioni i nevo-
jshëm për ndërtimin e
kësaj rruge, është i gat-
shëm dhe vetëm nevojitet
që të fillohet me ndërtimin
e saj.

“Që prej vitit 2008,
sipas njohurive të mia,
ekziston projekti i zbatim-
it, të cilit i ka parapri fiz-
ibiliti studimi i rrugës
Shkup-Bllacë të gjatë 12
kilometra, që e ka përgat-
itur kompania e njohur e
ndërtimit “Granit”. Pra, i
tërë projekti është i gat-
shëm, së bashku me
trasenë dhe elementet e
tjera të nevojshme dhe
tani mbetet që vetëm të fi-
nancohet dhe të fillohet
me punët ndërtimore në
këtë projekt kaq të rëndë-
sishëm për Maqedoninë
dhe qytetarët e saj“, thotë
Shefki Aliti. 

Në ndërkohë, para tre
ditë, ministri i Infrastruk-
turës së Kosovës, Pal
Lekaj, vizitoi punimet të
cilat janë duke vazhduar
për ndërtimin e Au-
tostradës “Arbën Xhaferi”.
Ministri Lekaj tha se për
projektin në fjalë prej 62
kilometra punimet po
vazhdojnë dhe nuk ka as-
një vonesë në realizimin e
projektit dhe sipas tij, seg-
menti i dytë deri në Do-

ganj përfundon në dhjetor,
ndërkaq segmenti i tretë
deri në kufi në vitin 2018. 

“Sa i përket Au-
tostradës “Arbën Xhaferi”
punimet janë duke shkuar
sipas parashikimeve dhe
janë në fazën që deri në
Ferizaj ky segment i dytë të
përfundojë këtë vit, në
muajin dhjetor. Përafër-
sisht i tërë projekti i kësaj
autostrade del të kushtojë
rreth 700 milionë euro”, ka
thënë Lekaj.

Ndërtimi i rrugës
Bllacë –Shkup kërkohet
vite me radhë nga komu-
niteti i biznesit të Kosovës
dhe Maqedonisë . Para dy
vitesh, edhe Oda
Ekonomike e Maqedonisë
Veriperëndimore, në
kuadër të kërkesave drej-
tuar Qeverisë, kërkoi që
theks i veçantë të vendoset
në realizimin e projekteve
në infrastrukturën rru-
gore, në veçanti au-
tostradës që lidh vend-
kalimin kufitar me
Republikën e Kosovës dhe
që vazhdon me Malin e Zi
dhe shtetet tjera. Mungesa
e lidhjeve të mira trans-
portuese midis Maqe-
donisë dhe Kosovës,
ndikojnë negativisht në
shpejtësinë dhe cilësinë e
transportit të mallrave
ndërmjet dy shteteve, kjo
pasi rruga e tanishme në
drejtim të Kosovës, prej
Stenkovecit deri në Bllacë,
është rrugë me gjerësi prej
shtatë metrash. Afaristët
nga të dyja shteteve
vazhdimisht kanë reaguar,
se pas modernizimit të
vendkalimit kufitar Bllacë
në kufirin Maqedoni-
Kosovë, tani mbetet të
ndërtohet autostrada
moderne që do të përsh-
pejtojë transporti midis dy
shteteve. Sipas tyre, lidhja
më e mirë infrastruktur-
ore do të ndikojë në
mënyrë të dukshme në
këmbimin tregtar midis dy
shteteve, por edhe në rrit-
jen e të dyja ekonomive.

Në të kaluarën, janë
shqyrtuar disa modele për
ndërtimin e saj, duke fillu-
ar prej marrjes së kredisë,
ndërtimit me mjete bux-
hetore dhe dhënies me
koncesion. Në vitin 2015,
nga Ministria e Transportit
të Maqedonisë, kishin par-
alajmëruar se do të sh-
pallin sërish koncesion për
ndërtimin e rrugës Shkup-
Bllacë në gjatësi prej 13
kilometrash. Për dallim
prej Maqedonisë, që nuk
ka lëvizur aspak në ndër-
timin e autostradës
Shkup-Bllacë, pala koso-
vare ka filluar që para tre
vitesh ndërtimin e Au-
tostradës “Arben Xhaferi”,
ndërsa ndërtohet nga
Kompania “Bechtel-
Enka”. 

SKENDER PALLOSHI

Sot, nëse flasim në aspekt
profesional, kemi një situatë

tërësisht ndryshe ku parametrat për
numrin e veturave flasin në favor të
ndërtimit të saj, andaj ndërtimi i i
autostradës moderne duhet të jetë prioritet numër një i
ndërtimeve të rrugëve në Maqedoni dhe duhet të
ndërtohet bile me të holla buxhetore, për shkak se bëhet
fjalë vetëm për pak kilometra dhe jo për një distancë
shumë të gjatë

SHEFKI ALITI

Që prej vitit 2008,
sipas njohurive të

mia, ekziston projekti i
zbatimit, të cilit i ka
parapri fizibiliti studimi i
rrugës Shkup-Bllacë të
gjatë 12
kilometra,
që e ka
përgatitur
kompania e
njohur e
ndërtimit “Granit”. Pra, i
tërë projekti është i
gatshëm, së bashku me
trasenë dhe elementet e
tjera të nevojshme dhe
tani mbetet që vetëm të
financohet dhe të fillohet
me punët ndërtimore në
këtë projekt kaq të
rëndësishëm për
Maqedoninë dhe qytetarët
e saj

VULLNET PALLOSHI

Në 15 vitet e kaluara, asnjë përbërje qeveritare, nuk ka qenë e
interesuar që te ketë si prioritet ndërtimin e rrugës Shkup-

Bllacë në nivel të autostradës. Në periudhën e kaluar, bile, sipas
njohurive të mija, as nuk është përgatitur ndonjë fizibiliti studim që do të
tregonte arsyeshmërinë e ndërtimit të saj. Megjithatë, duhet shtuar se
në ditët e sotme, kur Kosova faktikisht e ndërtoi rrugën Prishtinë –Bllacë, edhe nuk ka
nevojë për një projekt të tillë studimor, për shkak se s’ka vend të dëshmohet nevoja e
ndërtimit të aksit rrugor Bllacë –Shkup në kushte kur jemi ndër shtete e rralla që kemi
suficit në këmbimin tregtar me Kosovën, kur nga Kosova kemi një fluks të madh
konsumatorësh, kur në drejtim të Kosovës eksportojmë disa qindra milionë euro dhe
importojmë vetëm dhjetëra miliona euro...

Rruga Shkup-Bllacë

Autostrada në derë, s’ka
nevojë për fizibiliti studim

Njohësit e transportit rrugor
thonë se është e
pajustifikueshme që në kohën
kur Kosova gati sa ka
përfunduar rrugën Prishtinë-
Bllacë si autostradë, që
Maqedonia të mos ketë
prioritet ndërtimin e rrugës
Bllacë-Shkup si aks modern
me katër korsi. Bile, ekspertët
e rrugëve thonë se ka kaluar
edhe koha e përpilimit të një
studimi fizibiliti

Koha



Koha
E PREMTE

17 NËNTOR |2017| 3
Vetë kryetari i RDK-së, Vesel Memedi tha për gazetën KOHA se është herët
të deklarohet për këtë temë pa mos mohuar asgjë se ai do të jetë njëri nga
pesë nënkryetarëtAktuale

Shkup, 16 nëntor - Gjykata
Kushtetuese të enjten e ka
shfuqizuar Ligjin për cak-
timin e llojit dhe lartësisë së
dënimit. Përmbajtja e këtij
ligji, prej miratimit në vitin
2014 e deri më sot,
vazhdimisht është kontestu-
ar, respektivisht dispozitat e
tija kanë qenë pjesë e de-
batit, duke filluar nga vetë
gjykatësit, avokatët si dhe
nga ekspertët. Në arsyetimin
e këtij vendimi, nga Gjykata
Kushtetuese kanë thënë se
shfuqizimi i këtij Ligji ka
ndodhur për shkak se i njëjti
nuk e ka arritur qëllimin për

të cilën është miratuar. Një
normë ligjore e kësaj natyre,
siç janë shprehur disa herë
ekspertët e lëmit penale, nuk
ekziston në asnjë legjislacion
të vendeve të Evropës, por
ata kanë bërë të ditur se një
përmbajtje ligjore e lëshuar e
këtij formati ka ekzistuar një
kohë në SHBA. Qëllimi i Ligji
për caktimin e llojit dhe
lartësisë së dënimit, ka
synuar arritjen e marrëvesh-
jes për llojin dhe lartësinë e
dënimet mes prokurorit dhe
të akuzuarit, si dhe
formimin, përbërjen, man-
datin dhe kompetencat e

Komisionit për harmonizimin
e politikës ndëshkuese.
Avokati Hristijan Georgievs-
ki, i cili e ka parashtruar ini-
ciativën për vlerësimin e
kushtetutshmërisë së Ligjit
për caktimin e llojit dhe
lartësisë së dënimit, ka thënë
se arsyeja e miratimit të këtij
ligjit nga Parlamenti ka qenë
zbatimi më i lehtë i Kodit Pe-
nal. Megjithatë, qëndrimi i tij
ka qenë se me këtë Ligj është
humbur individualizimi i
dënimit dhe bindja e lirë e
gjykatësit. 

"Mënyrë e përcaktimit se
cila vepër penale, në cilin

nivel përfshihet, jo vetëm se
nuk ka bazë ligjore, por është
edhe i paqartë, pa kritere të
vazhdueshme. Si mundet
gjykatësve t’ua lidhim këm-
bët, e më pas të kërkojmë të
vrapojnë? Ashtu siç është i
vendosur ky ligj, gjykatësit
duke e zbatuar dispozitat që
burojnë nga ky ligj, do të jenë
‘përshkrues të thjeshtë të
dënimeve tabelare’, me çka
paraprakisht nuk do t’i mer-
reshin parasysh rrethanat e
vetë personave që paraqiten
si kryerës të veprave penale”,
thuhet ne iniciativën e
avokatit Georgievski. (O.XH)

Fatos RUSHITI

Shkup, 16 nëntor - VMRO
opozitare ka kërkuar nga
shumica parlamentare orga-
nizimin e një debati publik në
lidhje me Ligjin për përdori-
min e gjuhëve të enjten gjatë
seancë për emërimin e zë-
vendëssekretarëve të Parla-
mentit. Siç propozoi deputeti
i VMRO-së, Ilija Dimovski, në
debat të thirren ekspertë të
dalluar përfshirë dhe ata që
ishin kreatorë të Marrëve-
shjes së Ohrit. “Që të kemi
Ligj sa më kualitativ për për-
dorimin e gjuhëve dhe që do
të plotësonte të gjitha stan-
dardet, propozoj që para se
Ligji të kalojë në lexim të dytë
- të organizohet debat publik,
në të cilin do të jepnin kontri-
but ekspertë përkatës dhe
profesorë universitarë, si dhe
ata ë ishin kreator të Marrëve-
shjes së Ohrit”, kërkoi Dimo-
svki. Por, i menjëhershëm
ishte reagimi i kryeparlamen-
tarit Talat Xhaferi, duke u

thirrur në atë se debati është
apsolvuar që në lexim të parë
dhe referuar nenit 145 të Rre-
gullore së punës të Parlamen-
tit, debati publik, siç tha Ta-
lat Xhaferi, nuk mund të
organizohet më. Kryeparla-
mentari Xhaferi pas replikave
mes Dimovskit të VMRO-së
dhe Tomisllas Tuntevit të
LSDM-së, u thirr në Nenin
121 të Rregullores së Parla-
mentit, se "OJQ-të dhe ek-
spertë mund të thirrën të ja-
pin mendimin e tyre edhe
gjatë debatit në komisione
para leximit të dytë”. "Neni
121 i Rregullores së punës së
Parlamentit lejon që në trupat
punues - në debat të ftohen
persona nga sindikatat, orga-
nizatat joqeveritare dhe ek-
spertë tjerë që të japin mendi-
min në lidhje me ligjet e
ndryshme”,tha Xhaferi. Këto
debate u zhvilluan përmes
ndërhyrjeve procedurale
ndërkaq në diskutimin e tij
në lidhje me miratimin e ven-
dimit për numrin e zëvendës-
sekretarëve të Parlamentit,
deputeti Ilija Dimovski kërkoi
nga shumica parlamentare të
tërheqin këtë propozim, për

shkak se, siç tha ai, para
zgjedhjeve janë zotuar të
zvogëlojnë harxhimet ndërsa
sipas Dimovskit - tani ndodh
e kundërta. "Jeni vetë që keni
kritikuar pozitën për punësi-
me partiake në administratë.
Jeni ju ata që na keni kri-
tikuar për shpenzime dhe i
keni premtuar qytetarëve
para zgjedhjeve se do ti zvogë-
loni harxhimet. Tani ndodh e
kundërta - i rrisni ato. Ata që
kanë kërkuar pozita qeverita-
re dhe nuk i kanë marrë ato,
tani doni ti rehatoni me pozi-
ta në Parlament. Mesa e di
unë, vetëm në përbërjen e
parë parlamentare ka pasur
katër dhe gjithnjë për 27 vite
kanë qenë tre zëvendës - bile
edhe rrisni edhe numrin
nënkryetarëve në pesë. Propo-
zoj ta tërhiqni këtë propozim
që së bashku të ulemi dhe ti
precizojmë kriteret për zë-
vendësit. Nëse nuk e bëni
tash, pas gjashtë muajve do
të hapen tema të mëdha dhe
do të keni nevojë më shumë
për neve, ndërsa atëherë do të
jetë vonë”, tha Dimovski. Pas
tij ishin edhe 35 diskutues të
paraqitur vetëm për pikën për

shtimin e zëvendëssekretarë-
ve. “Sot, këtë pikë të rendit të
ditës do ta kishim kaluar për
dy minuta, por kur ju propo-
zoni pesë zëvendës për të bërë
shpenzime të panevojshme, e
për të cilat vetë keni thënë se
duhet zvogëluar, këtu nuk
mund ta kalojmë në heshtje”,
theksoi mes tjerash Zoran
Iliovski i VMRO-së. Ndryshe,
Komisioni për zgjedhje dhe
emërime kohë më parë hodhi
poshtë propozimin e partive
në pushtet për të pasur pesë
zëvendëssekretarë të Parla-
mentit, kur kundër votuan 6
deputetë të VMRO dhe një
nga Lëvizja BESA. Propozimi
përsëritet, por tani kandidatja
e Ermira Asani Salija është
tërhequr nga kandidatura gjë
që e konstatoi edhe gjatë
seancës kryeparlamentari Ta-
lat Xhaferi. Në vend të saj,
njërin nga tre zëvendësit e rinj
do ta ketë Lëvizja BESA ash-
tu siç do ta ketë dhe njërin
nga pesë nënkryetarët e Par-
lamentit. Për këto të fundit
pritet të vendoset shumë sh-
pejt ashtu siç paralajmëroi
ditë më parë Talat Xhaferi
gjatë një brifingu me gazetarë.
Siç ka raportuar kohë më
parë gazeta KOHA, referuar
burimeve partiake në Parla-
ment - njëri nga nënkryetarët
do jetë edhe Vesel Memedi
dhe një tjetër nga deputetët
turq. Për të konfirmuar këto
zëra, vetë kryetari i RDK-së,
Vesel Memedi tha për gazetën
KOHA se është herët të dekla-
rohet për këtë temë pa mos
mohuar asgjë se ai do të jetë
njëri nga pesë nënkryetarët.
VMRO mbetet dhe më tej në
qëndrimin se nuk do të pro-
pozojë asnjë deputetë për
nënkryetar, ndërsa thonë se
pozita e tyre është ë garan-
tuar me Kushtetutë dhe ligj
dhe nuk mundet të mos ua
merr kush, kjo sipas asaj që
thanë për gazetën KOHA de-
putetë nga VMRO. Ka gjasa
që plotësimi i anëtarëve të Qe-
verisë dhe zgjedhja e nënkrye-
tarëve të ndodh para datës 22
nëntor, ditë kur është para-
lajmëruar mbledhje e Komi-
sionit për çështje evropiane
për të debatuar në lidhje me
Ligjin për gjuhët.

Reagim i Delegacionit 
të BE-së në Shkup

Para së gjithash ne ishim të befa-
suar të shihnim artikullin me titull: “Me-
diat shqiptare kritikojnë Zyrën e BE-së
në Shkup: Kur BE shkel parimet e BE-
së” të botuar më 15 nëntor të vitit 2017
në edicionin e Gazetës ditore Koha, në
lidhje me Ditën e Mediave të organizuar
në Tiranë javën e kaluar (8-10 nëntor). 

Për këtë eveniment, të organizuar
nga Komisioni Evropian, ftesat u janë
dërguar një game të gjerë të gazetarëve
dhe profesionistëve të mediave nga ven-
di, duke përfshirë edhe mediat në gjuhën
shqipe. Një përfaqësues nga gazeta juaj
gjithashtu ka qenë i ftuar. Megjithatë,
vendimi për pranimin e ftesës merret
nga ata që janë ftuar për të marrë pjesë
dhe jo nga Delegacioni i BE-së. 

Delegacioni i BE fuqishëm kundërsh-
ton akuzat e pabaza se do të diskrimi-
nonte gazetarët në baza etnike ose në
çfarëdo baze tjetër. Delegacioni i BE
edhe njëherë shpreh mbështetjen e vet të
vazhdueshme për kohë të gjatë për me-
diat e lira dhe gazetarinë profesionale në
vend. 

Përgjigje e redaksisë
Që në fillim duhet të ju përgën-

jeshtrojmë në pohimin se në mesin e të
ftuarve në këtë konferencë ka qenë edhe
gazeta KOHA. Kjo nuk është aspak e
vërtetë. 

Sa i përket artikullit, ne me kohë
kërkuam edhe prononcimin e Zyrës
suaj, por nga shkaqe të panjohura,
mungoi gatishmëria juaj që të sqaroni
pakënaqësitë në opinion. Në të njëjtin ar-
tikull flasin edhe gazetarë dhe përfaqë-
sues të disa mediave kryesore shqipe në
këtë vend, ku në mënyrë të qartë shpre-
hën pakënaqësi me selektimin e pjesë-
marrësve nga Maqedonia dhe injorimin
e mediave dhe gazetarëve shqiptarë. Këto
zëra janë realë dhe nuk janë të shpikur
nga gazeta jonë. Kjo listë mund të ishte
edhe më e madhe nëse ne do t’i konsul-
tonim edhe mediat tjera. Për të qenë ko-
rrekt deri në fund, nga kontaktet me të
gjitha mediat shqipe në vend, rezulton të
jetë ftuar vetëm një kolegë shqiptarë nga
TV Alsat, i cili ka marrë ftesë, por nuk ka
mundur të jetë pjesë e kësaj konference.
Të tjerët, përfshirë edhe gazeta jonë, as
që janë kontaktuar. Ndaj për të refuzuar
një ftesë, ajo duhet të dërgohet nga
dikush, që në rastin konkret - nuk është
bërë ndaj askujt tjetër prej mediave që
kontaktuam, përveç koleges së TV Alsat. 

Për të mos vazhduar më tutje, në
vazhdim do të publikojmë listën e pjesë-
marrësve nga Maqedonia në këtë konfer-
encë, për të parë opinioni përcaktimin
tuaj të vërtetë për mosdiskriminim të
mediave dhe gazetarëve në baza etnike
në Maqedoni. 
Emrat që morën pjesë nga Maqedonia: 

1. Mile Boshnjakovski - zëdhënës i Qev-
erisë 
2. Sashka Cvetkovska - Nova TV
3. Borjan Jovanovski - Nova TV
4. German Filkov - Qendra për Komu-
nikim Qytetar
5. Sanja Gelevska Frkovic- Delegacioni i
BE-së në Shkup
6. Sllobodan Georgiev - BIRN
7. Dejan Gerorgievski - Qendra për
Zhvillimin Medial 
8. Maja Handziska Trendafilova - Këshilli
për bashkëpunim rajonal 
9. Dushica Mrgja - TV 24
10. Biljan Petkovska - Instituti për me-
dia 
11. Vasil Popetrevski - TV Alsat
12. Naser Selmani - Shoqata e Gaze-
tarëve të Maqedonisë 
13. Aleksandra Temenugova - Shkolla
për gazetari dhe marrëdhënie me pub-
likun
14. Zoran Trajçevski - Agjencia për shër-
bime audio-vizuale
15. Zhaneta Trajkovska - Instituti për
studime të komunikimeve
16. Marina Tuneva - Këshilli për Etikën
i Mediave 

(Koha)

LSDM do të parashtrojë amendamente në ato pjesë të propozim-ligjit për përdorimin e gjuhëve, të cilat ishin
diskutabile dhe kanë shkaktuar debat. Këtë mbrëmë në "Top Tema" në Telma e paralajmëroi koordinatori i
grupit parlamentar të LSDM, Tomisllav Tuntev. Ai tha se tash më është formuar një grup i punës prej disa
deputetëve të LSDM, të cilët po i përpilojnë amendamentet.  “Do të veprohet përmes amendamenteve
kryesisht në ato dispozita, të cilat kanë qenë diskutabile, nëse do të ketë dygjuhësi, nëse ka qenë ligji për
dygjuhësi ose për gjuhën shqipe, ose nëse do të ketë dygjuhësi në Maqedoninë Lindore ose në vendet e vogla,
ose dygjuhësi për paratë. Do të precizojmë dispozitat ligjore, që mos të mund ai të kumtohet kështu ose ashtu”,
ka thënë Tuntev.  Vllatko Gjorçev nga VMRO-DPMNE nuk tregoi se sa amendamente përpilon partia në
propozim-ligjin për gjuhët, por ai theksoi se me ligjin mund të rrezikohet gjuha maqedonase. 

LSDM ME AMENDAMENTE DO TË HEKUROSË LIGJIN PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

Kritika pushtetit për rritjen e shpenzimeve

VMRO kërkon debat publik
për Ligjin e gjuhëve

Shfuqizohet Ligji për caktimin e lartësisë së dënimit

"Jeni vetë ata që keni kritikuar
VMRO-në për punësime partiake
në administratë. Jeni ju ata që na
keni kritikuar për shpenzime dhe
i keni premtuar qytetarëve para
zgjedhjeve se do ti zvogëloni
harxhimet. Tani ndodh e kundërta
- i rrisni ato. Ata që kanë kërkuar
pozita qeveritare dhe nuk i kanë
marrë ato, tani doni ti rehatoni
me pozita në Parlament”, kritikoi
Ilija Dimosvki propozimin që
Parlamenti të ketë pesë
zëvendësseketarë

Koha
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Në takim, poashtu është trajtuar shtimi i aktiviteteve të përbashkëta kulturore, si
themelimi i një festivali muzikor që do të mbahet në Shkup dhe Selanik, ku do të ftohen
edhe kryeqytetet tjera të rajonit Aktuale

Laura PAPRANIKU

Shkup, 16 nëntor - Shumë
pak nxënës regjistrojnë ar-
simin e mesëm tre vjeçar
në Maqedoni, pavarësisht
forcimit të politikave për
një arsim të orientuar
sipas kërkesave të tregut.
E shpjeguar në bazë të
mundësive që jep niveli i
arsimit të mesëm, arsimi
profesional trevjeçar
nënkupton aftësimin e
kuadrove që duhet të ab-
sorbohen nga tregu i
punës. Mirëpo, shkollat e
zanatit, sikurse quhen
ndryshe drejtimet e arsim-
it të mesëm profesional

trevjeçar, nuk janë edhe
aq të lakmueshme te ne.
Njëlloj si në arsimin e
lartë, ku viteve të fundit
ka një tendencë në rritje të
riregjistrimit të studimeve
katër vjeçare (me 240
ECTS) pasi kandidatët të
kenë kryer studimet tre
vjeçare (me 180 ECTS),
edhe në arsimin e mesëm,
nxënësit jo çdo herë
mjaftohen me diploma të
mesme trevjeçare. Shkolli-
mi i mesëm trevjeçar, edhe
ashtu nuk përbën pjesë të
konsiderueshme të arsim-

it të mesëm në përgjithësi
dhe as të arsimit profe-
sional në veçanti.

Sipas të dhënave të
Ministrisë të Arsimit dhe
Shkencës (MASH), ky lloj
shkollimi përbën vetëm 4
për qind të shkollimit të
mesëm në Maqedoni. Në
vitin shkollor 2016/2017,
numri i nxënësve në ar-
simin e mesëm profesion-
al trevjeçar, nuk ishte më
i lartë se 3053 nxënës dhe
që është vetëm 4.1 për
qind e numrit të
përgjithshëm të nxënësve

në arsimin e mesëm të po
atij viti. Konkretisht, vitin
e kaluar shkollor në të
gjitha shkollat e mesme
ishin përfshirë 74.684
nxënës, prej të cilëve
30.638 në arsimin e gjim-
nazit dhe 44.046 nxënës
në arsimin e mesëm profe-
sional. Prej këtyre të fun-
dit, vetëm 3053 ishin të
përfshirë në drejtimet pro-
fesionale trevjeçare, ndër-
sa 41.011 në arsimin e
mesëm profesional katërv-
jeçar. Pra, edhe po ta kra-
hasojmë numrin e atyre

që vijojnë arsimin profe-
sional trevjeçar në kuadër
të arsimit profesional në
përgjithësi, vërehet lehtë
se shkollimi në kohëzgjat-
ja tre vjeçare, nuk përbën
ndonjë përqindje kushedi
sa të lartë. Konkretisht, në
këtë kuadër arsimi i
mesëm profesional tre
vjeçar përben vetëm 6.9
për qind të arsimit profe-
sional në përgjithësi, ndër-
sa në kuadër të komplet
arsimit të mesëm përbën
vetëm 4.1 për qind. Ajo që
bie në sy, është numri i
atyre që vijojnë shkollimin
e mesëm edhe pasi të kenë
marrë diplomat e arsimit
të mesëm profesional
trevjeçar. Vitin që shkoi,
në Maqedoni ishin 1049
nxënës të kësaj kategorie
që zyrtarisht evidentohet
si niveli i pas-mesëm arsi-
mor. E krahasuar me
numrin në përgjithësi të
atyre që janë në arsimin e
mesëm, numri prej 1049
nxënës edhe mund të mos
përbën përqindje të lartë,
mirëpo në krahasim me
numrin e atyre që janë në
arsimin e mesëm profe-
sional trevjeçar, ky numër
përbën kategori të kon-

siderueshëm nxënësish.
Do të thotë nëse në vitin
shkollor 2016/2017
kishim 3053 nxënës në
nivelin e arsimit të mesëm
profesional trevjeçar, në
nivelin e pas-mesëm arsi-
mor kishim 1049 nxënës,
pra sa një e treta e tyre.
Këto të dhëna janë tregues
të qartë të asaj se një
numër i konsiderueshëm
njerëzish në Maqedoni,
nuk mund ta gjejnë veten
në tregun e punës me
kualifikimet e mesme të
arsimit profesional tre
vjeçar. Prandaj, shumë
prej tyre synojnë të plotë-
sojnë shkallën e arsimit të
mesëm edhe me një vit
tjetër, i cili do t’ju siguro-
jë diplomë të plotë të ar-
simit të mesëm katërv-
jeçar. Nuk ka të dhëna se
sa për qind e tyre mund të
vijojnë më tej shkallën e
arsimimit, respektivisht të
regjistrohen në fakultet.
Mirëpo, për secilin që e
synon studime univer-
sitare, e ka të hapur këtë
mundësi pasi të ketë kry-
er arsimin e mesëm
katërvjeçar, drejtimet
gjimnaz apo drejtimet pro-
fesionale.

Shkup, 16 nëntor - Krye-
bashkiaku i Selanikut,
Yiannis Boutaris, i cili po
qëndron për një vizitë në
Shkup, është pritur në një
takim nga kryeministri i
Maqedonisë, Zoran Zaev,
në të cilin, ndër të tjera
është disktuar edhe pro-
jekti i kanalit Vardar-
Danub, i cili është i një
rëndësie të madhe për
qytetin e Shkupit dhe Se-
lanikut. Pas takimit, Zaev
tha se me mysafirin grek
është biseduar për çësht-
jet të cilat prekin interesin
e përbashkët, me theks të
veçantë tek çështjet të
cilat do të afrojnë mes vete
qytetarët e Maqedonisë
dhe Greqisë. Kryeministri
maqedonas tha se është i
rëndësishëm secili kon-
tribut i cili krijon ambient
të mirëbesimit në
avancimin e dialogut mes
Maqedonisë dhe Greqisë,
duke nënvizuar
bashkëpunimin ndërkufi-
tar, i cili sipas tij, inicon
bashkëpunim në fushën e
turizmit, biznesit dhe kul-
turës të cilat mund të lua-
jnë një rol shumë të
rëndësishëm në rritjen e

mirëbesimit mes dy
shteteve. “Sot këtë e kon-
firmuam si dhe konfir-
muam nismën për
bashkëpunim mes dy
shteteve. Te ne, së fundmi
përfunduan me sukses zg-
jedhjet lokale, dhe jam i
sigurt se komunat tona do
të vendosin në dispozicion
pjesë të kapaciteteve të
tyre për të bashkëpunuar
me autoritetet e vendeve
fqinje, në veçanti me ato të
Greqisë”, tha Zaev, i cili
në emër të qeverisë prem-
toi përkrahjen e plotë për
zbatimin e formave të
bashkëpunimit. Zaev shtoi

se në takim është infor-
muar për dinamizimin e
bashkëpunimit në nivel
lokal, që është bidseduar
në takimin mes ministrit
të Jashtëm të Maqedonisë,
Nikolla Dimitrov dhe krye-
bashkiakut të Selanikut
muajin e kaluar në Se-
lanik, ku janë shqyrtuar
tema konkrete për theme-
limin e një grupi të punës
i cili do të përfshin më
shumë komuna nga të
dyja shtetet për projekte
të bashkëpunimit me
fonde të BE-së. Nga ana
tjetër, Boutaris tha se
bashkëpunimi i

pushteteve lokale, është
një nismë e mirë e cila
mund të çojë në
bashkëpunim ndër-
shtetëror. Ai, më tej, thek-
soi se ka informuar
kryeministrin Zaev për
bisedën me ministrin
Dimitrov mbi projektin e
kanalit Vardar-Danub, si
dhe për një sërë çështjesh
të tjera nga fusha e kul-
turës, ekologjisë dhe ar-
simit në të cilat mund të
ketë një bashkëpunim.
“Do të punojmë në mënyrë
sistematike me grupet e
punës që do ta formojmë
me Shkupin dhe qytetet

tjera që do të lidhen me
Selanikun sepse si qytet,
ne kemi një vullnet të fortë
për të përmirësuar lidhjet
mes popujve tanë”, tha
Boutaris, sipas të cilit kjo
qasje do të prish të gjitha
barrierat që ekzistojnë. Një
nga çështjet e dakorduara
në takim është nisma e
presidentit Ivanov, që do
të zbatohet pranverën e

ardhshme, përkatësisht
regata në lumin Vardar të
mos përfundojë në kufi,
por në Selanik. Në takim,
poashtu është trajtuar
shtimi i aktiviteteve të për-
bashkëta kulturore, si
themelimi i një festivali
muzikor që do të mbahet
në Shkup dhe Selanik, ku
do të ftohen edhe krye-
qytetet tjera të rajonit. 

Republika e Maqedonisë është e gatshme për përforcim të
mëtutjeshëm të bashkëpunimit në të gjitha sferat me
interes të përbashkët, të cilat do të kontribuojnë për
vizionin tonë të përbashkët për stabilitetin dhe
prosperitetin rajonal dhe për aktualitet të përbashkët dhe
të ardhmen në familjen e madhe evropiane dhe
euroatlantike, theksoi presidenti Gjorge Ivanov në takimin
e sotëm me kryebashkiakun e Selanikut, Janis Butaris.
Duke shprehur kënaqësi nga mundësia për takim të
serishëm, presidenti Ivanov, siç kumtoi Kabineti i tij,
vlerësoi se edhe krahas çështjes së hapur dypalëshe,
bashkëpunimi mes shoqërisë së Maqedonisë dhe të
Greqisë është në nivel të lakmueshëm dhe theksoi në
nevojën e avancimit të tij të mëtutjeshëm. Ivanov e ka
përshëndetur edhe intensifikimin e dialogut dhe orvatjeve
të dy vendeve për përshpejtim të procesit të
implementimit të masave për ndërtimin e besimit dhe
futjen e përmbajtjeve të reja në bashkëpunimin dypalësh.
Ivanov dhe Butaris, sipas kumtesës kanë biseduar edhe
rreth mundësive për zhvillim të projektit Vardar-Moravë-
Danub, që do të kontribuojë për hapje të mundësive të reja
për ekonomitë, investimet e reja dhe vendet e punës.

AVANCIM I BASHKËPUNIMIT MES SHOQËRISË 
SË MAQEDONISË DHE TË GREQISË

Vetëm 4 për qind e nxënësve në drejtimet profesionale trevjeçare

Trevjeçarja nuk lakmohet as në shkollat e mesme 
Njëlloj si në arsimin e lartë,
edhe në nivelin e arsimit të
mesëm, nxënësit jo çdo herë
mjaftohen me diploma në
kohëzgjatje trevjeçare.
Shkollimi i mesëm trevjeçar,
edhe ashtu nuk përbën pjesë
të konsiderueshme të arsimit
të mesëm në përgjithësi dhe
as të arsimit profesional, në
veçanti 

Koha

Boutaris viziton Shkupin 

Bashkëpunimi lokal, nismë për
mirëbesim mes Maqedonisë dhe Greqisë

Kryeministri Zaev tha se
është i rëndësishëm secili
kontribut i cili krijon ambient
të mirëbesimit në avancimin e
dialogut mes Maqedonisë dhe
Greqisë, duke nënvizuar
bashkëpunimin ndërkufitar, i
cili sipas tij, inicon
bashkëpunim në fushën e
turizmit, biznesit dhe
kulturës të cilat mund të
luajnë një rol shumë të
rëndësishëm në rritjen e
mirëbesimit mes dy shteteve
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Javë më parë, në një prononcim për gazetën KOHA, nga Prokuroria Speciale Publike,
njoftuan se ndryshimet e Ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve ato i kërkojnë vetëm për
rastet e tyre dhe jo miratim të një përmbajtjeje të re ligjore 5Aktuale

Tetovarit i zbulohet 
armatim në shtëpi

Pjesëtarë të policisë nga Sektori për
Punë të Brendshme në Tetovë, të
mërkurën nga ora 10.00 deri në orën
13.00, kanë kryer një kontroll në
shtëpinë dhe hapësira ndihmëse të
shtëpisë së 53-vjeçarit me iniciale M.D
në fshatin “Staro Sello” të Tetovës. Pas
kontrollit të realizuar me urdhëresë
gjyqësore, në bodrum si dhe në hapësir-
at tjera të shtëpisë, janë gjetur dhe me
vërtetim përkohësisht janë konfiskuar:
një pistoletë “C3 99” e kalibrit 9
milimetër dhe karikatorë me dy plumba
të të njëjtit kalibër, një karabinë me
snajper e tipit “Tas” e kalibrit 8 herë nga
57 milimetër, për të cilat ka pasur leje,
980 plumba të kalibrit 7, 62 dhe 7.9
milimetër, si dhe të një kalibri të panjo-
hur, dy bomba kashikara nga të cilat
njëra me siguresë, ndërsa tjetra pa sig-
uresë. Gjithçka e gjetur në këtë kontroll
me vërtetim është marrë dhe do të anal-
izohet, përderisa M.D është arrestuar
dhe në koordinim dhe konsultim me
prokurorin publik është mbajtur në
Sektorin për punë të brendshme në
Tetovë. Pas zbardhjes së plotë të rastit
dhe të gjitha detajeve të tjera që ndërlid-
hen do të pasojë padi adekuate.  

Kidnapon 20 vjeçaren,
kërcënon me likudim

familjen
18-vjeçarja me iniciale E.A nga fshati
Debresh i Gostivarit ka denoncuar kid-
napim, ndërsa dyshohet këtë kidnapim
ta ketë ka kryer 20-vjeçari me iniciale
.FM nga fshati Pirok. Sipas rrëfimit të
saj, me F.M janë njoftuar përmes rrjetit
social “Instagram”, ndërsa me datën 6
të këtij muaji janë takuar në një salon
kozmetike në Gostivar, nga ku kinse
me forcë e ka futur në veturën e tij,
duke i thënë se do t’i vras burrin dhe
pjesëtarë të tjerë të familjes dhe më pas
ia ka marrë telefonin celularë dhe e ka
dërguar në shtëpinë e tij në Pirok.
Përderisa ka qenë në shtëpinë e F.M
nuk i është lejuar asnjëfarë kontakti,
por dje rreth orës 16.30 minuta ajo ka
arritur që të ju lajmërohet familjarëve
dhe ka kërkuar që të vijnë dhe ta mar-
rin. Të gjithë të përfshirët në këtë rast
janë thirrur në Sektorin për punë të
brendshme në Tetovë, ku është bised-
uar me ata dhe po punohet në zbard-
hjen e plotë të rastit. 

Padi kundër 
tre personave për shitje

të marijuanës 
Policia e Shtipit ngriti padi penale
kundër S.S  (22) nga Kumanova, D.D
(23) nga fshati Kuçiçino, Komuna
Çeshinovë Obleshevë dhe T.Š (21) nga
Velesi, tre me qëndrim të përkohshëm
në Shtip, për shkak të dyshimit se ata
kanë kryer vepër penale "prodhim të
paautorizuar dhe lëshim për qarkullim
të drogave narkotike, substancave
psikotrope dhe prekursorë". Sipas
MPB-së, pasi paraprakisht janë dakor-
duar në mënyrë të paautorizuar të ble-
jnë një sasie më të madhe të drogës
marijuanë, pardje (14.11) S.S dhe D.D
me automjet udhëtimi "Volksfagen Ven-
to" me targa të Shtipit, i drejtuar nga
I.V (29) nga Shtipi, është nisur për në
Kumanovë. Atje prej një personi të pan-
johur kanë blerë sasi më të madhe të
drogës marijuanë, pas ç'ka e kanë
transportuar marijuanën në Shtip,
gjegjësisht në një shtëpi në rr. "Sutjes-
ka" ku me qira ka qëndruar i denon-
cuari i tretë T.SH. Gjykatësi në proce-
durë paraprake të denoncuarve u
caktoi masën paraburgim në kohëzgjat-
je prej 30 ditëve. (O.XH)

Kronikë

Omer XHAFERI

Shkup, 16 nëntor - Përderisa
opinioni më i gjerë është
duke e pritur vendimin e
Gjykatës Supreme të Maqe-
donisë, se vallë rasti “Mon-
stra” do të kthehet në
rigjykim, Qeveria në
mbledhjen e fundit i ka mi-
ratuar Propozim ndryshimet
e Ligjit për mbrojtjen e dësh-
mitarëve. Plotësimi i këtij
Ligji, siç janë deklaruar disa
herë nga Prokuroria Specia-
le Publike, në masë të
madhe do të ndihmojë pro-
cedimin e shumë rasteve,
mes të cilave hyn edhe vrasje
e pesëfishtë në Liqenin e
Smilkovës, që ndodhi në prill
të vitit 2012-të. 

"Kabineti qeveritar në
seancën e mbajtur të
mërkurën, e miratoi Propo-
zim ligjin për plotësim dhe
ndryshim të Ligjit për
mbrojtjen e dëshmitarëve.
Qëllimi i plotësimi të kësaj
norme ligjore, është sigurimi
i kushteve për realizimin e
Ligjit për prokurorinë pu-
blike, e cila i heton veprat
penale, të cilat ndërlidhen
dhe burojnë nga përmbajtja
e jashtëligjshme e përcjelljes
së komunikimeve”, thuhet
ne kumtesën e Qeverisë së
Maqedonisë. Ky vendim i Qe-

verisë pason pasi javë më
parë Ministria e Drejtësisë
dhe PSP-ja, i harmonizuan
qëndrimet e tyre sa i përket
plotësimit të Ligjit për
mbrojtjen e dëshmitarëve. Po
ashtu, pranimi i këtij propo-
zimi nga Qeveria, vjen në
kohë kur Gjykatës Supreme
të Maqedonisë, i kanë ngelur
edhe dy javë kohë për të sh-
pallur vendimin final për të
ardhmen e rastit “Monstra”.
Mbase, ky Propozim ligj të
mërkurën kaloi në Qeveri, i
njëjti në periudhën që vjen
duhet të dorëzohet para de-
putetëve në Parlament, të
cilët me shumicë votash
duhet të t’i japin fuqi më të
madhe PSP-së, për shqyrtim
të “rasteve të nxehta”. Ne-
vojën për ndryshimin e kësaj
dispozite ligjore, nga proku-
roria e Katica Janevës e
kanë apeluar që nga janari i
viti të kaluar. Megjithatë,
edhe pse PSP-ja vazhdimi-
sht theksonte se e ardhmja e
rastit “Monstra” varet nga
këto ndryshime, ish përbërja
parlamentare dy herë radha-
zi nuk e votoi. Javë më parë,
në një prononcim për ga-
zetën KOHA, nga Prokuroria

Speciale Publike, njoftuan se
ndryshimet e Ligjit për
mbrojtjen e dëshmitarëve ato
i kërkojnë vetëm për rastet e
tyre dhe jo miratim të një
përmbajtjeje të re ligjore. Me
këtë rast, ata nënvizuan se
dispozitat e ligjit në fjalë në
përgjithësi janë të qëndrue-
shme, megjithatë propozimin
e ndryshimeve të cilët ata e
kanë iniciuar kryesisht kanë
të bëjë me procedimin e
lëndëve që janë të pritje të
madhe nga opinioni për sh-
qyrtim. Procedura aktuale që
një person të vendoset në
programin e dëshmitarëve të
mbrojtur, ligji aktual e para-
sheh ta bëjë një Këshill pesë
anëtarësh, për të cilën nga
PSP-ja kanë thënë se nuk
kanë asnjë vërejtje. Mirëpo,
propozimi i tyre në këtë drej-
tim, është që në vend të Kë-
shillit, i cili duhet ta shqyr-
tojë mundësinë se një
person duhet apo nuk duhet
ta vendoset në program, ata
kërkojnë që në rastet e tyre,
këtë vendim ta miratoj
prokurori special. Mes tjera-
sh, ata kanë potencuar disa
herë, se që të bëhet ndryshi-
me të përgjithshme të Ligjit,

por vetëm shtimin e para-
grafëve. Në arsyetimin shte-
së se pse duhet të bëhet këto
ndryshime, nga PSP-ja
pothuajse në çdo konferencë
theksonin se ato përballen
me probleme gjatë kthimit të
përgjigjeve atyre personave
që janë paraqitur si dëshmi-
tar të mbrojtur. Ndryshe,
kur jemi te rasti “Monstra”
dhe vazhdimi i mandatit të
PSP-së në drejtim të inicimit
të lëndëve të reja që burojnë
nga “bombat”, në këto
rrethanë nuk vlen një rre-
gull e tillë. Fakti se vrasja e
pesëfishtë në Liqenin e
Smilkovës është në proce-
durë ligjore, nënkupton se
PSP-ja duhet vetëm të lëshoi
një kërkesë deri te Prokuro-
ria e rregullt për ta marrë
përsipër procedimin e më-
tejmë të kësaj lëndë. Sido-
qoftë, mbetet të shihet se
çfarë vendimi, para datës 3
dhjetor, do të sjellë për
“Monstrën”, Këshilli pesë
anëtarësh i Gjykatës Supre-
me, i cili përbëhet nga krye-
tari Jovo Vangellovski, dhe
gjykatësit Shpend Devaja,
Faik Arsllani, Xhemali Saiti
dhe Rahillka Stojkovska. 

Shkup, 16 nëntor - Qeveria
propozoi shfuqizim të
Këshillit për konfirmimin e
fakteve dhe kthim të kompe-
tencës për udhëheqjen e pro-
cedurës disiplinore të
Këshillit gjyqësor. Vendimi që
të ndalojë vlefshmëria e Ligjit
për Këshillin për konfirmimin
e fakteve, është miratuar në
seancën e djeshme qeveritare
dhe sipas paralajmërimeve të
Qeverisë sot ose nesër do të
dorëzohet deri te Kuvendi i
Republikës së Maqedonisë.
Për shkak të pasojave ligjore
të cilat rrjedhin nga ky ligj,
do të bëhen edhe ndryshime
të Ligjit për Këshillin gjyqë-
sor. Përveç pasojave ligjore,
ndryshimet në Ligjin për
këshillin gjyqësor, siç sqaro-
jnë nga Qeveria, bëhen edhe

me qëllim që të vendoset
transparencë e plotë në
punën e Këshillit dhe të
thjeshtësohet procedura disi-
plinore për konfirmimin e
përgjegjësisë së gjykatësit.
"Ajo që u konfirmua nga ana
e Ministrisë së Drejtësisë

është se Këshilli gjyqësor në
dekadën e fundit ka punuar
në mënyrë jotransparente
dhe neni 33 paragrafi 2 me të
cilin parashikohet në cilin
rast opinioni mund të për-
jashtohet nga puna e
Këshillit, ishte ndarë si rreg-

ull dhe qytetarët nuk kanë
pasur mundësi ta ndjekin
përzgjedhjen dhe shkarkimin
e gjykatësve. Duke u ud-
hëhequr nga këto arsye dhe
nga vërejtjen e Komisionit të
Venecias për ligjet për
përgjegjësinë disiplinore dhe
vlerësimin e gjykatësve, si
dhe nga rekomandimi i
ekspertëve për çështje sis-
tematike, është vlerësuar se
është e nevojshme të
inkuadrohet drejt ndryshim-
it të dispozitave nga ky ligj
me të cilët do të vendoset
transparencë e plotë në
punën e Këshillit dhe do të
thjeshtësohet procedura disi-
plinore për konfirmimin e
përgjegjësisë së gjykatësve",
informoi sot zëdhënësi i Qev-
erisë, Mile Boshnjakovksi.

Do të shfuqizohet Këshilli për konfirmimin e fakteve

Pranohet propozimi ndryshimi i Ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve

Ligji për “Monstrën”
miratohet në Qeveri

Ky vendim i Qeverisë pason, pasi
javë më parë Ministria e
Drejtësisë dhe PSP-ja, i
harmonizuan qëndrimet e tyre sa
i përket plotësimit të Ligjit për
mbrojtjen e dëshmitarëve. Po
ashtu, pranimi i këtij propozimi
nga Qeveria, vjen në kohë kur
Gjykatës Supreme të
Maqedonisë, i kanë ngelur edhe
dy javë kohë për të shpallur
vendimin final për të ardhmen e
rastit “Monstra”

Koha
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"Tani është më e domosdoshme se kurrë që vendet e Ballkanit Perëndimor të ruajnë ritmin e
reformave, me qëllim krijimin e mundësive dhe përmirësimin e standardeve të jetesës për të
gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor", tha Van Gelder Aktuale

Zejnulla VESELI

Shkup, 16 nëntor - Vendet e
Ballkanit Perëndimor po
shënojnë një rritje të punësi-
mit, ndërkohë që rritja eko-
nomike vijon në të gjithë
rajonin. Rritja ekonomike
rajonale pritet të arrijë në
2.6 për qind në vitin 2017,
duke çuar në krijimin e
230,000 vendeve të reja të
punës deri në qershor 2017,
me një rritje prej 3.8 për
qind krahasuar me pe-
riudhën e mëparshme. Kë-
shtu thuhet në Raportin e
rregullt ekonomik për Bal-
lkanin Perëndimor të
Bankës Botërore, për gjysmë
vjetorin e parë të vitit 2017. 

“Edhe përkundër pa-
punësisë së lartë në të gja-
shtë vendet e rajonit, nor-
mat e punësimit u rikthyen
sërish në nivelet e para vitit
2008 në Shqipëri, Kosovë,
Mal të Zi dhe Serbi. Më
shumë se gjysma e vendeve
të reja të punës në rajon,
janë krijuar nga sektori pri-
vat. Është inkurajuese të vë-
rejmë se afro një dekadë pas
krizës financiare globale,
punësimi më në fund po
rimëkëmbet në nivelet e para
krizës në pjesën më të
madhe të rajonit. Rritja eko-
nomike, e shoqëruar me
krijimin e vendeve të reja të
punës, kontribuoi edhe në
uljen e varfërisë në rajon.
Norma e varfërisë për vitin
2017 parashikohet të jetë
23.6 për qind, që përbën një
rënie me një pikë përqindje
krahasuar me një vit më
pare. Kjo do të thotë se rreth
124.000 njerëz kanë dalë

nga varfëria gjatë kësaj pe-
riudhe”, u shpreh Linda Van
Gelder, drejtoreshë rajonale
e Bankës Botërore për Bal-
lkanin Perëndimor, gjatë
prezantimit të raportit të BB-
së në Prishtinë. Sipas Linda
Van Gelder, të gjashtë ven-
det e Ballkanit Perëndimor,
pritet të kenë rritje ekono-
mike në 2017. Ndërkohë,
parashikohet që ritmi i
rritjes rajonale të përshpej-
tohet në 3.3 për qind në
2018 dhe 3.6 për qind në
2019. Investimet nxitën
rritje të fortë ekonomike në
Shqipëri, Kosovë dhe Mal të
Zi, ndërkohë konsumi çoi në
një rritje të qëndrueshme në
Bosnje dhe Hercegovinë. Kri-
za më e hershme politike në
Maqedonisë si dhe dimri
shumë i ashpër në Serbi,
shkaktuan tkurrje të rritjes
ekonomike në këto dy vende. 

"Tani është më e domo-
sdoshme se kurrë që vendet
e Ballkanit Perëndimor të
ruajnë ritmin e reformave,
me qëllim krijimin e mundë-
sive dhe përmirësimin e
standardeve të jetesës për të
gjithë qytetarët e Ballkanit
Perëndimor", tha Van Gel-
der. 

Ndërkaq, sa përket rritjes
ekonomike në gjashtë vendet
e Ballkanit Perëndimor, pa-
rashihet që gjatë tre viteve
të ardhshme Kosova të ketë
rritje ekonomike më të
madhe, dhe atë 4,4 për qind
deri në fund të vitit 2017, në
vitin 2018 parashihet rritje
4.8 po aq rritje ekonomike
parashihet edhe për vitin
2009 prej 4.8 për qind.

”Gjatë këtij viti Kosova, Sh-
qipëria dhe Mali i Zi kanë
shënuar rritje të volitshme,
falë projekteve të mëdha të
financuara nga investimet e
huaja direkte, por edhe ek-
sporteve të mëdha kur bëhet
fjalë për Kosovën”, tha Linda
Van Gelder, drejtoresha rajo-
nale e Bankës Botërore për
Ballkanin Perëndimor.
Ndërkaq, sa i përket Maqe-
donisë, drejtori i Bankës
Botërore në Maqedoni,
Marko Mantovaneli i sugje-
ron Qeverisë së Maqedonisë
që prioritet të ketë konsolidi-
min fiskal me rritje të nivelit
të të hyrave dhe përmirësi-
min më efikas të të dalave në
buxhet. Për shkak të krizës
së stërzgjatur politike, Man-
tovaneli theksoi se Banka
Botërore parasheh që rritja
ekonomike deri në fund të
vitit do të jetë 1,5 për qind,
ndërsa në vitin 2018 rritja
parashihet të jetë 3.2 për
qind, ndërsa në vitin 2019
do të jetë 3,9 për qind apo
mesatarisht 3.5 për qind.
“Pas përfundimit të krizës
politike, risku kryesor është
i lidhur me anën fiskale. Me
rëndësi është të ruhet stabi-
liteti makroekonomik që të
mos pengohet rritja ekono-
mike”, tha Mantovaneli.
Bojan Shimbov, shefi i zyrës
së Bankës Botërore në
Shkup u shpreh se shtytës
për rritjen ekonomike në
Maqedoni, pritet të jetë kon-
sumi i përgjithshëm privat,
si rezultat i rritjes së fuqisë
punëtore si dhe rritjes së in-
vestimeve të huaja dhe ven-
dore. Shimbov i rekoman-

don Maqedonisë të përmirë-
son efikasitetin e mbledhjes
se tatimeve, ndërsa reko-
mandimet tjera do të dihen
pasi të përfundon analiza
për financat publike që është
në përgatitjen e sipër. Si
prioritet i kësaj qeverie,
Shimbov thotë se duhet të
jetë të përmirësimi i efikasi-
tetit të shpenzimeve sociale,
t’i racionalizon subvencionet
sidomos në bujqësi dhe të
siguron qëndrueshmëri të si-
stemit pensional. 

“Puna e parë që duhet të
bëhet është të ndërpresë
rritjen e pensioneve, sepse
në të kaluarën kjo i masë i
ka bërë presion Fondit për
sigurim pensional dhe inva-
lidor. Në përgatitje e sipër
është dhe analiza teknike që
do të ndihmon të zvogëlohet
varshmëria e Fondit pensio-
nal nga pushteti qendror.
Për momentit, Fondi pensio-
nal është në kondicion të
mirë, sepse merr para nga
pushteti qendror të cilat për
çdo vit rriten”, tha Shimbov. 

Ndërsa sa i përket reko-
mandimin për procesin e
uljes së papunësisë Shim-
bov, thotë duhet të revidohet
projekti i Qeverisë “Maqedo-
nia punëson”, sepse krijimi i
një numër të madh të punë-
simeve të reja gjatë tre vite-
ve të fundit, janë bërë për-
mes subvencioneve fiskale
nga ana e pushtetit qendror. 

“Mos pagesa e kontribu-
teve sociale, shëndetësore
dhe tatimit personal për këto
të punësuar kanë ushtruar
presion të madh për Fondit
pensional”, tha Shimbov. Ai
njëherit u shpreh se për herë
të parë pas 10 viteve vërehet
se ka kontribut pozitiv në
eksportin e kapaciteteve të
kompanive vendore e jo nga
zonat e lira ekonomike.
”Gjatë këtij viti masat aktive
në tregun e punës ndikuan
në rritjen e numrit të punë-
torëve në sektorin privat.
Ulja e investimeve të huaja
direkte janë si rezultat i pro-
fitit dhe pagesave të borxhe-
ve ndaj kompanive, të cilat
kontribuuan për financimin
e plotë të deficitit të balancit
pagesor”, tha Shimbov. 

Shkup, 16 nëntor - Pjesë-
tarët e armatës duhet ta
dinë se do të vlerësohen
sipas aftësisë dhe njo-
hurive të tyre dhe jo sipas
favorizimit të individëve
ose partive politike,
porositi ministrja e Mbro-
jtjes, Radmilla Shekerins-
ka pas takimit me pjesë-
tarët e Regjimentit për
operacione speciale në
kuadër të ARM-së. "Atë që
e paralajmëruam do ta re-
alizojmë. Buxheti për vitin

2018 hyri në procedurë
kuvendore dhe ai vërteton
se Qeveria dhe unë si min-
istre e Mbrojtjes do ta re-
alizojmë atë për të cilën u
obliguam, ndërsa ajo
është sigurimi i mjeteve
për rritjen e pagave për të
gjithë të cilët janë në shër-
bimin e armatës së Maqe-
donisë në shumë prej 10
për qind", theksoi Shek-
erinska dhe shtoi se për
këtë janë siguruar 300
milionë denarë. Ministrja

në takim është njoftuar
për nevojat e "ujqërve", të
cilët në rrethin e kazermës
Ilinden zbatuan një
stërvitje demonstruese,
ndërsa është biseduar
edhe për standardet profe-
sionale dhe objektive të
ARM-së. "Në mënyrë plotë-
suese në buxhet siguru-
am mjete me të cilat do të
përmirësohen kushtet dhe
mjetet e pjesëtarëve të ar-
matës. Patëm rastin të
shohim uniforma të disa

armatave të vendeve
anëtare të NATO-s, por
edhe uniforma të grisura
të cilat pas disa viteve
pakujdesi akoma i shfrytë-
zojnë ushtarët e ARM-së",
tha Shekerinska. Për vitin
e ardhshëm paralajmëroi
edhe dy konkurse për
ushtarë të rinj profesional
dhe theksoi se mundësi
për t'u punësuar në
njësitet elitare të ARM-së
ka çdo individ i cili do t'i
plotësojë kushtet rigoroze.

Shekerinska paralajmëron deri vitin e ardhshëm 

Paga më të larta dhe kushte më të mira për ARM-në

Më pak punë
jashtë Maqedonisë
Shkup, 16 nëntor - Në periudhën janar-
shtator të këtij viti vlera e përgjithshme e
punëve të deritanishme ndërtimore arrin
2.303.553.000 denarë, që është për 16,6
për qind më pak në krahasim me periudhën
e njëjtë të vitit paraprak, publikoi sot Enti
Shtetëror i Statistikës. Në nëntë muajt e
parë të sivjetëm, operativa ndërtimore nga
Maqedonia jashtë vendit ka kryer punë
ndërtimore në vlerë të përgjithshme prej
1.237.687.000 denarësh, që është për 38,8
për qind më pak në krahasim me periudhën
e njëjtë nga viti paraprak. Në atë periudhë
është vërejtur vëllim i rritur i punëve të
kryera ndërtimore në Holandë.

Sindikalistët për
ndryshime të Ligji
mbi Ekzekutimin

Shkup, 16 nëntor - Ndryshime të Ligjit për
kryerjen dhe ngrirjen e të gjitha vendimeve
ekzekutive ndaj personave fizikë në terri-
torin e Republikës së Maqedonisë për
shkak të revizionit të punës së përm-
baruesve dhe të tërë procesit gjyqësor gjatë
procedurës ekzekutive, kërkojnë Konfeder-
ata e organizatave sindikale të Maqedonisë
dhe shoqatat "No pasaran" dhe "Glasen
tekstilec". "Mbi 200 mijë njerëz janë
bllokuar me vendime ekzekutive nga të
cilët dhjetëra mijëra janë ende të bllokuar
dhe nuk mund të zhbllokohen. Do të thotë
se ata njerëz nuk kanë derdhje parash në
llogari bankare. Kemi shumë raste ku ka
pasur ekzekutim ndaj njerëzve të cilët mar-
rin ndihmë sociale ose një shumë parash
nga Agjencia për punësim, që është e
kundërligjshme. Sipas Ligjit, ata janë të
obliguar të marrin të paktën një të tretën e
pagës, ndërsa kanë marrë paga dhe pen-
sione të plota për tre, katër dhe pesë muaj.
Pastaj njerëzit nuk kanë para për ta paguar
borxhin", deklaroi Ana Gligorova nga nisma
për grumbullimin e nënshkrimeve "Stop
për përmbaruesit". Ajo tha se kërkojnë që
të konfirmohet shuma e borxhit real i cili
arrin deri në 2.000 denarë, ndërsa borxhi
joreal është deri në 20.000 denarë. Ato
18.000 denarë, potencoi, kanë shkuar kot,
janë paguar dhe tejpaguar dhe qytetarët në
Maqedoni nuk detyrohen për asgjë, tek-
stualisht gjithçka është e paguar. Sipas
saj, përmbaruesit privatë tani më duhet të
kthehen në gjykatë siç ka qenë para vitit
2006 kur kanë punuar si nëpunës gjyqë-
sorë. "Mendojmë se deputetët duhet të na
dalin në ndihmë. Ata janë votuar me votat
tona dhe duhet t'i dalin në ndihmë popul-
lit për këtë problem të rëndë serioz", shtoi
Gligorova. Kryetari i Konfederatës së orga-
nizatave sindikale të Maqedonisë, Marjan
Risteski tha se të shtunën në orën 12.00
para Portës në Shkup dhe në qytetet e tjera
do të fillojnë me grumbullimin e nën-
shkrimeve për këtë nismë.

Vendet e Ballkanit shënojnë rritje ekonomike 

Maqedonia me numër më
të madh të të papunëve 

Investimet nxitën rritje të fortë
ekonomike në Shqipëri, Kosovë
dhe Mal të Zi, ndërkohë konsumi
çoi në një rritje të qëndrueshme
në Bosnje dhe Hercegovinë. Kriza
më e hershme politike në
Maqedonisë si dhe dimri shumë i
ashpër në Serbi, shkaktuan
tkurrje të rritjes ekonomike në
këto dy vende
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Në Maqedoni ndasitë etnike janë më të theksuara në sferën e arsimit, ka konstatuar
zëvendësshefi i misionit të OSBE-së, Xhefri GoldstinAktuale

Shkup, 16 nëntor -
Kryetari i sapozgjedhur i
Komunës së Çairit nga dje
e mori detyrën si i pari i
kësaj komune nga kryetari
i deritanishëm Izet Mex-
hiti. Ganiu tha se sot
është një ditë ku duhet
përfundimisht të marrim
detyrat për të cilat jemi zg-
jedhur, duke shtuar se do
jetë kryetar i të gjithë qyte-
tarëve të komunës së
Çairit, pa marrë parasysh
fe, komb apo përkatësi

partiake. "Mua si kryetar i
Çairit në të ardhmen më
presin ato obligime që
kam premtuar, pasi ka
disa projekte që fillimisht
t’i bëjmë dhe ato do kenë
përparësi dhe ne nga dita
e sotme do fillojmë t’i real-
izojmë gjitha ato premtime
që i kemi dhënë para
b a s h k ë q y t e t a r ë v e
tanë”,tha Ganiu. Ganiu
gjithashtu falënderoi
kryetarin e deritanishëm
Izet Mexhitin për kon-

tributin e dhënë në Ko-
munën e Çairit ndër vite
për të mirën e qytetarëve
që jetojnë në këtë ko-
munë. Kryetari i deritan-
ishëm Izet Mexhiti tha se
edhe në këtë përfundim të
mandatit dhe pranim-
dorëzim, "dua të falënderoj
më meritorët, qytetarët për
përkrahjen e deritan-
ishme". Sipas tij, sukseset
kanë qenë të përbashkëta
dhe normal që brenda kë-
tyre viteve ka pasur edhe

lëshime edhe gabime.
"Shfrytëzoj këtë moment
për të uruar Ganiun, t’i
uroj shëndet dhe për t’i
treguar se do ketë
mbështetjen time person-
ale në këto 4 vitet e
ardhshme. Pra është një
ceremoni formale dhe prej
këtij momenti zyrtarisht
kryetar i Çairit është Visar
Ganiu, sepse sukseset e
tij do jenë të tonat dhe të
çdo qytetari të komunës
së Çairit", tha Mexhiti.

Shkup, 16 nëntor - Jo shteti, por qytetarët ta fi-
nancojnë servisin difuziv publik, e ai të sigurojë
informata të sakta dhe me kohë në interes për të
gjithë, pa kurrfarë ndikimesh, së paku politike.
Këshilli programor, megjithatë, do jetë maksimal-
isht transparent dhe çdo seancë të tij ta caktojë
publikisht, porositën ish drejtoresha dhe redak-
torja e HRT Mirjana Rakiq dhe Brankica Petkoviq
nga Këshilli programor i RTV Sllovenia në de-
batin e sotëm publik për depolitizimin e Këshillit
programor të RTM-së. Sipas Petkoviq, trend tejet
negativ është që RTM-ja të financohet nga bux-
heti i shtetit. Kjo mund të jetë vetëm formë e
përkohshme, por, siç tha, në çdo rast nuk është
e mirë, ndërsa jotransparenca e Këshillit pro-
gramor është absolutisht i papranueshëm. "Jo-
transparenca nuk vjen parasysh. Unë nuk do
ulesha në seancë nëse për të nuk janë njoftuar
të gjithë, duke përfshirë edhe opinionin. Në
Këshill jemi vetëm përkohësisht, por që t'i mbro-
jmë standardet më të larta të themelimit dhe
punës programore", tha mes të tjerash Petkoviq.
Rakiq, megjithatë përmendi se ka dhënë dorëhe-
qje nga funksioni kryetar i Këshillit programor
pasi që punët, siç tha, e kanë kaluar kufirin.
"Duhet ta mbroni integritetin tuaj, pavarësisht
kush ju ka vendosur në funksion dhe në cilën
mënyrë keni urdhër të punoni. Të gjithë ne kemi
ndonjë kufi. Nëse dikush politikisht mundohet ta
kalojë, atëherë shprehni falënderime dhe atë
publikisht", tha Rakiq. Lidhur me financimin e
servisit publik, edhe një herë nënvizoi se duhet
të jetë stabil, por me para të qytetarëve.

Shkup, 16 nëntor - Nga viti i ardhshëm  do të zba-
tohet masa për naftën e gjelbër për bujqit, par-
alajmëruan nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Ekonomisë së Ujërave. Zëdhënësja e Min-
istrisë Sonja Jankovska deklaroi se ekziston
konsensus në Qeveri për këtë çështje dhe se në
buxhetin e Ministrisë së Bujqësisë janë siguru-
ar fonde për këtë qëllim. "Në Qeveri ka konsen-
sus për realizmin e kësaj mase, sepse është
paraparë edhe në programin e Qeverisë. Në Bux-
hetin e Ministrisë së Bujqësisë ka para për
mbështetje për blerjen e karburanteve për
makinerinë bujqësor dhe Qeveria këtë masë do
të zbatojë vitin e ardhshëm 2018", theksoi
Jankovska, duke u përgjigjur në pyetjet e gaze-
tarëve pas brifingut të rregullt në Qeveri. Në
fazën përfundimtare janë analizat, ndërsa real-
izimi i kësaj mase do të kalojë përmes ndryshim-
it të Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural.

Evis HALILI

Shkup, 16 nëntor - Me
fokusin tek rinia dhe e
drejta e tyre për të jetuar
në një botë tolerante, në
Akademinë e Shkencave
dhe Arteve është shënuar,
16 nëntori, Dita Ndërkom-
bëtare e tolerancës, në
bashkëpunim edhe me mi-
sionin e Organizatës së
Sigurisë dhe
Bashkëpunimit  (OSBE) në
Shkup. Investimi në për-
mirësimin e marrëdhënieve
ndëretnike, implementimin
e Marrëveshjes së Ohrit,
krijimin e një kulture të re
të tolerancës, por edhe në
reformat urgjente në arsim
kanë qenë apeli i drejtuar
nga kjo konferencë në
ASHAM. Në Maqedoni nda-

sitë etnike janë më të thek-
suara në sferën e arsimit,
ka konstatuar
zëvendësshefi i misionit të
OSBE-së, Xhefri Goldstin.
Si shembull ai solli prefer-
encat e nxënësve shqiptarë
e maqedonas për të më-
suar në shkolla të veçanta,
që tregon se ndarja sipas
vijës etnike është më e
theksuar në arsim. Është
kjo edhe një prej arsyeve
që ky mision vazhdimisht
bashkëpunon me Qeverinë
dhe organizatat joqever-
itare për implementimin e
plotë të Marrëveshjes ko-
rnizë të Ohrit, në mënyrë
që të gjitha bashkësitë et-
nike të gëzojnë të drejta të
barabarta, ka potencuar
Goldstein. 

“Në kohët tona të rinjtë
janë më të ndikuar nga
ideologjitë jotolerante, që
deri në një nivel të caktuar
është evidente edhe në
Maqedoni.... Toleranca dhe
të rinjtë janë dy aspekte,
shumë të rëndësishëm për
OSBE. Këshilli i Ministrave

në 2015 miratoi
Deklaratën për parandal-
imin e ekstremizmit të
dhunshëm dhe
radikalizmit, në luftë
kundër terrorizmit dhe e
dënoi mungesën e toler-
ancës e cila para së
gjithash bazohet mbi
përkatësinë fetare”, ka
thënë zëvendës shefi i Mi-
sionit të OSBE.  Në hapjen
e konferencës së gjashtë
me radhë që i kushtohet
Ditës ndërkombëtare të tol-
erancës, kryetari i
Akademisë së Shkencave
dhe Arteve, Taki Fiti u sh-
preh se kultura e toler-
ancës erdhi në ndihmë në
kulmin e krizës politike
dhe shoqërore me të cilën
u përball Maqedonia, si një
mekanizëm të fuqishëm
për të relativizuar dhe
tejkaluar problemet dhe
tensionet nga të gjitha
domenet e jetës. 

“ASHAM ka bërë thirrje
port tolerancë edhe kur de-
batohej dhe ende debato-
het për animozitetin e

madh mes lidershipeve të
partive politike, që rezultoi
me një ndarje të
tmerrshme të qytetarëve
mbi këtë bazë. Edhe kur
diskutuam dhe diskutojmë
për partizimin e institu-
cioneve, përkeqësimin e të
drejtave fundamentale të
njeriut.... ”, ka thënë kreu
i ASHAM, Taki Fiti. Sot,
Maqedoni gjendet në një
udhëkryq, të shkojë në
rrugën e stangimit, kul-
turës së intolerancës....,
ose të drejtohet në shtegun
e integrimeve euroatlantike
e të një kulture të re për të
drejtat e njeriut. Kështu
është shprehur në fjalën e
tij akademiku Vllado Kam-
bovski, i cili gjithashtu ka
potencuar se nevojiten
strategji të reja në mënyrë
që të rinjtë të ndihmohen
për të kërkuar një status
më të mirë dhe të jenë for-
cë udhëheqëse e një
shoqërie që zhvillon kul-
turën e tolerancës. 

“Do të mjaftonte që për
këtë tezë që të analizohej
strategjia e Agjencisë së
Rinisë dhe Sportit për të
rinjtë 2016-2025 dhe të
shihet se është e mbushur
me retorikë boshe dhe
masa që nuk kanë lidhje
me gjendjen dhe nevojat e
të rinjve....Tani ne gjende-
mi përballë një projekti
shumë të rëndësishëm -
krijimin e një sistemi të ri
edukimi dhe arsimimi të
çliruar nga çdo lloj ndikimi
politik, ideologjik, fetar, e
të tjera...”, ka thënë Kam-
bovski. 

Shkup, 16 nëntor - Qyte-
tarët të cilët nuk e dinë
HIV statusin e tyre të
bëjnë HIV test në qendrat
më të afërta për testim, i
cili është falas, vullnetar
dhe i besueshëm, ndërsa
rezultatet do t'i marrin për
më pak se 30 minuta dhe
janë të garantuara,
porositën sot në konfer-
encë për shtyp nga HERA
- Asociacion për edukim
shëndetësor dhe hulum-

tim. Svetllana Vojnovska
nga HERA tha se qëllimi i
Javës evropiane për HIV,
sigurimi i së cilës fillon
nesër dhe do të zgjatë deri
më 24 nëntor, është ngrit-
ja e vetëdijes për për-
fitimet nga HIV testimi
dhe nxitja dhe motivimi i
numrit sa më të madh të
qytetarëve që ta bëjnë dhe
ta kuptojnë HIV statusin e
tyre. "Informata e fundit
të cilën e kemi është se në

Maqedoni në këtë moment
ka 338 HIV raste të
regjistruar, prej të cilëve
190 janë në terapi. Si dhe
në nivel global, dominant
është mënyra seksuale e
transmetimit të HIV
virusit. Statistikat e fundit
tregojnë se një nga katër
persona prej rreth 1.2 mil-
ionë persona të cilët jeto-
jnë me HIV në Evropë nuk
janë të vetëdijshëm për
HIV virusin e tyre. Gjysma

prej tyre janë diagnosti-
fikuar vonë, e me këtë an-
ulohet edhe qasja deri te
terapia", tha Vojnovska.
Personat të cilët jetojnë
me HIV dhe me kohë janë
diagnostifikuar dhe men-
jëherë kanë filluar me ter-
api antiretrovirusale, tha
ajo, jetojnë jetë të gjatë
dhe cilësore dhe mund të
planifikojnë të krijojnë
familje të sigurt pa rrezik
të transmetimit të HIV-it.

Ganiu zyrtarisht filloi detyrën e kryetarit të Çairit

Në Maqedoni 338 HIV raste të regjistruara

Masa për naftën e
gjelbër për bujqit nga

viti i ardhshëm 

Financim stabil,
transparencë dhe 

pa presione politike

ASHAM dhe OSBE shënojnë Ditën ndërkombëtare të tolerancës 

Kultura e tolerancës, 
ajo që i duhet Maqedonisë  

Investimi në përmirësimin e
marrëdhënieve ndëretnike,
implementimin e Marrëveshjes
së Ohrit, krijimin e një kulture
të re të tolerancës, por edhe
në reformat urgjente në arsim
kanë qenë apeli i drejtuar nga
kjo konferencë në ASHAM, me
rastin e 16 nëntorit, Ditës
Ndërkombëtare të tolerancës.
Në Maqedoni ndasitë etnike
janë më të theksuara në
sferën e arsimit, ka
konstatuar zëvendësshefi i
misionit të OSBE-së, Xhefri
Goldstin
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KORIGJIM I KONKURSIT TË SHPALLUR ME DATË 15.11.2017 PËR ZGJEDHJEN DHE RIZGJEDHJEN MËSIMDHËNËS NË TË GJITHË THIRRJET 
MËSIMORE-SHKENCORE DHE BASHKËPUNËTORË (ASISTENTË - DOKTORANTË) NËUNIVERSITETIN “NËNË TEREZA” NË SHKUP 
 

Në bazë të nenit 131 paragrafi 1 të Ligjit për Arsim të Lartë ("Gazeta Zyrtare" nr. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 
51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015; 30/2016; 120/2016  127/2016), 
Statutit të Universitetit “Nënë Tereza” dhe të rregullores për kriteret dhe procedurat për zgjedhje në thirrjen mësimore-shkencore, shkencore, dhe të 
bashkëpunëtorit (asistent-doktorant), Universiteti "Nënë Tereza" në Shkup,shpall:  

KONKURS 
Për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore dhe bashkëpunëtorë (asistentë - doktorantë) të fakulteteve në 

përbërje të Universitetit "Nënë Tereza" në Shkup 

A. Shpallet konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet 
mësimore –shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistentë - doktorantë) në FAKULTETI 
I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS 

A.1. Programi studimor: AKRITEKTURA DHE DIZAJNI 

1. Një mësimdhënës nga fusha arsimore - shkencore PROJEKTIM 
ARKITEKTONIK DHE DIZAJN (20100 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe fushave 
shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

2. Një mësimdhënës nga fusha arsimore - shkencore PLANIFIKIM DHE 
PROJEKTIM URBAN DHE HAPËSINOR (20114 nga Klasifikimi i lëmive, fushave 
dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

3. Një asistent-doktorant nga fusha arsimore - shkencore PLANIFIKIM DHE 
PROJEKTIM URBAN DHE HAPËSINOR (20114 nga Klasifikimi i lëmive, fushave 
dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

 
A.2. Programi studimor: NDËRTIMTARI- KONSTRUKTIVE 

1. Një mësimdhënës nga fusha arsimore - shkencore KONSTRUKSION 
NDËRTIMOR NË NDËRTIMIN E ULËT DHE TË LARTË (20702 nga Klasifikimi i 
lëmive, fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

2. Një asistent-doktorant nga nga fusha arsimore - shkencore MATERIALE 
NDËRTIMORE (20700 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore - 
hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

3. Një asistent-doktorant nga fusha arsimore - shkencore FIZIKË (10300 nga 
Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të 
Fraskatit). 

 
A.3 Programi studimor: GJEODEZI DHE GJEOINFORMATIKË 

1. Një mësimdhënës nga fusha arsimore – shkencore GJEODEZI E 
APLIKUAR (20602) dhe TJETËR (20609) nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe 
sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit. 

2. Një asistent-doktorant nga fusha arsimore - shkencore GJEODEZI E ULËT 
(20600 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas 
klasifikimit të Fraskatit) 

3. Një asistent-doktorant nga fusha arsimore - shkencore MATEMATIKË 
(10900 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas 
klasifikimit të Fraskatit) 

B. Shpallet konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet 
mësimore –shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistentë - doktorantë) në Fakultetin e 
Shkencave të Informatikës në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup 

 

B.1 Programi studimor: INFORMATIKË –PROGRAMIM 

1. Një mësimdhënës nga fusha arsimore - shkencore SISTEMET DHE 
INTELEGJENCA ARTIFICIALE (21205 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave 
shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit)  

2. Një asistent-doktorant nga fusha arsimore – shkencore SISTEMET DHE 
INTELEGJENCA ARTIFICIALE (21205nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave 
shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

 

B.2 Programi studimor: INFORMATIKË - ARSIMORE 

1. Një asistent-doktorantnga fusha arsimore - shkencore BAZA E TË 
DHËNAVE (21203 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore - 
hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

C. Shpallet konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet 
mësimore –shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistentë - doktorantë) në Fakultetin e 
shkencave teknike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup 

 

C.1 Programi studimor: SISTEMET ELEKTROENERGJETIKE 

1. Një mësimdhënës nga fusha arsimore - shkencore 
ELEKTROENERGJETIKË (20201 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave 
shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

C.2 Programi studimor: INXHINIERI MAKINERIKE DHE 
MENAXHMENT 

1. Një asistent-doktorant nga fusha arsimore – shkencore PLANIFIKIM (21101 
nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas 
klasifikimit të Fraskatit). 

 
C.3 Programi studimor:INXHINIERIA E TRANSPORTIT DHE 

KOMUNIKACIONIT 
1. Një mësimdhënës nga fusha arsimore – shkencore SIGURIA NË 

KOMUNIKACION (22006 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore - 
hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

2. Një asistent-doktorant nga fusha arsimore - shkencore INXHINERIA E 
TRANSPORTIT DHE PROJEKTIM (22012 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe 
sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

C.4 Programi studimor: MEKATRONIKË 
1. Një mësimdhënës nga fusha arsimore – shkencore PLANIFIKIM (21101), 

AUTOMATIKË (21422) dhe TEKNIKA RREGULLATIVE (21423) nga Klasifikimi i 
lëmive, fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit. 

C.5 Programi studimor: INXHINIERIA EKONOMIKE 

1. Një mësimdhënës nga fusha arsimore – shkencore EKONOMETRI (50322) 
dhe BANKA (50321) nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore - 
hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit. 

Ç. Shpallet konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet 
mësimore –shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistentë - doktorantë) në Fakultetin e 
Shkencave Teknologjike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup. 

Ç.1 Programi studimor: TEKNOLOGJIA USHQIMORE 
1. Një mësimdhënës nga fusha arsimore - shkencore INXHINIERIA 

USHQIMORE (41400 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore - 
hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

D. Shpallet konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet 
mësimore –shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistentë - doktorant) në Fakultetin e 
Shkencave Sociale në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup 

D.1 Programi studimor: POLITIKË SOCIALE DHE PUNË SOCIALE 

1. Një mësimdhënës nga fusha arsimore – shkencore SOCIOLOGJI (51100), 
SOCIOLOGJIA E INFORMIMIT DHE KOMUNIKIMIT MASIV (51122) dhe 
SOCIOLOGJIA E KULTURËS (51110)nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave 
shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit. 

2. Një asistent-doktorant nga fusha arsimore - shkencore  SISTEMET E 
MBROJTJES SOCIALE (51204 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave 
shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

D.2 Shpallet konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet 
mësimore –shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistentë - doktorantë) në Programi 
studimor: SPORT DHE SHKENCAT E SPORTIT 

1. Një mësimdhënës nga fusha arsimore – shkencore TJETËR(50403 nga 
Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të 
Fraskatit) 

D.3 Programi studimor: MEDIUMET DHE KOMUNIKIMI 
NDËRKULTUROR 

1. Një mësimdhënës nga fusha arsimore – shkencore POLITIKA E 
AKTIVITETEVE INDIVIDUALE, PROFESIONEVE DHE SPECIALITETEVE (50708) 
dhe SHKENCA E ADMINISTRIMIT(50900) nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe 
sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit. 

D.4 Programi studimor: ADMINISTRATË PUBLIKE DHE MENAXHIMI I 
BURIMEVE NJERËZORE 

1. Një mësimdhënës nga fusha arsimore-shkencore ADMINISTRATË 
PUBLIKE(50901 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore - 
hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 
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Tetovarët furnizohen me dekada të tëra me ujë nga Mali Sharr, i cili
edhe pse nuk ka qenë i mjaftueshëm për nevojat e tetovarëve,
megjithatë ka qenë i pastër

Urim HASIPI

Tetovë, 16 nëntor - Gati se tre
ditë me radhë në disa pjesë të
qytetit të Tetovës mungon uji i
pijshëm. Referuar në infor-
matën e NPK-së të publikuar
në rrjetet sociale, qëndron se
ka defekte në rrugën Kongresi i
Manastirit dhe Sami Frashëri.
Në ndërkohë, pas një kohe të
gjatë para mediave ka folur
edhe kryetarja e Komunës së
Tetovës, Teuta Arifi, e cila është
pyetur për mungesën e ujit dhe
për kualitetin e ujit në qytetin e
Tetovës, ku uji mban erë të
pazakontë. Arifi me këtë rast
është thirrur në raportet e Qen-
drës për shëndet publik, sipas
të cilit uji është i pijshëm dhe
përgjegjësia për këtë çështje bie
mbi këtë institucion. 

“Nëse flasim për Institutin
për shëndet publik, unë mendoj
se deri më tani të gjitha rezul-
tatet që i ka dhënë, kanë qenë
pozitive dhe të njëjtat rezultate
që janë dërguar deri te Enti për
shëndet publik në Shkup, po
ashtu kanë ardhur si pozitive,
prandaj i vetmi institucion që
mund të jap indikacione për
këtë çështje, është vetëm Insti-
tuti për shëndet publik. Derisa
ai jep të dhëna se rezultatet
janë si duhet, atëherë ne si të
tillë e përdorim, andaj edhe
përgjegjësia është mbi këtë in-
stitut. Mendoj se nuk ka in-
dikacione ashtu siç thoni ju
dhe kualiteti i ujit është mjaft i
mirë”, tha Arifi. Lidhur me
mungesën e ujit dhe reko-

mandimeve për t’u bërë analiza
më të mira në rrjetin e ujësjel-
lësit, sipas Arifit, lejen e ka
dhënë vetë Instituti për shëndet
publik. “Mund të ketë probleme
kohë pas kohe ndonjëherë,
sepse duhet të kemi parasysh
faktin se ujësjellësi dhe stacioni
i filtrimit është një novitet për
Ndërmarrjen tonë dhe herë pas
herë vazhdon të kryhen tes-
timet, përndryshe kemi sasi të
mjaftueshme nga të dy sistemet
e ujësjellësit. Ne vazhdojmë me
inspektimin, por ajo që mund të
them është se ne e kemi lejen
për ta përdorur ujin për pije në
Tetovë”, tha Arifi. Gati se një
muaj uji i pijshëm në Tetovë ka
shije dhe erë tjetër nga ai që

ishin mësuar qytetarët më herët
të konsumonin. Së këndejmi,
kjo ka bërë që qytetarët të kenë
frikë për të konsumuar ujin që
rrjedh në çezmat e tetovarëve.
Ata druajnë se uji me shije dhe
erë tjetër të pakëndshme, mund
edhe të jetë i përhershëm.
Përgjegjësit e arsyetojnë
panikën dhe shqetësimin e
banorëve të Tetovës, që ka të
bëjë me ujin e pijshëm. Sipas
mjekëve, në Qendrën për shën-
det publik në Tetovë, edhe anal-
izat shtesë të bëra tregojnë se
uji është i sigurt për pije. 

“Nëse kemi informata se uji
është i sigurt dhe nuk ka erë
dhe shije të mirë, atëherë
mundet edhe të mos e kon-

sumoni dhe të shfrytëzoni ujë të
ambalazhuar, por ka edhe të
atillë që nuk e ndjejnë
ndryshimin e shijes dhe e kon-
sumojnë”, thotë Ratko Davi-
dovski, mjek. 

Tetovarët furnizohen me
dekada të tëra me ujë nga Mali
Sharr, i cili edhe pse nuk ka
qenë i mjaftueshëm për nevojat
e tetovarëve, megjithatë ka qenë
i pastër. Para një muaji kur u
lëshua në përdorim ujësjellësi i
ri, i cili me ujë furnizohet nga
Lumi Shkumbin dhe Leshnicë,
me ç`rast qyteti ka edhe 200
litra ujë shtesë, megjithatë pas
normalizimit të gjendjes me
ujin, tashmë tetovarët përballen
me këtë dukuri. 

Tetovë, 16 nëntor - Ka
dështuar zgjedhja e
kryetarit të Këshillit të Ko-
munës së Tetovës. Në
seancën ku u verifikuan
mandatet e 31 këshill-
tarëve që dolën nga zgjed-
hjet lokale të 15 tetorit,
edhe pse ishte si pikë e
rendit edhe zgjedhja e
kryetarit të Këshillit,
megjithatë me kërkesë të
grupit të këshilltarëve të
BDI-së, seanca u ndërpre
për të vijuar në ditët në
vazhdim. Kryetarja e Ko-
munës së Tetovës, Teuta
Arifi, tha se kryetari i
Këshillit nuk është zgjed-
hur për shkak se nuk
është arritur që të formo-

hen të gjitha komisionet
dhe kjo pritet të ndodh
ditëve në vijim. 

“Mendoj se kemi shu-
micë dhe të gjitha projek-

tet që janë për Tetovën
dhe qytetin e Tetovës, do
të përkrahen nga të gjithë
këshilltarët”, tha Arifi. 

Nga LSDM-ja pohuan

se kanë arritur koalicion,
ndërsa nënvizuan se mar-
rëveshje ka mes BDI-së,
LSDM-së, PDSH-së dhe
një këshilltarë nga partia e
turqve. “Ne do të jemi
pjesë e shumicës dhe sh-
presoj se të gjithë do të
kontribuojmë që të bëjmë
punë për të mirën dhe in-
teresin e të gjithë qyte-
tarëve. Mendoj se pjesë e
shumicës do të jenë BDI-
ja, LSDM-ja, PDSH-ja dhe
një këshilltare e partisë së
turqve. Shpresojmë se
shumë shpejt do të kemi
edhe kryetarin e Këshillit,
sepse sot disa nga partitë
nuk kishin deleguar
këshilltarë nëpër komi-

sione”, tha Zhive
Aleksovski, këshilltarë nga
LSDM-ja. Nga VMRO-
DPMNE-ja thonë se ende
nuk kanë ndonjë qëndrim
se si do të veprojnë në të
ardhmen. “Si koordinator
i grupit të këshilltarëve të
VMRO-DPMNE-së, ende
nuk kemi ndonjë informa-
cion për koalicionim të
mundshëm. Përndryshe
në Këshillin e komunës
BDI-ja ka 9 vende të
këshilltarëve, Lëvizja Besa
6, VMRO-DPMNE-ja 5,
Aleanca për Shqiptarët 4,
PDSH dhe LSMD kanë
nga tre këshilltarë dhe një
këshilltarë ka partia e
turqve.

Gostivar, 16 nëntor - Ko-
muna e Gostivarit për
këtë mandat katërvjeçar
do të bëjë përpjekje
maksimale që të ndih-
mojë personat me nevo-
ja speciale, me theks të
posaçëm fëmijët. Në
këtë drejtim, kryetari i
Komunës së Gostivarit,
realizoi të enjten një
takim me koordinatoren
e Qendrës për resurse
të mbështetur nga
UNICEF, Margarita Mil-
losheska.

Millosheska e njoftoi
kryetarin Taravari për

nevojën për implemen-
tim të një projekti për
asistencë për shkollat
dhe asistencë shtëpiake

për personat dhe fëmijët
me nevoja speciale, si
dhe se për momentin
është duke punuar në

projektin e mbështetur
nga UNICEF, “Karavani
filmik për fëmijëri pa
pengesa”.

Kryetari Taravari e
siguroi zonjën Millosh-
eska se Komuna e Gos-
tivarit do të mbështesë
çdo iniciativë për për-
mirësimin e cilësisë së
jetës të personave me
nevoja speciale, dhe se
statusi i persоnave në
fjalë zë një vend të
rëndësishëm në pro-
gramin e Komunës së
Gostivarit për mandatin
2017-2021.

Gostivar, 16 nëntor - De-
partamenti për arsim,
kulturë dhe sport pranë
Komunës së Gostivarit
iu bashkëngjit iniciativës
“Mos hidh por dhuro”.
Në kuadër të kësaj ini-
ciative, dita e mërkurë, e
enjte dhe e premte u sh-
pallën si Ditë të human-
tetit. “Të mobilizohemi
dhe të tregojmë se hu-
maniteti, vullneti pozitiv
dhe dashuria për njëri
tjetrin akoma banojnë në
këtë vend”, thotë
përgjegjësja e Departa-
mentit për arsim znj.
Aslian Snopçe, duke pre-
cizuar se për këtë qëllim
do të grumbullohen libra
dhe lodra për fëmijë të
moshës prej 2 deri më 5
vjeç.Departamenti për
arsim, apelon deri tek të
gjithë ata të cilët kanë
mundësi të dhurojnë lo-
dra për fëmijë, të paraqi-
ten në numrin e telefonit
070 345 235, ose librat
dhe lodrat për fëmijë t’i
dërgojnë në lokalin e ini-
ciativës “Mos hidh por
dhuro” që gjendet për-
ballë Qendrës emergjen-
te të Spitalit të Gostiva-
rit, apo drejtpërdrejt te
çerdhja për fëmijë. 

Isen Shabani
për vizitë në
Komunën e
Gostivarit   

Gostivar, 16 nëntor - Kryetari i
komunës së Gostivarit, Arben
Taravari, priti të enjten në kabi-
netin e tij kryetarin e Komunës
së Vrapçishtit, Isen Shabani.

Kryetarët e dy komunave
fqinje, biseduan në lidhje me
gjendjen aktuale në komunat
të cilat i udhëheqin dhe shqyr-
tuan modalitetet për kryerjen e
reformave të nevojshme, me
theks të veçantë
bashkëpunimin në nivel të ra-
jonit të Pollogut.

“Kam kënaqësinë që sot të
kem mysafir një mik të afërt
timin, me të cilin do të
bashkëbisedojmë për më
shumë çështje. Si dy komuna
fqinje, Gostivari dhe Vrapçishti
kanë më shumë probleme iden-
tike, dhe disa prej tyre mund të
kenë vetëm zgjidhje të për-
bashkët. Do të theksoja me këtë
rast çështjen e menaxhimit me
mbeturina, problem ky i cili
presim të zgjidhet falë
mbështetjes nga ana e Am-
basadës zvicerane, me të cilët
siç janë të njoftuar qytetarët
pata një takim pune këtyre
ditëve”, deklaroi për media Tar-
avari para takimit. 

“Mund të them se kjo është
vizita e ime e parë zyrtare si
kryetar komune, dhe më vjen
mirë që e realizojë atë pikërisht
me një mik timin të ngushtë.
Siç theksoi edhe dr. Taravari,
kemi shumë çështje të për-
bashkëta, të cilat i tangojnë
qytetarët tanë. Komunën e
trashëgova me një borxh prej
mbi 2.3 milionë euro, por sh-
presoj se më një menaxhim të
mirë dhe me bashkëpunim të
dalim nga situata e palak-
mueshme”, theksoi Shabani.

Të dy kryetarët thanë se
vizita të këtilla planifikojnë që të
realizojnë edhe me homologët e
tyre nga komunat tjera dhe të
vendoset një bashkëpunim i
mirëfilltë në nivel të Rajonit
planor të Pollogut.  

Vazhdojnë problemet për tetovarët

Edhe pa ujë të pijshëm,
edhe pa cilësi

Kryetarja e Komunës së Tetovë,
Teuta Arifi, me këtë rast është
thirrur në raportet e Qendrës për
shëndet publik, sipas të cilit uji
është i pijshëm dhe përgjegjësia
për këtë çështje bie mbi këtë
institucion

Aksioni
humanitar

“Mos hidh
por dhuro”

Interesim për të ndihmuar fëmijët me nevoja speciale

Dështon zgjedhja e kryetarit të Këshillit

Koha
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Augustin PALOKAJ

Javën që vjen, më sak-
tësisht më 22 nëntor, do
të shpallet verdikti për
rastin Ratko Mladiq i
trupit gjykues të Tri-
bunalit të Hagës për
Krimet e Luftës në terri-
torin e ish-Jugosllavisë, i
njohur në opinion si Tri-
bunali i Hagës, ndërsa
saktësisht me shkurtesën
ICTY. Gjenerali serb,
Mladiq, është pa dyshim i
akuzuari kryesor për të
cilin ky tribunal do të sh-
pallë verdikt dhe
përgjegjësinë e të cilit e ka
proceduar. Ai ka qenë ko-
mandanti më famëkeq që
ka udhëhequr trupat
serbe në Kroaci gjatë
krimeve, ndërsa kulmin e
ka arritur duke komand-
uar me gjenocidin në Sre-
brenicë, rastin e vetëm të
dëshmuar juridikisht të
gjenocidit në territorin e
Evropës pas Luftës së
Dytë Botërore.

Prandaj edhe gjykimi i
tij do të ketë një jehonë të
madhe në tërë botën. Për
shkak të peshës që ka roli
i tij, Tribunali i Hagës dhe
shtetet kryesore që
mbështeten punën e këtij
tribunali thoshin se pa e
dënuar Mladiqin nuk
mund të mbyllet ky tribu-
nal. ICTY ishte krijuar që

në vitin e largët 1993 si
një trup i përkohshëm
ndërkombëtar, me
mendimin se krijimi i tij
do t’i frikësojë kriminelët e
luftës dhe do t’i paran-
dalojë krimet. Ideja ka
qenë që ky tribunal të
përmbyllë punën në vitin
2008, por për shkak se
gjenerali Mladiq dhe ish-
udhëheqësi politik i ser-
bëve të Bosnjës, Radovan
Karaxhiq, nuk ishin

dorëzuar me vite, duke u
fshehur në Serbi apo edhe
duke u mbrojtur nga
strukturat shtetërore në
atë shtet, edhe qëllimi i
përmbushjes së
“strategjisë së kompletim-
it” nuk u arrit deri këtë
vit. Dhe me verdiktin që
pritet ndaj Mladiqit prak-
tikisht do të përmbyllet
edhe puna e këtij tri-
bunali. Por pasi do të ketë
mundësi edhe për anke-
sa, pasi ka edhe disa raste

më të vogla që duhet t’i
përmbyllë ky institucion,
puna e pakryer do të
bartet tek Mekanizmat e
Tribunaleve Ndërkom-
bëtare. Në kohën kur
përmbyllet puna 25-
vjeçare e këtij tribunali
bëhen edhe analiza se
çfarë ka arritur ai. Pa
dyshim se ka lënë një
arkiv të madh, i cili do të
mundë të ndihmojë që të
mësohet e vërteta për
luftërat dhe krimet në ter-

ritorin e ish-Jugosllavisë.
Pa dyshim se në disa raste
ka ndihmuar që shtetet e
ish-Jugosllavisë të bëjnë
veprime kundër dëshirës
së tyre dhe të pastrojnë
disi strukturat policore
dhe ushtarake. Por ajo që
vështirë mund të pohohet
është se ky tribunal u ka
dhënë drejtësi viktimave
dhe ka ndihmuar që pop-
ujt të përballen më lehtë
me të kaluarën e tyre. Me
gjithë punën e këtij tri-

bunali, mendimet e popu-
jve të ish-Jugosllavisë për
luftën, viktimat dhe agre-
sorët, fajtorët dhe heron-
jtë, kanë mbetur pak a
shumë të njëjta sikur të
mos kishte ekzistuar fare
ky tribunal.

Dëgjojmë tash në Ser-
bi se, pasi ka dënuar më
së shumti serbë, ky tribu-
nal ka qenë antiserb dhe
nuk ka qenë i paanshëm.
Një konstatim i tillë që
dëgjohet nga Serbia, ku në
pushtet janë pikërisht ata
që ishin bashkëpunëtorët
më të ngushte të ish-dik-
tatorit Milosheviq, dhe që
edhe vetë ishin shquar në
relativizimin dhe nxitjen e
krimeve, dëshmon më së
miri se sa i kufizuar ka
qenë ndikimi i këtij tri-
bunali. Në Serbi, për
shembull, nuk duan të
kuptojnë faktin se ishte
pikërisht Serbia ajo që
mori pjesë në të tri luftërat
e mëdha në territorin e
ish-Jugosllavisë: në
Kroaci, Bosnjë-Hercegov-
inë dhe Kosovë, dhe në të
tria rastet në cilësinë e
agresorit.

Christopher SMART

Një nga misteret e
mëdha të tregjeve globale
të ditëve të sotme është
entuziazmi i tyre i
pakuptueshëm, madje
edhe kur bota rreth tyre
shfaqet në prag kaosi apo
kolapsi. E megjithatë, in-
vestitorët mund të jenë më
racionalë sesa duken kur
bëhet fjalë për çmimet në
rreziqet politike. Nëse in-
vestimi është gjëja më
kryesore në uljen e fluk-
seve të ardhshme të
parasë, është e rëndë-
sishme të përqendrohemi
saktësisht në atë që do të
ndikojë edhe jo në këto
llogaritje. Krizat e mund-
shme që mund të jenë më
dramatiket apo të dhun-
shmet janë, si për ironi,
ato që tregu i ka më të
lehta për t’i shqyrtuar.
Shumë më të rrezikshme

janë ndryshimet në insti-
tucionet ndërkombëtare
globale që rrisin prit-
shmëritë për mënyrën si
do të sillen lojtarë kyç.
Ndryshime të tilla mund
të shfaqen vetëm ngadalë,
por ato mund të ndrysho-
jnë rrënjësisht kalkulimin
për vlerësimin e rreziqeve
dhe rikthimeve të mund-
shme. Tregu i sotëm është

i lehtë për t’u shpjeguar
në aspektin e faktorëve
themelorë. Të ardhurat po
rriten, inflacioni është
mbajtur në skaj dhe
ekonomia globale duket se
po përjeton një zgjerim të
madh dhe të sinkronizuar.
Në tetor, Fondi Monetar
Ndërkombëtar përditësoi
pikëpamjen e tij për të
parashikuar se vetëm një
pjesë të vogël e vendeve të
vogla do të pësojnë një re-
cesion vitin e ardhshëm.
Ndërsa bankat qendrore
kryesore po planifikojnë,

ose kanë filluar tashmë,
të forcojnë politikën mon-
etare, normat e interesit
do të mbeten të ulëta për
tani.

Krizat politike, sado të
bujshme që mund të jenë,
nuk kanë gjasa të
ndryshojnë koston
ekonomike të investi-
torëve. Edhe pas fatkeqë-
sive më të mëdha të
shekullit të njëzetë, tregjet
u tërhoqën pas shumë sh-
pejt. Pas sulmit të Japon-
isë në Pearl Harbor, tregjet
e aksioneve në SHBA ranë

me 10%, por e morën
veten përsëri brenda
gjashtë javëve. Në mënyrë
të ngjashme, pas sulmeve
terroriste të 11 shtatorit
2001, aksionet e SHBA
ranë rreth 12%, por e ri-
morën veten pas një mua-
ji. Pas vrasjes së presiden-
tit John F. Kennedy,
çmimet e aksioneve ranë
më pak se 3%, dhe e ri-
morën veten të nesërmen.
Po, çdo krizë politike është
ndryshe. Por përmes shu-
micës së tyre, thekson in-
vestitori veteran Jens

Nystedt, pjesëmarrësit në
treg mund të mbështeten
në një përgjigje nga poli-
tikë bërësit. Bankat qen-
drore dhe ministritë e fi-
nancave pothuajse
gjithmonë do të nxitojnë
për të kompensuar
premisat në rritje të
rrezikut duke rregulluar
normat e interesit apo
politikat fiskale dhe in-
vestitorët do të ofrojnë
asete përsëri në vlerat e
tyre para kohës së krizës.
Sot një konflikt me Korenë
e Veriut për programet e
saj bërthamore dhe rake-
tore kryeson shumicën e
listave të krizave të mund-
shme. Lufta e hapur ose
një incident bërthamor në
Gadishullin Korean do të
shkaktonte një katastrofë
njerëzore, do të ndërpriste
tregtinë me Korenë e
Jugut – ekonomia e 13-të
më e madhe në botë – dhe
do të trondiste politikën
në të gjithë botën. E
megjithatë, një fatkeqësi e
tillë do të kishte shumë
gjasa të ishte e shkurtër
dhe rezultati i saj do të
ishte i qartë pothuajse
menjëherë. Fuqitë e mëd-
ha të botës do të
mbeteshin pak a shumë

Efekti i Tribunalit të Hagës 
për Krime Lufte në ish-Jugosllavi
Një muaj para mbylljes së tij,
Tribunali i Hagës, i cili do t’ia
përcjellë detyrat e mbetura
Mekanizmit për Tribunalet
Penale Ndërkombëtare, duket
si një institucion që nuk ka
kurrfarë ndikimi më. Në Serbi
të dënuarit e këtij tribunali
njihen si heronj, emërohen
ligjërues në Akademi
ushtarake, ndërsa as
Bashkimi Evropian më nuk
është i interesuar për ankesat
e këtij tribunali

Rreziku i vërtetë për ekonominë globale
Dikush mund të mendojë se
krizat që po krijohen në
Gadishullin Korean dhe në
Lindjen e Mesme përbëjnë
një kërcënim serioz për
zgjerimin aktual ekonomik
botëror. Por krizat politike
shpesh sjellin vetëm
korrigjime të shkurtra të
tregut, ndërsa ndryshimet
graduale në institucionet
ndërkombëtare globale
mund të jenë shumë më të
rëndësishme për sjelljen e
investitorëve.
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Nuk duhet insistuar se

të tjerët nuk kanë bërë
krime, sepse një gjë të tillë
është pothuajse e pa-
mundur ta dëshmosh. Dhe
nuk është e pavërtetë të
thuhet se ka pasur krime
edhe ndaj serbëve, edhe në
Kroaci, edhe në Bosnjë-
Hercegovinë e edhe në
Kosovë. Por ajo që nuk
duhet lejuar është barazimi
i përgjegjësisë, sepse krimet
nuk mund të barazohen as
për nga niveli, as për nga
përmasat e metodologjia e
tyre. Serbia është ajo e cila
ka bërë agresion ndaj të
tjerëve, krimet e regjimit të
Slobodan Milosheviqit kanë
qenë sistematikisht të plan-
ifikuara dhe të ekzekutuara,
kanë pasur qëllime politike
të okupimit të territoreve
dhe ndryshimit të struk-
turës etnike përmes
krimeve dhe pastrimit etnik.
Krimet ndaj serbëve, pesha
e të cilave nuk mund të mo-
hohet, sepse për secilën vik-
timë krimi ndaj tij është kri-
mi më i madh, kanë qenë
reaksion, hakmarrje apo në
shumicën e rasteve vepra të
individëve apo grupeve të
caktuara e jo politika
shtetërore. Pasi gjykimi i
krimeve më nuk bëhet në
stilin e një “gjykate të
fituesve”, siç është bërë pas
Luftës së Dytë Botërore në
Nyrnberg dhe Tokio kundër
ushtarakëve gjermanë dhe
japonezë, kësaj radhe as të
dyshuarit për krime, të cilët
kanë luftuar për të mbrojtur
tokat e tyre, nga Kroacia e
Bosnja e deri në Kosovë,
nuk kanë mundur t’u ikin
drejtësisë. Dhe as thirrja e
tyre se kanë bërë luftë

mbrojtëse nuk ka mundur
të jetë arsyetim. Prandaj
edhe Tribunali i Hagës,
edhe gjykatat nacionale,
apo edhe ato nën admin-
istrimin ndërkombëtar në
Kosovë kanë ngritur akuza
kundër atyre që dyshohet
se kanë bërë krime ndaj
serbëve. Por Serbia është
shteti i vetëm, i cili e ka pa-
sur tërë udhëheqjen
shtetërore, politike,
ushtarake, policore dhe pa-
raushtarake që është
akuzuar për krime lufte dhe
që edhe është dënuar nga
Tribunali i Hagës. Po të
kishte mbetur gjallë edhe
Slobodan Milosheviqi do të
ishte dënuar për krimet në
Kosovë. Prandaj se ishte
shteti i Serbisë ai i cili ka
bërë krime në Kosovë është
një fakt i vërtetuar nga vetë
Tribunali i Hagës. Ky tribu-
nal kishte ngritur akuza
edhe ndaj disa prej ish- ud-
hëheqësve të luftës kundër
Serbisë, si gjeneralëve Ante
Gotovina dhe Mladen
Markaq nga Kroacia, apo
Ramush Haradinaj dhe Fat-
mir Limaj nga Kosova, po
këto raste prokuroria i
humbi dhe ata u shpallën të
pafajshëm. Prandaj edhe ai
Tribunal i Hagës, i cili ka
bërë disa lëshime në punën
e tij të deritashme, në një
mënyrë ka vërtetuar se,
ndonëse edhe të tjerët kanë
bërë krime ndaj serbëve,
është Serbia dhe krijesat e
saja në Kroaci dhe Bosnjë-
Hercegovinë ato që kanë
bërë krimet më të mëdha.
Dhe ajo Serbi, në të cilën
aktualisht në pushtet janë
persona që kanë qenë ak-
tivë edhe në regjimin e ko-

hës së luftës, duhet të dësh-
mohet më shumë se të tjerët
se dëshiron të përballet me
pjesët e errëta të së kalu-
arës së saj. Një muaj para
mbylljes së tij, Tribunali i
Hagës, i cili do t’ia përcjellë
detyrat e mbetura
Mekanizmit për Tribunalet
Penale Ndërkombëtare,
duket si një institucion që
nuk ka kurrfarë ndikimi
më. Në Serbi të dënuarit e
këtij tribunali njihen si
heronj, emërohen ligjërues
në Akademi ushtarake,
ndërsa as Bashkimi Evropi-
an më nuk është i intere-
suar për ankesat e këtij tri-
bunali. Duket se as në
përballjen e popujve të ish-
Jugosllavisë me të kaluarën
ky tribunal nuk ka ndih-
muar shumë. Në Serbi, për
shembull, edhe Qeveria,
edhe shumica e qytetarëve
mendojnë se ata ishin vikti-
mat më të mëdha dhe mo-
hojnë se në Srebrenicë ka
ndodhur gjenocidi. Gjithsesi
nuk mund të thuhet se
puna e Tribunalit nuk ka
pasur fare ndikim, sepse,
megjithatë, nuk i la rehat
shumë kriminelë lufte. Sh-
presa mbetet që puna e këtij
tribunali të ndikojë që në të
ardhmen, duke llogaritur se
mund të përballen me
drejtësinë ndërkombëtare
ata që planifikojnë krime të
tilla lufte dhe krime kundër
njerëzimit, do të mendojnë
më shumë dhe në këtë
mënyrë do të evitohet
përsëritja e krimeve të për-
masave që u janë bërë në
territorin e ish-Jugosllavisë
gjatë luftërave të viteve nën-
tëdhjetë të shekullit të kalu-
ar. (koha.net)

Umberto ECO

Besoj se kanë kaluar tashmë rreth
15 vjet që prej kohës kur shkruaja se
brenda disa dhjetëvjeçarësh Europa
do të bëhej një kontinent me raca të
përziera, por që procesi mund të
kushtonte lot dhe gjak. Nuk qeshë
një profet, thjesht një njeri me logjikë
të fortë që shpesh i referohet his-
torisë, i bindur se, duke mësuar atë
çka ndodhur në të kaluarën, mund të
kuptosh më mirë atë që do të vijë. Pa
folur për atentatet terroriste, më
mjafton gjithsesi të shoh se çfarë i
trazon zemrat e njerëzve këto ditë.
Në Francë, një profesor liceu shkru-
an në mënyrë kritike për fenë mysli-
mane dhe rrezikon të bjerë viktimë.
Në Berlin, një pjesë e Moxartit,
Idomeneo, anulohet sepse aty
shfaqen kokat e prera jo vetëm të
Jezusit dhe Budës, por edhe të
Muhamedit. Nuk po flas për papën,
që në perëndim të jetës së tij, duhej t’i
binte mendjes që ekziston njëfarë dal-
limi midis një leksioni universitar të
profesorit dhe ligjëratës së një ati të
shenjtë, të transmetuar nga të gjitha
televizionet dhe ndoshta, për rrjedho-
jë, duhej të ishte pak më i matur. Por
ata që përdorin një citim historik si
pretekst për një luftë të re fetare, nuk
janë sigurisht njerëz që do të doja t’i
kisha në krah.

Për rastin e profesorit francez ka
shkruar një artikull të bukur
Bernard-Henri Lévy: mund të jesh
krejtësisht kundër me opinionin e tij,
por duhet të mbrojmë të drejtën e tij
për të shprehur një mendim të lirë
për sa u përket feve. Sergio Romano
shkruan në Corriere della Sera për
rastin eIdomeneos, që po përpiqem
t’jua sjell me fjalët e mia: nëse një
regjisor i fiksuar mbas risive, vë në
skenë një opera të Moxartit duke fu-
tur aty kokat e prera të disa
themeluesve të besimeve, ndërkohë
që Moxartit nuk i kishte shkuar kur-
rë nëpër mend kjo gjë, më e pakta që
mund të bësh është ta kapësh me
shkelma, por për arsye estetike dhe
filologjike, po me shkelma duheshin
zënë edhe ata regjisorë që shfaqin
tragjedinë Edipi mbret, me aktorë të
sajuar me kostume dopiopet me viza.
Dhe ja, po atë ditë, te gazeta La Re-
pubblica, një muzikant i shquar si
Daniel Barenboim, ndërsa pyet me
mençuri nëse është vërtet në frymën
e Moxartit të kuturisesh për skena të
tilla, bën thirrje për të drejtat në art.

Besoj që miku im, Danieli, do të
ishte në një mendje me mua dhe do t’i
vinte keq që vite më parë është kri-
tikuar (ose ndaluar) vënia në skenë e
Tregtarit të Venedikut të Shekspirit,
sepse ishte frymëzuar nga një anti-
semitizëm i zakonshëm i epokës (nga
Chauceri e më tej), por që e tregon
personazhin e Shejlokut në një dritë

humane dhe patetike. Por ja përbal-
lë kujt gjendemi: frikës për të folur.
Dhe lipset kujtuar që këto tabu nuk
janë gjithmonë të lidhura me funda-
mentalistët myslimanë, por kanë fil-
luar me ideologjinë e politically cor-
rect, e frymëzuar në vetvete nga
respekti ndaj të tjerëve, por që tash-
më të pengon, të paktën në Amerikë,
të tregosh barsoleta, nuk po them
për hebrenjtë, myslimanët dhe in-
validët, por edhe për skocezët, gjen-
ovezët, belgët, policët, zjarrfikësit dhe
eskimezët, që nuk duhet të quheshin
kështu, por që, nëse i quan ndryshe,
askujt nuk do t’i shkonte në mend se
për kë bëhej fjalë.

Njëzet vjet më parë jepja mësim në
Nju Jork dhe, për të demonstruar se
si analizohet një tekst, kisha zgjed-
hur, gati rastësisht, një tregim në të
cilin (vetëm në një rresht) një marinar
gojëshqyer e përshkruante vaginën e
një prostitute “të madhe sa mëshira
e…”) – dhe po vë tri pikat në vend të
emrit të një hyjnie. Në fund të lek-
sionit, m’u afrua një student që dukej
qartë se ishte mysliman, i cili me
shumë ndrojtje më qortoi për
mungesë respekti ndaj fesë së tij. Sig-
urisht, iu përgjigja që unë vetëm
kisha cituar një vulgaritet të dikujt
tjetër, por që, sidoqoftë, i kërkoja nd-
jesë. Një ditë më pas, futa në
ligjëratën time një aluzion jo fort me
respekt (edhe pse me humor) ndaj
një figure të njohur të Panteonit të kr-
ishterë. Të gjithë nisën të qeshnin
dhe studenti mysliman iu bashkua
gazit të përbashkët. Në fund të
mësimit, e kapa për krahu dhe e
pyeta përse kishte treguar mungesë
respekti ndaj fesë sime. Nisa t’i shp-
jegoja dallimin midis një batute me
humor, duke përmendur ashtu kot
emrin e Perëndisë dhe blasfemisë,
dhe e ftova të ishte më tolerant. Ai
kërkoi ndjesë dhe e kuptova që u
bind. Ajo që ndoshta nuk e kapi mirë,
është toleranca e skajshme e botës
katolike. Në një “kulturë” të mallkim-
it, një besimtar me frikë te Zoti, e
përshkruan hierarkinë më të lartë me
epitete që s’m’i nxë goja, e, në këto
kushte, çfarë do të na skandalizonte
më tepër?

Por jo të gjitha marrëdhëniet
edukative mund të jenë paqësore dhe
të qytetëruara, si kjo që pata unë me
studentin tim. Në rrethana të tjera,
është më mirë ta qepësh gojën. Po
çfarë do të ndodhte në një kulturë, në
të cilën nga frika se mos bësh ndon-
jë gafë, as studiuesit nuk do të gux-
onin më t’i referoheshin (sa për të
thënë) një filozofi arab? Do të shkak-
tohej një damnatio memoriae, pra,
bjerrja e një kulture të respek-
tueshme e të shëndetshme nëpërmjet
heshtjes. Dhe kjo nuk do t’i shër-
bente njohjes dhe të kuptuarit reci-
prok. (2006)

njësoj dhe flukset e
ardhshme monetare në
shumicën e investimeve do
të vazhdonin të pashqetë-
suara.

E njëjta gjë mund të
thuhet edhe për Arabinë
Saudite, ku princi i kurorës
Mohammed bin Salman
thjesht e pastroi qeverinë
dhe aparatin e sigurisë për
të konsoliduar pushtetin e
tij. Edhe nëse një trazirë e
papritur në Mbretëri do të
transformonte ekuilibrin e
pushtetit në Lindjen e
Mesme, vendi do të vazh-
donte të vazhdonte ende të
ruante eksportet e tij. Dhe
nëse do të kishte një ndër-
prerje në furnizimin global
me naftë, kjo do të zbutej
nga prodhues konkurrues
dhe teknologji të reja. Në
mënyrë të ngjashme një ko-
laps i plotë politik apo
ekonomik në Venezuelë do
të kishte implikime serioze
rajonale dhe mund të rezul-
tojë në një krizë edhe më të
thellë humanitare atje. Por
kjo me shumë gjasa s’do të
kishte një impakt më të
gjerë, shumë më pak sis-
tematik në tregjet e en-
ergjisë dhe ato financiare.
Skenarë të tillë shpesh janë
në titujt kryesorë, kështu që
dukuria e tyre ka shumë
pak gjasa të vijë si surprizë.
Por edhe kur një krizë, siç
është një sulm apo një epi-
demi kibernetike, ndodh në
mënyrë të papritur, trazirat
pasuese të tregut zakonisht
zgjasin vetëm aq kohë sa
duhet që investitorët që të
rivlerësojnë normat e skon-

timit dhe fitimet e
ardhshme.

Ndryshe nga kjo,
ndryshimet në supozimet
ekonomike kanë shumë pak
gjasa të shkaktojnë një shit-
je asetesh me çmime të ulë-
ta, duke i nxitur investitorët
që të rivlerësojnë mundës-
inë e realizimit të flukseve të
parashikuara të parasë.
Mund të ketë një
ndërgjegjësim në mesin e
investitorëve se ritmet e rrit-
jes po ngadalësohen ose se
bankat qendrore kanë hum-
bur përsëri shfaqjen e infla-
cionit. Ose ndryshimi mund
të vijë më papritur, për
shembull, me zbulimin e
xhepat e mëdhenj të kredive
toksike që nuk ka gjasa të
paguhen. Siç e dinë mirë
edhe investitorët e tregut,
ndryshimet politike mund
të ndikojnë në supozimet
ekonomike. Por, përsëri,
rreziku rrjedh më pak nga
goditjet e pa-
parashikueshme sesa nga
erozioni i ngadalshëm i in-
stitucioneve që investitorët
u besojnë për ta bërë më të
parashikueshme një botë të
pasigurt.

Për shembull, investi-
torët në Turqi e dinë se
largimi i vendit nga
demokracia e ka distancuar
atë nga Europa dhe ka
prezantuar rreziqe të reja
për rikthime të ardhshme.
Nga ana tjetër, në Brazil,
pavarësisht një skandali të
vazhdueshëm korrupsioni
që ka rrëzuar një president
dhe mund të rrëzojë edhe
një tjetër, investitorët e pra-

nojnë se institucionet e ven-
dit po punojnë – edhe pse
në mënyrën e tyre të
pavolitshme – dhe i kanë
vlerësuar rreziqet në
mënyrë të përshtatshme.
Rreziku më i madh politik
për tregjet globale sot është
se lojtarët kryesorë që for-
mësojnë pritshmëritë e in-
vestitorëve i nënshtrohen
një riorganizimi rrënjësor.
Më shqetësuesja nga të
gjitha është SHBA-ja e cila
tani po kërkon të ndërtojë
një rol të ri global për veten
nën udhëheqjen e presiden-
tit Donald Trump. Duke u
tërhequr nga marrëveshjet
ndërkombëtare dhe duke u
përpjekur të rinegociojë
marrëveshjet ekzistuese
tregtare, Shtetet e
Bashkuara janë bërë tash-
më më pak të
parashikueshme. Duke
parë përpara, nëse Trumpi
dhe liderët e ardhshëm të
SHBA-së vazhdojnë të
angazhohen me vendet e
tjera nëpërmjet transak-
sioneve me shuma zero sesa
duke ndërtuar institucione
bashkëpunuese, bota nuk
do të mund të jetë në gjend-
je të mbledhë një përgjigje të
përbashkët në periudhën e
ardhshme të trazirave të
tregut global. Së fundmi, një
SHBA më pak e besueshme
do të kërkojë një normë më
të lartë zbritjeje pothuajse
kudo. Nëse cikle të tjera
ekonomike nuk ndërhyjnë
para ndryshimit të prit-
shmërive të investuesve, ky
do të jetë fundi i bumit ak-
tual të tregut. (reporter.al)

Qepeni gojën, llapaqenë...
çfarë do të ndodhte në një kulturë, në
të cilën nga frika se mos bësh ndonjë
gafë, as studiuesit nuk do të guxonin
më t’i referoheshin (sa për të thënë)
një filozofi arab?
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Delvina KËRLUKU

Arjana Kuriu Grubi u lind në
Tetovë. Rrjedh nga një familje e ar-
simuar dibrane. Shkollën fillore dhe
të mesme i kreu në vendlindje.
Ndërsa, studimet i ka përfunduara
në Prishtinë, në Katedrën e mu-
zikës, në vitin 1994, te profesoresha
Lejla Pula dhe shkallën e tretë në
Shkup, për Metodikë të pianos, te
profesor Todor Svetiev. Pas përfun-
dimit të studimeve, ajo merr pjesë
në shumë aktivitete muzikore, ku
edhe shquhet për talentin e saj. E
bija e matematicientit Ismailaki-
Mali Kuriu dhe Advije Nici Kuriu,
profesore e muzikës, bëri që Arjana
të zgjedh profesionin e nënës në
jetë. Ajo po ashtu zgjodhi punën
në shkollën, si prindërit. Si fillim në
shkollën e mesme të muzikës në
Tetovë, paralelja shqipe që ishte
edhe një nga themelueset e kësaj
shkolle. Po ashtu dhe në gjimnazin
“Zef Lush Marku”, ku punoi 5 vite
si dhe në shkollën e ulët dhe të
mesme “Ilija Nikollovski Luj” në
Shkup, në paralelen shqipe. Ka pa-
sur disa koncerte me nxënësit,
brenda dhe jashtë vendit. Ka qenë
e ftuar në disa herë si anëtare e ju-
risë të garava, si në Prishtinë te
‘Ars Kosova’, në Shkup në garat re-
publikane, si dhe në garat piani-
stike si anëtare e jurisë, e cila për-
faqësoi vendin në Beograd, në
Davorin Jenko. Ka pasur disa kon-
certe, ku e veçon atë në Nju Jork
etj. Sot punon në Universitetin e
Tetovës, në Fakultetin e arteve,
dega e muzikës, në lëndën e pianos
dhe metodikën e pianos. Është e
martuar me violistin Blerim Grubi
dhe ka dy fëmijë, Nitën dhe Lekën. 

KOHA: Znj, Grubi, janë thënë
shumë proverba për muzikën,
botën tuaj të artit, si: muzika
është e vetmja kënaqësi sensua-
le pa ves; muzika është ‘Perën-
dia’ që i buzëqesh njeriut etj.
Çfarë është muzika për Ju? 

GRUBI: Muzika është hyjnore,
ajo na rrethon me diçka që nuk
mund të preket, por ajo ndjehet
përbrenda nesh. Jeta pa muzikë
nuk do të kishte kuptim, gjithçka
rrotullohet rreth saj. Pra, në një fa-
milje ku nuk dëgjohet muzika, unë
mendoj se nuk ka kuptim dhe kë-
naqësi që është e lidhur ngushtë
me gëzimin dhe harmoninë.

KOHA: Profesioni juaj i mu-
zikës burimin e ka nga nëna, e
cila në vitet e 70’ta, si femër, ar-
riti të themelojë korin e parë në
qytetin e Tetovës. Kjo dashuri
ndaj muzikës u trashëgua edhe te
Ju. Si e keni pranuar këtë ‘hobi’,
ku më vonë u bë edhe profesioni
juaj?

GRUBI: Normal se asnjë fëmijë
nuk di se çka dëshiron. Pra, edhe te
unë dhe po ashtu motra ime, Ilirja-
na, në fillim iniciatore për këtë hobi
e që në të ardhmen u bë profesioni
im jetësorë, ishte nëna ime Advije
Nici-Kuriu, e cila ishte profesoreshë
në shkollën e mesme të gjimnazit
në Tetovë. Ajo në vitet e 70 ishte
themeluese e korit miks-të përzier
në qytetin e Tetovës, ndërkaq pro-
vat i mbanin në shkollën fillore ,,Li-
ria”. Por, unë mendoj se gjeni i mu-
zikës është dhe nga familja e babit,
sepse ne ishim gjithnjë të rrethuar
me këngë kur mblidheshim familja-
risht e po ashtu dhe halla ime e
ndjerë, Lumturie Kuriu, ishte ndër
këngëtaret e para shqiptare këtu

në Maqedoni me këngën e mirëfilltë
shqipe që ajo këndonte në vitet e
50, në shoqërinë “Xheladin Zeqiri”
në Tetovë.

KOHA: Si nisi rruga Juaj e
muzikës dhe ç‘ndjesi përjetuat?

GRUBI: Ajo filloi më tepër kur
përfundova shkollën e ulët në Te-
tovë dhe menjëherë, unë së bashku
me motrën time binjake Ilirjanën,
deshëm që të vazhdonim profesio-
nalisht me pianon. Kështu që fa-
milja jonë u transferua në Prish-
tinë, me qëllim që ne mos të
shkolloheshim pa kontrollin e
prindërve tanë. Unë mendoj se kjo
ishte sakrificë mjaft e madhe nga
ana e prindërve tanë që vetëm të ar-
rinim të bëheshim pianiste. Pra,
përvojat ishin të ndryshme me pe-
ripeci jo dhe aq të lehta, sepse ky
profesion do shumë përkushtim
dhe ushtrime. Mirëpo, vullneti bën
gjithçka të mundur. Meqenëse të
dyja motrat ishim pianiste, ne ki-
shim vetëm një piano në shtëpi,

pra duhej të ushtronim njëherë
unë, pastaj motra. Por, me marrë-
veshje kombinoheshim, ku edhe
gjenim mënyrë që të ushtronim
edhe në shkollë. Përjetimet ishin të
ndryshme, herë të ëmbla e herë të
hidhura, sepse skena në moshën e
adoleshencës është mjaft e ndjesh-
me, por ndonjëherë edhe me
shumë kënaqësi, sidomos kur pas
koncertit të vinë të të urojnë shoqë-
ria, prindërit etj.

KOHA:  Shkolla është vetë
jeta. Çfarë ju mësoi shkolla e
jetës dhe e profesionit?

GRUBI: Është e vërtetë se
shkolla të merr një pjesë të madhe
të jetës, e sidomos muzika, sepse
do shumë sakrificë dhe mund.
Shkolla të mëson shumë, mirëpo
më tutje, me përvojë, gjithçka është
më ndryshe. Unë shpesh pyes ve-
ten. Po pse kaq shumë e dua peda-
gogjinë dhe në shumicën e rasteve
e shikoj veten si babi im, i cili qe një
pedagog, profesor i matematikës

dhe shpesh kur uleshim në sofër,
bisedonim për mësimdhënien. Po
ashtu dhe dy hallat e mia mësuese
mjaft të dalluara në Tetovë, Mediha
Kuriu-Palloshi dhe Gëzime Kuriu-
Emini, axhallarët gjithashtu mate-
maticientë Genc Kuriu dhe Shpë-
tim Kuriu. Pra, talenti në familjen
tonë nuk ishte vetëm muzika, por
dhe matematika e mos të flas për
edukimin e gjeneratave që bënë
këta njerëz kaq me vlerë për shoqë-
rinë shqiptare këtu në Maqedoni. E
gjithë kjo kulturë mendoj se është
e babit, hallave të mia dhe xhaxhal-
larëve të mi, që kishin dy prindër të
zëshëm, si gjyshja ime, Zehra Kaba,
një amvise e denjë për atë kohë dhe
gjyshi im, Abdullah Kuriu, i cili
merrej me bibliotekën dhe që kish-
te kryer Shkollë të lartë në Stamboll
dhe në Athinë. Një histori e
shkurtër për familjen Kuriu, të cilët
kanë qenë gjithsej nëntë fëmijë.
Gjyshi im detyrohet të lëvizë në disa
qytete, Dibër, Peshkopi, Tiranë. Tri
hallat e mia, Mediha, Lamiha dhe

ARJANA KURIU GRUBI, 
PROFESORESHË E MUZIKËS 

Për mua titulli MËSUES është diçka që duhet çmuar shumë, sepse me mësimet e para gjithçka ngel në mendjen e fëmijës. Unë asnjëherë nuk mund ta harroj mësuesen time të parë, Çelebie
Toska, të cilën e doja shumë dhe e cila ka lënë mbresa të thella në jetë time. Asnjëherë nuk do ta harroj
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Lumturie janë të lindura në Tiranë,
mandej në Gostivar ku edhe lindi
babi im dhe në fund ndalojnë në
Tetovë, ku lindin dhe 5 fëmijë tjerë,
Genci, Gëzimja, Muameri, Bardhy-
li dhe Shpëtimi.

KOHA: Mësuesit duhet të për-
dorin metoda të tilla të të mësua-
rit, që zhvillojnë jo vetëm njohu-
ritë teorike, shkathtësitë dhe
shprehitë praktike të nxënësve,
por edhe qëndrimet e tyre ndaj
jetës, punës dhe shoqërisë në
përgjithësi. Çfarë flet për ju titul-
li: MËSUES?

GRUBI: Për mua titulli MË-
SUES është diçka që duhet çmuar
shumë, sepse me mësimet e para
gjithçka ngel në mendjen e fëmijës.
Unë asnjëherë nuk mund ta harroj
mësuesen time të parë, Çelebie To-
ska, të cilën e doja shumë dhe e cila
ka lënë mbresa të thella në jetë
time. Asnjëherë nuk do ta harroj.
Në punë përveç pianos, ligjëroj dhe
metodikën e pianos. Shpesh ndale-
mi dhe bisedojmë me studentët për
shumë problematika të mësimdhë-
nies. Dhe ju them se gjëja më e
rëndësishme gjatë orës së pianos,
është komunikimi mes nxënësit
dhe pedagogut që paraqet një suk-
ses në punën e mëtejme kreative.
Pra, me një fjalë, autoriteti i më-
simdhënësit duhet ndërtuar gra-
dualisht dhe me kalimin e kohës
mësuesi do të jetë autoritet, bindës.

KOHA: Një numër i madh fe-
stivalesh organizohen si në Sh-
qipëri, Kosovë, Maqedoni. Po ash-
tu, një seri pafund televizive, mbi
bazën e muzikës dhe këngëtarë-
ve e instrumentistëve më të
njohur në vend, të cilët në një
farë mënyre lëvizin nga një stu-
dio në një tjetër. Por, a e dëmton
ky frekuentim kaq i madh cilë-
sinë e muzikës, këngës. Pra, cila
është cilësia e muzikës shqipta-
re sot?

GRUBI: Nëse bëjmë krahasimin
mes festivaleve të Maqedonisë, Sh-
qipërisë dhe Kosovës, do të vërejmë
ndryshime. Shqipëria gjithnjë ka
qenë para. Kosova kishte ”Akordet
e Kosovës”, mirëpo kjo u ndërpre.
Mandej kishte Shou Festin, Poli Fe-
stin etj. Por, sot këto festivale janë
plejbek. Unë mendoj se cilësia e
muzikës tani nuk është aq kualita-
tive, sepse tani gjithkush mund të
bëhet këngëtar, për fat të keq. Sh-
presojmë që përsëri të kthehet ver-
sioni i të kënduarit drejtpërdrejtë.

KOHA: Sa ndikohet muzika
shqiptare nga muzika botërore
dhe a mendoni se nuk ekziston
tabani i muzikës shqiptare?

GRUBI: Po në kohën e fundit
gjithçka huazohet pak a shumë,
me të cilën dukuri aspak nuk paj-
tohem, sepse melosi ynë nuk duhet
anashkaluar.

KOHA: Muzika nuk mund të
kuptohet pa marrjen e disa
njohurive themelore bazë, si
njohja me gjuhën muzikore dhe
komunikimin përmes saj, zbati-
min përmes teknikave dhe proce-
seve muzikore, njohja me zhvilli-
min historik të saj dhe lidhjen e
ngushtë me njeriun, njohuri që
bëjnë të vetëdijshëm nxënësit
për rolin e muzikës në jetën e
përditshme?

GRUBI: Bazat e muzikës në
qoftë se nuk janë me bazë të shën-
doshë normal, atëherë do ketë
shumë zbrazëtira, sepse do të nde-
shemi në teknika të gabuara, pa
marrë parasysh se çka është,
këngëtar profesionist apo instru-
mentist. Pra, në qoftë se baza është
e qëlluar, gjithçka do të ecë dhe do
ketë përparim të shëndoshë.

KOHA: Lënda e muzikës është
ajo që nxënësve u jep vullnet për
tërë ditën, duke i bërë më të ha-
reshëm përmes lojës, këndimit,
përjetimit të tekstit. Si e gjykoni
që librat e muzikës në Maqedoni
janë pa autorë shqiptarë?

GRUBI: Kjo është një temë më
vete dhe që duhet t’i kushtohet një
hapësirë bukur e gjerë. Mirëpo, sa
i përket kompozitorëve shqiptarë,
ne kemi si nga Shqipëria ashtu
edhe nga Kosova, po ashtu dhe në
Maqedoni, si Musa Piperku - Dibër,
Enver Stafai – Gostivar. Mirëpo,
kemi disa emra të kompozitorëve të
rinj, të cilët duhet së paku t’u për-
menden emrat, si Fatos Lumani -
Strugë dhe Vullnet Tairi - Gosti-
var.

KOHA: Arti muzikor shqiptar
ka historinë dhe specifikat e saj,
duke përfshirë ritmin, vijën me-
lodike, harmoninë si dhe veglat
muzikore, të cilat burojnë nga
vlerat e traditës së kultivuar me
shekuj ndër shqiptarët dhe këto
vlera nuk mund të kompensohen
gjatë një përkthimi të thjeshtë të
autorëve maqedonas?

GRUBI: Për këto problematika
duhet gjerë e gjatë të diskutohet,

por ne muzicientët duhet të mun-
dohemi më tepër që ta fitojmë vetë
këtë betejë dhe t’i nxjerrim në sipër-
faqe vlerat tona, sepse kemi mjaft
çka të tregojmë. Në qoftë se disku-
tojmë për iso-polifoninë shqiptare,
duke qenë se është një vlerë e pro-
vuar historikisht, ka një funksion
identifikues etnik dhe etno-inte-
grues shumë të fuqishëm. Karakte-
ri polifonik i një pjese të mirë të
muzikës sonë popullore formon një
njësi që shpreh anë të përbashkë-
ta të zhvillimit historik të jetës e
psikologjisë së labëve e të çamëve,
devollinjve, skrapallinjve, myze-
qarëve e kolonjarëve.

KOHA: Cilat janë sfidat që një
femër shqiptare të del në skenë,
pas gjithë obligimeve familjare?

GRUBI: Skena është përgjegjë-
si e madhe, sidomos për femrën
shqiptare, mirëpo e gjithë kjo ar-
rihet vetëm me ndihmën e sakri-
ficës së gjithë familjes. Pra, ajo
nënkupton nga bashkëshorti, fë-
mijët, të jenë të gjithë anëtarët e
shtëpisë, e jo të gjitha të jenë në
kokë të gruas. Preokupimi është jo
vetëm nga unë, por edhe nga fa-
milja ime. Jemi me fat, sepse të
katërt merremi me këtë profesion të
artë që ne kemi, e ajo është muzika.

KOHA: Në fakt, çfarë paraqet
për Ju familja?

GRUBI: Për mua familja para-
qet emocion që në letër nuk është
dhe aq lehtë ta përshkruash. Janë
emocione të bukura, që ndihen falë
dashurisë, ku kjo e fundit nuk ka
kufij në familje dhe është pa asnjë
lloj interesi. Sepse erdhi një jetë
shumë dinamike që ndonjëherë
dhe nuk arrijmë të shihemi nga
jeta që kemi. Ne udhëtojmë çdo ditë
për në Tetovë. Pra, familja ime janë
bashkëshorti apo më mirë të them
shoku më i ngushtë i jetës sime,
Blerimi, i cili është një baba i
mrekullueshëm, me të cilin pu-
nojmë së bashku pranë USHT-së
në Fakultetit të Arteve, dega e mu-
zikë. Dikush habitet se si ne ve-
projmë së bashku në të njëjtën
punë. Por, unë mendoj se për ne
nuk është aspak problematike, se-
pse të dy jemi të të njëjtit profil. Vaj-
za Nita ka me muzikë ka filluar që
në moshë të vogël. Ka marrë pjesë
në festivale, në Shkup, Prishtinë,
Ferizaj etj. Pas studimeve, ajo njihet
si pianist, e cila është mjaft aktive
në jetën e saj artistike. Ka pasur
disa koncerte recitale si në Prish-

tinë, Shkup, Gjakovë etj. Po ashtu
ka marrë pjesë nëpër koncerte të
ndryshme në Evropë, si Itali, Çeki,
Hungari etj. Leka që në moshë të
vogël ka marrë pjesë në festival,
duke interpretuar me violinë, në
festival të organizuara në Shkup,
Kërçovë, Prishtinë etj. Kurse tani

është student i Fakultetit të Arteve
në Shkup. Po ashtu vlen ta për-
mendi dhe gjyshen e fëmijëve të mi,
zonjën Fatush, pa të cilën unë nuk
do t’i kisha këto arritje që i kam deri
tani. Ajo më ka ofruar ndihmë të
madhe jo vetëm për fëmijët, por
edhe na ka dhënë këshilla në jetë.
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Çollaku shton se një nga arsyet e veprimit të këtillë të Beogradit dhe Listës Serbe
është pikërisht fakti se Thaçi është duke zhvilluar fushatë intensive për promovimin
e transformimit të Forcave të Sigurisë në Forcë të Armatosur të Kosovës Rajon

Ministri për Evropën
dhe Punët e Jashtme i
Shqipërisë, Ditmir
Bushati, ndodhet në
Bruksel në kuadër të
takimit të Këshillit të Sta-
bilizim–Asocimit Shqipëri-
Bashkimi Evropian, ku ai

është takuar me përfaqë-
suesen e BE-së për Punë
të Jashtme dhe Politikat e
Sigurisë, Federica
Mogherini. Mogherini në
konferencën për mediat të
mbajtur me shefin e diplo-
macisë shqiptare, ka thek-
suar se Shqipëria duhet të
plotësojë kushtet për hap-
jen e negociatave për anë-
tarësimin e vendit në BE.
"BE do të ofrojë mbështet-
je për Shqipërinë për zba-
timin e reformës në
drejtësi. Presim që viti
2018 të ofrojë një mundësi
unike për rajonin dhe
Shqipërinë. Procesi i inte-
grimit është i pak-
thyeshëm", tha përfaqë-

suesja e lartë e BE-së. Ajo
ka theksuar se me
kryediplomatin e
Shqipërisë kanë diskutuar
edhe për situatën në Bal-
lkanin Perëndimor, duke

shtuar se BE për rajonin
ka forcuar angazhimin e
tij si Union. Ndërsa
Bushati theksoi se gjatë
takimit janë shkëmbyer
pikëpamje për progresin

që sipas tij ka bërë
Shqipëria në procesin e
zbatimit të Marrëveshjes
së Stabilizim-Asociimit
(MSA) mes Shqipërisë dhe
Bashkimit Evropian.
"Konstatojmë së bashku
me shërbimet e Komision-
it Evropian që tashmë ka
një proces të konsoliduar
përsa i përket zbatimit të
të drejtave dhe detyrimeve
që burojnë nga ky proces.
Presim që viti 2018 të jetë
vendimtar për Shqipërinë.
Ne besojmë se hapja e
bisedimeve për anë-
tarësim(në BE) do të sig-
urojë më tej një sens ori-
entimi në transformimin
evropianizues që kemi

ndërmarrë", theksoi min-
istri për Evropën dhe
Punët e Jashtme i Repub-
likës së Shqipërisë. Min-
istri Bushati u shpreh se
është diskutuar edhe për
luftën kundër krimit të or-
ganizuar, veçanërisht për
luftën kundër kabanisit.
Kujtojmë se gjatë një vizite
disa ditë më parë në
Shqipëri, komisioneri
evropian për Politikat e
Fqinjësisë dhe Negociatat
e Zgjerimit, Johannes
Hahn, në lidhje me të
ardhmen evropiane të
vendeve të Ballkanit
Perëndimor, tha se BE do
të ketë një strategji për
këtë proces.

Lista Serbe ka vendosur
të ngrijë çdo komunikim me
Presidentin e Kosovës, për
shkak se politika e Presiden-
tit, lidhur me pozitën e ser-
bëve të Kosovës, siç thonë
zyrtarët e kësaj liste, është
antikushtetuese, antiligjore
dhe në dëm të popullit serb.
Përmes një letre të hapur,
të cilën Lista Serbe ia ka
dërguar presidentit Thaçi,
ajo proteston duke e kon-
sideruar Presidentin
përgjegjës për pozitën e keqe
të serbëve, për shkak se nuk
ka bërë asgjë për formimin e
Asociacionit të komunave
me shumicë serbe, si dhe e
akuzon atë për ndërhyrje në
çështjet politike të serbëve
në Kosovë. Lista Serbe e
akuzon presidentin Thaçi,
siç thuhet, për presion mbi
procesin zgjedhor në ko-
munën e Parteshit dhe se
Komisioni Qendror i Zgjed-
hjeve ka anuluar rezultatet
nga rrethi i parë i zgjedhjeve
në këtë komunë me shu-
micë serbe, për manipulim
të argumentuar dhe blerjes
së votave të kandidatit të
Listës Serbe.

Deputeti i Kuvendit të
Kosovës nga radhët e Listës
Serbe, Igor Simiq, thotë për
Radion Evropa e Lirë se kjo
listë do të jetë partnere e
përgjegjshme në punën e të

gjitha institucioneve, por se
interesi i saj parësor është
jetesa më e mirë e serbëve.
“Kjo letër ka për qëllim që t’i
ndërgjegjësojë ata që men-
dojmë se ne do të kalojmë
me lehtësi mbi veprimet, të
cilat tregojnë mosrespek-
timin e përfaqësuesve të ser-
bëve në institucione, por
edhe të popullit serb në
përgjithësi”, tha Simiq. Por,
Bekim Çollaku, shef i kabi-
netit të presidentit Thaçi,
thotë për Radion Evropa e
Lirë se letra e Listës Serbe
është befasuese dhe e pa-
pritur, të cilës nuk i ka para-
prirë asnjë takim dhe se ar-
syet që përmenden në letër,
janë të paqëndrueshme.
Sipas tij, vendimi i Listës
Serbe është befasues edhe
për mjaft anëtarë të kësaj
liste, sepse konsiderohet se
për këtë vendim nuk është
zhvilluar kurrfarë debati. Në
emër të presidentit Thaçi,
Çollaku ka shprehur ke-
qardhje për veprimin dhe
qasjen e Listës Serbe. “Unë
mendoj që një vendim i tillë
dhe kjo letër e dërguar nga

Lista Serbe dhe përfaqësue-
sit e saj, nuk e dëshmon se
autorë të saj ose autor i
kësaj letre është Lista Serbe.
Mirëpo, mendoj që autor i
vetëm i kësaj letre është
Qeveria e Serbisë, e cila e
ka iniciuar dhe e ka im-
ponuar një vendim dhe një
letër të tillë për çështje poli-
tike, taktike dhe strategjike.
Kjo, sigurisht që nuk është
hera e parë që përfaqësuesit
politikë të serbëve të
Kosovës përdoren, manipu-
lohen, ekskluzivisht për
nevoja të Serbisë”, thotë Çol-
laku. Megjithatë, Igor Simiq
thekson se vendimi për
ngrirjen e komunikimit me
Presidentin, është vendim i
Listës Serbe në tërësi. “Më e
rëndësishmja është që edhe
Beogradi zyrtar është tërë-
sisht i pakënaqur me sjelljen
me përfaqësuesit e Prisht-
inës, kur bëhet fjalë për
plotësimin e Marrëveshjes së
Brukselit”, tha Simiq, duke
shtuar se Marrëveshja e
parë për normalizimin e
marrëdhënieve, në Bruksel
është nënshkruar në prill të

vitit 2013 nga Hashim
Thaçi. Por, sipas tij, deri më
sot nuk është bërë asnjë hap
për formimin e Asociacionit.
Por, Çolaku thekson se
Kosova, më mirë se cilido
vend tjetër në botë, i garan-
ton të drejtat e barabarta
për të gjitha bashkësitë. Lid-
hur me Asociacionin, sipas
tij, brengosja e Listës Serbe
është me vend. Por, siç thotë
ai, formimi i Asociacionit
është proces që nuk mund
të përfundojë shpejt. Çolaku
thekson se ka edhe mjaft
marrëveshje të tjera, të cilat
ende nuk janë zbatuar në
tërësi dhe për të cilat të dyja
palët kanë marrë obligime.
“Mirëpo, zvarritja që ndod-
hin në zbatim, nuk mund t’i
shërbejnë asnjë subjekti
politik, në këtë rast Listës
Serbe, që të marrë vendime
të tilla absurde, për gjoja
ndërprerjen e komunikimit
apo bashkëpunimit me in-
stitucionin më të rëndë-
sishëm në Republikën e
Kosovës, me atë të Presiden-
tit të Republikës së
Kosovës”.. 

Nga përfundimi i
luftës, serbët e

Kosovës nuk
paguajnë as rrymë

dhe as ujë!
Qeveria e Kosovës, pretendon që në nego-

ciatat e ardhshme me Qeverinë e Serbisë në
Bruksel, të kërkojë kompensimin e mjeteve
materiale nga faturat e shpenzuara të en-
ergjisë elektrike nga banorët serbë në katër
komunat veriore të vendit. Një zgjidhje të tillë,
Qeveria ka paralajmëruar pas publikimit të
fakteve se që nga përfundimi i luftës së fun-
dit në Kosovë, në vitin 1999, qytetarët e pjesës
veriore të Kosovës, përkatësisht konsuma-
torët e komunave Leposaviq, Mitrovica Veri-
ore, Zubin Potok dhe Zveçan, nuk i kanë
paguar faturat e energjisë së shpenzuar dhe
se këto borxhe u janë faturuar qytetarëve
nga viset tjera të Kosovës. Sipas të dhënave
zyrtare, rreth 8 milionë euro në vit, apo nëse
llogaritet që nga përfundimi i luftës, janë
rreth 140 milionë euro që qytetarët e këtyre
pjesëve kanë shpenzuar, kurse këtë vlerë e
kanë paguar konsumatorët e pjesëve tjera të
Kosovës. Katër komunat në veri të Kosovës
janë të banuara me shumicë serbe, të cilat
ndër vite kanë funksionuar jashtë sistemit ju-
ridik-kushtetues të Kosovës. Ministri i Zhvil-
limit Ekonomik, Valdrin Lluka tha për Radion
Evropa e Lirë, se energjia elektrike e shpen-
zuar nga konsumatorët në pjesën veriore dhe
faturuar konsumatorëve të rajoneve të tjera
është e padrejtë. “Qeveria e Kosovës nuk ka
mundësi buxhetore që të kthejë faturat sepse
ato janë humbje që i kanë shkaktuar qyte-
tarët e veriut dhe tashmë si Qeveri ne duhet
të kërkojmë ato humbje, sepse është e drejtë
e jonë të kërkojmë nga Serbia për kompen-
sim”, tha Lluka. “Realisht këtu futen jo vetëm
faturat e papaguara nga veriu, por edhe tar-
ifat e transmisionit që janë marrë qe 16 vite
në emër të Kosovës. Pra, të gjitha këto, ne si
pjesë të negociatave do t’i përfshijmë dhe
nëse nuk arrijmë që gjatë negociatave që të
bindim Serbinë t’i kompensojë këto humbje,
atëherë ne do shikojmë edhe në forma tjera,
siç është forma e arbitrazhit”, thotë tutje Llu-
ka. Përveç mospagesës së faturave të rrymës
së shpenzuar, banorët e komunave veriore të
Kosovës, që nga përfundimi i luftës, nuk
paguajnë as faturat për shpenzimin e ujit, që
sipas udhëheqësve të Kompanisë Rajonale
Ujësjellësi "Mitrovica”, llogaritet të jenë 12
milionë euro.

Viti 2018, vendimtar për Shqipërinë
Presim që viti 2018 të jetë
vendimtar për Shqipërinë. Ne
besojmë se hapja e
bisedimeve për anëtarësim(në
BE) do të sigurojë më tej një
sens orientimi në
transformimin evropianizues
që kemi ndërmarrë"

Me porosi të Beogradit, Lista serbe
ngrin komunikimin me Thaçin

Vendimi i Listës Serbe që të
ngrijë marrëdhëniet me
presidentin e Kosovës, është
absurde, destruktive dhe
veprim i porositur nga
Beogradi, vlerëson kabineti i
presidentit Hashim Thaçi

Përmbytje vdekjeprurëse në Greqi
Përmbytjet e shkaktuara nga

shirat e furishëm kanë lënë të
vrarë së paku 15 veta në pjesën
qendrore të Greqisë, ndërsa kanë
shkaktuar edhe dëme të mëdha
materiale. Qytetet industriale
Mandra, Nea Peramos dhe
Megara, të cilat ndodhen në
perëndim të Athinës, janë godi-

tur më së keqi. Sipas disa njof-
timeve, shumica e të vdekurve
kanë qenë njerëz të moshuar,
trupat e të cilëve janë gjetur
brenda shtëpive të tyre. Kryemi-
nistri Alexis Tsipras ka shpallur
periudhë të zisë kombëtare. Moti
i keq ka përfshirë pjesë të Gre-
qisë që një javë.
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Vetëm Turqia, Katari, Indonezia, Kuvajti nuk kanë nguruar të ofrojnë mbështetjen e
tyre për muslimanët e Arakanit. Turqia që nga dita e parë kur shpërtheu kriza ka qenë
shpresa më e madhe e muslimanëve të Arakanit 15Globi

Ndërkohë që vazhdon
persekutimi ndaj musli-
manëve të Arakanit në Mian-
mar dhe teksa vazhdojnë për-
pjekjet e civilëve për të ikur
në Bangladesh, shumica e
vendeve muslimane kritiko-
hen se janë indiferentë ndaj
dramës së përjetuar njerëzore
dhe nuk ndihmojnë
mjaftueshëm. Në Arakan, që
nga 25 gushti, 613 mijë mus-
limanë të Arakanit janë
larguar nga sulmet duke
kaluar në Bangladesh. Qeve-
ria e Mianmarit duke mbyllur
veshët ndaj botës nuk i ka
thënë "ndal" mizorive kun-
drejt muslimanëve të Arakan-
it, ndërkohë që muslimanët
e Arakanit që kanë kaluar në
Bangladesh luftojnë për mbi-
jetesë në kampe. Teksa dra-
ma e përjetuar nga musli-
manët e Arakanit ka
turpëruar botën, shumë
vende islame nuk kanë qenë
në gjendje të japin një përgjig-
je proporcionale ndaj kësaj
krize njerëzore dhe nuk kanë
ofruar mbështetjen e nevo-
jshme për muslimanët e
Arakanit. Iraku dhe Bahreini
nuk kanë dërguar asnjë ndih-
më për muslimanët e Arakan-
it në Bangladesh, ndërkohë
që janë mjaftuar duke bërë
thirrje për të ndaluar dhunën
me një mesazh dënimi për
persekutimet në Arakan.

Emiratet e Bashkuara Arabe
(EBA) kanë dërguar 300 ton
ndihma humanitare. Ndërsa
Arabia Saudite, një nga prod-
huesit më të mëdhenj të
naftës në botë është mjaftuar
me mesazhet e dënimit të
përjetimeve në Arakan dhe
premtimin e një ndihme prej
15 milionë dollarë. Ende
është e paqartë çështja se
nëpërmjet cilat kanale do ta
dërgojë Arabia Saudite këtë
ndihmë. Irani ka publikuar
mesazhe dënimi për ngjarjet
në Arakan dhe ka dërguar 3
paketa prej rreth 100 ton në
total ndihma për muslimanët
e Arakanit që u strehuan në
Bangladesh. Gjithashtu nga
vendet e Gjirit nuk është
ndërmarrë ndonjë hap apo
iniciativë e rëndësishme në
kuptimin politik për të ndalu-
ar dhunën në Arakan. Nga
vendet e Lindjes së Mesme,
Egjipti dhe Libani janë ndër
vendet e vetme që janë mjaf-
tuar duke publikuar vetëm
mesazhe dënimi. Edhe Jor-
dania ka publikuar mesazhe
dënimi për dramën e musli-
manëve të Arakanit.
Mbretëresha e Jordanisë, Ra-
nia ka vizituar kampet në
Bangladesh ku qëndrojnë

muslimanët e Arakanit, ku
pamjet i ka cilësuar si "të pa-
pranueshme". Singapori
gjithashtu ka shprehur
reagimet për përjetimet në
Arakan dhe ka premtuar një
ndihmë me 100 mijë dollarë
për muslimanët e Arakanit në
Bangladesh. Ndërkohë që
edhe vendet muslimane si
Maroku, Tunizia dhe Algjeria
kanë publikuar mesazhe ku
dënojnë ngjarjet në Arakan.
Maroku i cili ka dërguar
ndihma humanitare
emergjente për muslimanët e
Arakanit, në Asamblenë e
137-të të Përgjithshme të
Bashkimit Ndërparlamentar
(PAB) i cili u zhvillua në tetor
në qytetin Shën Petersburg të
Rusisë paraqiti një propozim
për diskutimin e dramës
njerëzore të muslimanëve të
Arakanit të cilët po përballen
me mizori, dhunë dhe diskri-
minim në Arakan. Vetëm
Turqia, Katari, Indonezia, Ku-
vajti nuk kanë nguruar të
ofrojnë mbështetjen e tyre për
muslimanët e Arakanit.
Turqia që nga dita e parë kur
shpërtheu kriza ka qenë sh-
presa më e madhe e musli-
manëve të Arakanit si me ini-
ciativat e ndryshme politike

ashtu edhe me ndihmat që
ajo ka dhënë. Gjithashtu
edhe institucione dhe shoqa-
ta të ndryshme në Katar kanë
ofruar mbështetje për musli-
manët e Arakanit. Shoqata
humanitare e Katarit ka sigu-
ruar miliona dollarë ndihma.
Gjithashtu edhe Gjysmëhëna
e Katarit ka dhënë ndihma
në vlerë prej 3 milionë dol-
larë për muslimanët e
Arakanit. Qeveria e In-
donezisë publikoi mesazhin
ku ajo dënon aktet dhe i bën
thirrje komunitetit ndërkom-
bëtar që të kalojë në veprim.
Gjithashtu Indonezia ka ofru-
ar ndihmë prej 74 ton për
muslimanët e Arakanit në
Bangladesh. Nga vendet e
Gjirit, Kuvajti në muajin
tetor, udhëhoqi organizimin
e konferencës ndërkombëtare
të ndihmës për Arakanin, së
bashku me Bashkimin
Evropian dhe Organizatën
Ndërkombëtare për Migra-
cionin (IOM), Komisionerin e
Lartë të OKB-së për Refug-
jatët (UNHCR) dhe Zyrën e
OKB-së për Koordinimin e
Çështjeve Humanitare. Kuva-
jti në këtë konferencë premtoi
10 milionë dollarë për musli-
manët e Arakanit.

Të dhënat e Bashkimit
Evropian (BE) mbi planet
për vendosjen e refugjatëve
në vendet anëtare dëshmo-
jnë se BE-ja vazhdon të
mos i përmbushë prem-
timet e saj për vendosjen e
refugjatëve. Komisioni i
BE-së ka publikuar ra-
portin "Agjenda e BE-së
për migracionin: Përforci-
mi i suksesit të arritur", ku

janë të paraqitura informa-
cione për vendimin e BE-së
për të vendosur 160 mijë
refugjatët që ndodhen në
Itali dhe Greqi në vendet e
anëtare të BE-së, si dhe in-
formacione rreth numrit të
refugjatëve që duhet të
zhvendosen nga Turqia në
vitin 2016 në kuadër të
marrëveshjes BE-Turqi. Në
muajin shtator të këtij viti
përfundoi afati i Komision-
it të BE-së, e cila në vitin
2015 premtoi se deri në
këtë kohë do të zhvendos
në vendet anëtare 160 mijë
refugjatët që ndodhen në
Itali dhe Greqi. Vendeve
anëtare që nuk i përm-
bushën kuotat e tyre për
pranimin e refugjatëve iu

bë thirrje që të vazhdojnë
të pranojnë refugjatë. Në
raport thuhet se vendet
anëtare kanë pranuar 31
mijë e 500 refugjatë, si dhe
theksohet se Çekia pranoi
12 refugjatë, ndërsa Hun-
garia dhe Polonia nuk kanë
pranuar refugjatë. Anëtar i

Komisionit të BE-së për
Migracion, Çështjet e
Brendshme dhe Shtetës-
inë, Dimitris Avramopou-
los, i cili në një konferencë
shtypi prezantoi raportin,
deklaroi se: "Shpresoj që
Hungaria, Polonia dhe
Çekia të rishqyrtojnë qën-

drimet e tyre në lidhje me
refugjatët dhe të fillojnë të
pranojnë refugjatë”. Sipas
marrëveshjes për refugjatët
të nënshkruar mes BE-së
dhe Turqisë në vitin 2016,
vendet anëtare duhej të
pranonin 72.000 refugjatë
nga Turqia, por sipas të
dhënave të publikuara në
raport numri i refugjatëve
të cilët janë zhvendosur
nga Turqia në BE është
vetëm 11.354. Ndër të
tjera, në raport theksohet
se marrëveshja për refug-
jatët BE-Turqi ka ofruar
mundësi për t’u bal-
lafaquar në mënyrë efek-
tive me krizën e refugjatëve
në Mesdhe dhe se mar-
rëveshja vazhdon të japë

rezultate konkrete duke re-
duktuar numrin e refug-
jatëve të paligjshëm dhe
duke reduktuar në për-
masa serioze kalimet ile-
gale në Detin Egje.
Gjithashtu, në raport
thuhet se në kuadër të
marrëveshjes së refug-
jatëve, BE-ja deri në fund
të vitit do ti transferojë
Turqisë shumën prej 3 mil-
iardë euro. Por, sipas ra-
portit që komiteti ekzekutiv
i Komisionit të BE-së ka
publikuar më 11 nëntor,
mësohet se BE-ja nga fon-
di 3 miliardë euro që ka
premtuar të sigurojë për
refugjatët sirianë në Turqi,
ka transferuar vetëm 908
milionë euro.

Marrja e pushtetit të Zim-
babvesë nga ushtria dhe
ndalimi i presidentit Robert
Mugabe “duken si grusht-
shtet”, tha Bashkimi Afrikan.
Kreu i tij, Alpha Conde, tha
se Bashkimi Afrikan kërkon
rikthimin e menjëhershëm

në rend kushtetues. Ushtria
mohon se ka bërë grusht-
shtet, duke thënë se Mugabe
është i sigurt dhe se ajo ka
vepruar kundër kriminelëve
që e rrethonin atë. Veprimi i
ushtrisë ka pasuar luftën për
pushtet, përkatësisht mo-

spajtimet për atë që do ta pa-
sonte Mugaben. 

Nënpresidenti itij, Em-
merson Mnangagva, është
shkarkuar javën e kaluar,
duke bërë që gruaja e Mu-
gabes, Grace, të jetë pasard-
hëse e mundshme e presi-

dentit, por duke bërë që zyr-
tarët ushtarakë të ndjehen
të lënë anash. Mugabe, 93
vjeç, ka dominuar skenën
politike të Zimbabvesë pre-
jse vendi ka shpallur
pavarësinë nga Mbretëria e
Bashkuar në vitin 1980.

Një përqindëshi
më i pasur në
botë posedon

gjysmën e
pasurisë globale

Një përqindëshi më i pasur i popull-
sisë së përgjithshme botërore posedon
gjysmën e pasurisë në botë, njoftoi një
raport i kompanisë ndërkombëtare fi-
nanciare Credit Suisse. Sipas "Raportit
të Mirëqenies Globale" të publikuar nga
kompania me qendër në Zvicër, një
përqindëshi më i pasur i botës pose-
donte 45,5 për qind të pasurisë së
përgjithshme botërore në vitin 2000,
ndërsa kjo shifër është rritur në 50,1
në vitin 2017. Në raport thuhet se fak-
tor në rritjen e hendekut midis të pa-
surve dhe të varfërve ka ndikuar rritja
e shpejtë ekonomike në shtetet në
zhvillim, siç janë Kina dhe India, dhe
rritja e pasurisë së shtetasve të këtyre
vendeve. Në dhjetë vitet pas krizës fi-
nanciare të vitit 2007, shpërndarja e
pasurisë është prishur në disfavor të
popullatës mesatare. Përveç Kinës, pa-
suria e nivelit mesatar ka rënë në të
gjitha rajonet e botës. Sipas raportit,
trendi në fjalë në ndarjen e pasurisë
nuk ka treguar ndonjë zhvillim në 12
muajt e fundit. Në periudhën nga fun-
di i vitit 2016 e deri në fund të vitit
2017, pasuria në nivel botëror është
rritur për 16,7 trilionë dollarë, për të
shkuar në gjithsej 280 trilionë. Po ash-
tu, rritja prej 6,4 për qind në pasurinë
globale ka lënë mbrapa edhe shkallën
e rritjes së popullsisë. Kështu, pasuria
ka shënuar rritje te adoleshentët,
ndërkohë që pasuria e nivelit mesatar
ka vazhduar të bie në Afrikë, Azi-Paqë-
sor dhe Amerikë Latine. Ndërsa është
prishur shpërndarja e pasurisë midis të
pasurve dhe të varfërve, nga ana tjetër
është rritur pabarazia rajonale. Rapor-
ti thekson se ky trend buron nga rritja
e vlerës së pasurive financiare si ak-
sionet, kambialët dhe këmbimi valutor,
duke shtuar se popullsia e pasur që
posedon më shumë burime të këtilla
është pasuruar edhe më shumë.

Nga 160 mijë, vendet e BE-së kanë pranuar vetëm 31.500 refugjatë
Sipas raportit, mësohet se
BE-ja nga fondi 3 miliardë
euro që ka premtuar të
sigurojë për refugjatët sirianë
në Turqi, ka transferuar vetëm
908 milionë euro

Vendeve arabe nuk u bëhet
vonë për muslimanët e Arakanit
Teksa drama e përjetuar nga
muslimanët e Arakanit ka
turpëruar botën, shumë vende
islame nuk kanë qenë në gjendje
të japin një përgjigje
proporcionale ndaj kësaj krize
njerëzore

Bashkimi Afrikan kërkon rikthimin e diktatorit
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Ataullah Efendi Kurtishi, radhitet ndër figurat më të shquara fetare e
kombëtare të këtyre trevave midis dy luftërave botërore, veprimtaria e
të cilit ishte shumëdimensionale

Qerim LITA

Në garën zgjedhore u
paraqitën tre lista: lista që
i printe Ferhat bej Draga,
pas së cilës qëndronin
atdhetarët shqiptarë si: Ka-
dri Saliu, Shaban Efendiu,
Sherif Voca, Zenel Strazi-
miri, Abdulla Veliu, Azem
Latif Hoxha, Hasan Shuk-
riu, hafëz Bedri Hamidi,
hafëz Sherif Langu, Remzi
ef. Abdullau etj. Kjo listë,
ndryshe quhej “lista e pari-
së së atëhershme irredenti-
ste shqiptare”. Listës së
dytë i printe Fejzi
Haxhihamziqi, i cili si kan-
didat u propozua nga mbë-
shtetësit e regjimit të Beo-
gradit, shumicën e të cilëve
po ky regjim i kishte ven-
dosur nga Bosnja në
Shkup, me detyrë speciale
që të zhvillonin propagandë
antishqiptare për turqiz-
min e tyre, si dhe lista e
Ataullah efendi Kurtishit
dhe Mulla Idriz Gjilanit, të
cilët pas zgjedhjeve do t’u
bashkëngjiten grupit të
Ferhat Dragës.

Numërimi i votave

Ashtu siç ishte para-
parë, më 30 maj 1937 u
mbajtën votimet në mbarë
hapësirën e Mexhlisit të
Ulemasë së Shkupit. Orga-
nizimi i tyre u krye nëpër
objektet e mexhliseve të
xhematit si xhamitë, mejte-
pet etj, ndërsa në ato
mexhlise ku mungonin
objektet e tilla ose të njëjtat
nuk i plotësonin kushtet
për mirëvajtjen e votimit,
me kërkesë të Naibi-it, ad-
ministrata e atëhershme e
Banit, mundësoi që voti-
met të organizohen nëpër
shkolla e objekte tjera sh-
tetërore. Nga procesverba-
let e komisioneve të rrethe-
ve, shihet qartë se gara
ishte tepër e ngushtë dhe e
ashpër. Kështu për shem-
bull në rrethin e Tetovës fi-
toi lista proqeveritare me
4.580 vota, kundrejt listës
së Ataullah Kurtishit me
1.476 vota dhe listës opozi-
tare shqiptare me 1.147
vota. Në Gostivar, Kadri
Saliut i cili ishte bartës i li-
stës opozitare shqiptare fi-
toi bindshëm me 4.238
vota, përballë listës qeveri-
tare ku si bartës ishte Jo-
nuz Haxhi Selmani me 562
vota dhe listës së Ataullah
Kurtishit, përkatësisht
Shehab Selim Shehabi si
bartës i listës me 317 vota.
Në Dibër fitoi lista opozita-
re ku për bartës ishte She-

rif Langu me 1.110 vota,
kundrejt listës qeveritare
me 159 vota. Në Kuma-
novë  fitoi Azem Latif
Hoxha i cili përfaqësonte
listën e Ferhat Dragës me
1.101 votë, kundrejt Isak
Veselit që përfaqësonte li-
stën e Ataullah Kurtishit
me 815 vota dhe listës së
Haxhiamziqit me 378 vota.
Në Preshevë fitoi lista qeve-
ritare me 2.163 vota, kun-
drejt listës opozitare që i
printe atdhetari i
mirënjohur shqiptarë Ab-
dullah Veliu me 1.367 vota
dhe Ahmet Latifit që përfa-
qësonte listën e Ataullah
Kurtishit me 408 vota. Në
Shkup me rrethinë fitoi li-
sta proqeveritare, ku për
bartës ishte Shefki Beu me
2.697 vota, kundrejt Ham-
di Xheladinit i cili përfaqë-
sonte listën e Ataullah
Kurtishit me 2.327 vota
dhe Qemal Osmanit i cili
përfaqësonte listën e
Ferhat bej Dragës me
1.809 vota etj..

Duhet të vihet në dukje
se gjatë numërimit të vota-
ve, Haxhiamziqi dhe klika e
tij serbomadhe, tentoi të
bëj manipulime, duke i
caktuar kandidatët e listës
së tyre nëpër vendvotime,
që ishte në kundërshtim
me dispozitat si të Kushte-
tutës po ashtu edhe të Rre-
gullores për organizimin
dhe mbajtjen e zgjedhjeve.
Ndaj një vendimi të tillë
reaguan bartësit e listave
opozitare si Ataullah
Hoxha, Zejnel Strazimir,
Qemal Osmani, të cilët për-
mes telegrameve të ndara,
iu drejtuan Naibit të Parë
në Sarajevë, Salih Bashiqit,
duke kërkuar ndërrimin e
tyre të menjëhershëm për
shkak se “ata nuk mund të
jenë anëtarë të këshillave
votuese”. Përveç kësaj, i pa
kënaqur me rezultatet
Haxhiamziqi, urdhëroi
përfaqësuesit e listës së tij
nëpër këshillat e votuese,
sidomos në ato vendvoti-
me ku opozita kishte fituar
bindshëm, që votimet të

shpallen të pavlefshme dhe
në të njëjtat të rivotohet.
Lidhur me këtë, bartësi i
listës opozitare në qarkun
e Plavës, Hasan Rebac dhe
zëvendësi i tij Beqir Novo,
më 3 qershor 1938 i dër-
gojnë një depeshe Naib-it
të Parë në Sarajevë, me
këtë përmbajtje: “Nëse në
të gjitha vendvotimet të
qarkut të Plavëss zgjedhjet
ishin pa shkelje formale të
Kushtetutës, disa këshilla
të votimeve duke e keqpër-
dorur pushtetin me dikta-
tin e Naib-it (Haxhiamziq
–Q.L.), me qëllim nuk e ko-
mentojnë drejtë nenin 157
të Kushtetutës dhe shpal-
lin zgjedhje të reja me qël-
lim të zvogëlimit të sasisë
së votave që i kam fituar
edhe përkundër të gjitha
presioneve ndaj votuesve
të mi. Ju lus Juve si faktor
kompetent në kuptimin e
Kushtetutës ta pengoni
këtë vepër penale me qël-
lim të shmangies së pa-
sojave të padëshirueshme”.
Për rrjedhojë, Naib-i i Parë,
Sali Bashiq, me 4 qershor
1938 përmes telegramit
njoftoi Haxhiamziqit për
ankesat e arritura nga Zej-
nel Ibrahimi, Qemal Osma-
ni, Ataullah Hoxha dhe
Hasan Rebac, njëkohësisht
duke e urdhëruar që
numërimi i votimeve”të
rrjedh reptësisht sipas di-
spozitave të Kushtetutës së
Bashkësisë Fetare Islame”
dhe të mos lejohet “asnjë
veprim antiligjor zgjedhor”. 

Betimi

Si rrjedhojë e
ndërhyrjes së Naib-it të
Parë, Këshilli Kryesor
Zgjedhor, nuk lejoi të
bëhen manipulime
zgjedhore në ato përmasa,
saqë të njëjtat të ndikonin
në rezultatin përfundimtar
të tyre. Mbështetur në re-
zultatet e shpallura nga
Këshilli në fjalë, në ato
zgjedhje lista e Ferat
Dragës doli fituese me
gjithsej 13 përfaqësues në

Kuvendin Mearif të Shku-
pit, ndërsa dy listat tjera,
përkatësisht ajo e Ataullah
Hoxhës dhe lista proqeveri-
tare fituan nga 7 anëtarë.
Edhe pse lista e Ferhat
Dragës në këto zgjedhje
doli fituese, ajo nuk i kish-
te votat e mjaftueshme (14
anëtarë ) për të udhëhequr
me organet drejtuese të
Mexhlisit të Ulemasë,
prandaj u detyrua të nën-
shkruaj marrëveshje me
grupimin që i prinin dy ule-
matë e njohur Ataullah ef
Kurtishi dhe Mulla Idriz
Gjilani, me çka, klika ser-
bomadhe i humbi pozicio-
net drejtuese që për deka-
da me radhë i mbante në
këtë institucion me të
rëndësishëm jo vetëm fe-
tar por edhe kombëtar ja-
shtë shtetit politik shqip-
tar. 

Për rrjedhojë, në fillim
të muajit qershor 1938,
Kuvendi Mearif i Shkupit,
zgjodhi udhëheqjen e
Mexhlisit të Ulemasë i cili
përbëhej prej katër anë-
tarëve: Idriz Hajrullahu
(mulla Idriz Gjilani), Ataul-
lah ef. Kurtishi, Sherif
Osmani (Langu) dhe Bedri
Hamidi, të cilët më 9 qer-
shor dhanë betimin para
Reis-ul-ilemasë në Sa-
rajevë, përmbajtja e së cilës
ishte si vijon: “Betohem te
Zoti i Madhërishëm, se do
t’u përmbahem dispozitave
ekzistuese të Kushtetutës
dhe urdhrave të eprorëve
të mi, se do ta ruaj fshehtë-
sinë zyrtare, se detyrën
time do ta kryej me vetë-
dije, me përgjegjësi e në
mënyrë të paanshme duke
i pas parasysh interesat e
Bashkësisë Fetare Islame
dhe duke iu shmangur tërë
asaj, e cila do të ishte në
dëmin e këtij shërbimi-
Vallahi-Amin”. Emërimi i
tyre me 19 maj u dekretua
nga ministri i drejtësisë Mi-
livoje Simonoviq. 

Një çështje tjetër që
zgjoi interes asaj kohe ish-
te zgjedhja e kryetarit të
Mexhlisit të Ulemasë të

Shkupit, i cili sipas Kush-
tetutës duhej të zgjidhje
nga vetë anëtarët e mexh-
lisit. Nga procesverbali i
harruar më 9 korrik 1938
në selinë e Mexhlisit të Ule-
masë në Shkup, kuptojmë
se për kryetar ishin propo-
zuar Sherif Langu dhe
Ataullah ef. Kurtishi, mirë-
po asnjëri nuk kishte arri-
tur të merr shumicën e vo-
tave, përkatësisht që ty dy
morrën nga dy vota. Anë-
tarët e Mexhlisit të Ulema-
së, thuhej në procesverbal:
“z.z. Idriz ef. Hajrullah dhe
Ataullah ef. Kurtish për
kryetar të Mexhlisit të Ule-
masë votuan z.z. Ataullah
ef. Kurtishin, ndërsda anë-
tarët z.z. Bedri ef. Hamid
dhe Hafiz Sherif Osman
për kryetar votuan Hfz.
Sherif ef. Osmanin”. Emër-
mi i Sherif Langut erdhi me
dekret të Reis-ul-ulemasë,
pasi në ndërkohë Ataullah
ef. Kurtishi përmes depe-
shes, njoftoi Reis-ul-ule-
manë në Sarajevë, se tërhi-
qet nga gara. Mirëpo, një
vendim i tillë u kundërsh-
tua ashpër nga mulla Idriz
Gjilani, i cili madje fajësoi
kryetarin e Kuvendit Mea-
rif të Shkupit - NAIB-in,
Kadri Saliu, i cili siç do të
shprehet Gjilani: “nuk ka
guxuar t’ia dorëzoj detyrën
Sherif efendiut”, kur e ka
parë se vendimi i Reis-ul-
ulemasë ka ardhur duke u
mbështet në depeshen se
Ataullah ef. Kurtishi, tërhi-
qet nga gara, para se ta
dëgjoj vetë Ataulla efen-
diun, sepse sipas tij “një
depeshe e tillë nuk buron-
te nga Ataullah efendiu”.
Përplasjet midis anëtarëve
të Mexhlisit të Ulemasë,
rreth emërimit të kryetarit,
nuk ndikoi negativisht në
punën e mëtutjeshme të
kreut të BFI-së në Shkup,
përkundrazi, burimet e
kohës hedhin dritë për një
aktivitet të bujshëm të
udhëheqjes në fjalë, jo
vetëm fetar por edhe atë
kombëtar. 

Me marrjen e detyrës

së re, Ataullah ef. Kurtishi
u tërhoq nga detyra my-
derriz i Medresesë Medah,
ndërsa atë detyrë e mori
ish studenti dhe asistenti i
tij, Fetah ef. Raufi, i cili
konsiderohej si një ndër
personalitetet më të përga-
titura profesionale që kish-
te nxjerr  ajo medrese. Këtë
më së miri e përshkruante
UDB-a komuniste jugosl-
lave, e cila në vështrimin e
hartuar në janar të vitit
1947, kushtuar kësaj figu-
re, ndër të tjerave sh-
prehet: “Fetah Raufi është
anëtar i Mexhlisit të Ule-
masë (organi kryesor
udhëheqës dhe mbikëqyrës
i jetës së përgjithshme fe-
tar, fetar-arsimor dhe kul-
turor të myslimanëve). Me-
qenëse zëvendëson reis-ul
ulemanë (kreun suprem të
myslimanëve në RFPJ) ky
trup përbëhet prej shtatë
anëtarëve, udhëheqës më
të lartë fetar (të gjithë janë
me disponim armiqësor
ndaj rregullimit) për mo-
mentin është organi më i
lartë për myslimanët në
territorin e Maqedonisë. Të
gjithë anëtarët e Mexhlisit
të Ulemasë juridikisht janë
tërësisht të barabartë,
mirëpo faktikisht, veçmas
në rast të çështjeve konte-
stuese, pranohet mendimi
i anëtarëve më të aftë (një-
ri ndër ta është Feta Rau-
fi). Përveç kësaj Feta Raufi
është edhe myderriz (profe-
sor i shkencave të larta
islame edhe atë njëri ndër
më të përgatiturit, për çka
edhe e ka trashëguar
Ataullah Hoxhën. Titulli
myderriz i takon në tërësi,
sepse i posedon të gjitha
kualifikimet për atë titull
dhe duhet ndarë nga my-
derrizët tjerë, të cilët
mbajnë atë titull, sepse
është bërë traditë që të
gjithë ligjëruesit në shkol-
lat e larta fetare të emër-
tohen si myderriz, edhe pse
për nga kualifikimi janë
shumë prapa tij. Në popull
gëzon autoritet, më së
shumti si personalitet fe-
tar, mirëpo posedon auto-
ritet edhe në pikëpamjet
politike si trashëgimtar i
Ata –hoxhës....”.

Ataullah Efendi Kurti-
shi vdiq në dhjetor të vitit
1946, pas një sëmundje të
rëndë. Lidhur me vdekjen e
këtij myderrizit të njohur
shqiptar dhe ceremoninë e
varrimit, sektori për infor-
mim pranë Komitetit Ven-
dor të PKM-Shkup, më 30
dhjetor 1946, i shkruante
Byrosë Politike të PKM-së,
përmbajtja e së cilës ishte
me sa vijon: “Me vdekjen e
Ataullah Hoxhës u pa
lidhja shumë e fuqishme,
te një pjesë e popullsisë së
pakicave. Partia dhe Fron-
ti nuk arritën ta kompro-
metojnë veprimtarinë reak-
sionare të Ataulla Hoxhës.
Në ceremoninë e varrimit
morën pjesë madje edhe
disa hoxhallarë nga pro-
vinca”.

Për sa u tha më sipër,
mund të konstatohet se
Ataullah Efendi Kurtishi,
radhitet ndër figurat më të
shquara fetare e kombëta-
re të këtyre trevave midis
dy luftërave botërore, ve-
primtaria e të cilit ishte
shumëdimensionale, në
radhë të parë në krijimin e
kuadrit të mirëfilltë fetar, si
dhe në pengimin e shpërn-
guljes së popullsisë shqip-
tare-myslimane për në Re-
publikën e Turqisë. (fund)

Medreseja Medah dhe Ataullah ef. Kurtishi (2)Lidhur me vdekjen e këtij
myderrizit të njohur shqiptar
dhe ceremoninë e varrimit,
sektori për informim pranë
Komitetit Vendor të PKM-
Shkup, më 30 dhjetor 1946, i
shkruante Byrosë Politike të
PKM-së, përmbajtja e së cilës
ishte me sa vijon: “Me
vdekjen e Ataullah Hoxhës u
pa lidhja shumë e fuqishme,
te një pjesë e popullsisë së
pakicave. Partia dhe Fronti
nuk arritën ta komprometojnë
veprimtarinë reaksionare të
Ataulla Hoxhës. Në
ceremoninë e varrimit morën
pjesë madje edhe disa
hoxhallarë nga provinca”

Figura që pengoi shpërnguljen
e shqiptarëve për në Turqi
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Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizim dhe punë të organeve të administratës shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), nenit 54 paragrafi 3 të Ligjit për standardin e nxënësit (“Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë” nr. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 dhe 30/16) dhe Vendimit për publikim të Konkursit për ndarjen e bursave për nxënësit e përkatësisë rome nga shkollat e mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë për 
vitin shkollor 2017/2018 nr. 23 - 13229/1 të datës 03.11.2017, Ministria e arsimit dhe shkencës, publikon  

 
KONKURS 

Për ndarje të bursave në pesë kategoritë për nxënësit e përkatësisë rome të regjistruar në vitin e parë, të dytë, të tretë dhe të katërt në shkollat e mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor 2017/2018   
 
Ministria e arsimit dhe shkencës, me mbështetje financiare nga Fondi për arsimor 

Rom nga Budapesti, për vitin shkollor 2017/2018 do të ndajë 752 
(shtatëqindepesëdhjetedy) bursa në pesë kategori për nxënësit e përkatësisë rome të 
regjistruar në vitin e parë, të dytë, të tretë dhe të katërt në shkollat e mesme publike 
dhe private në Republikën e Maqedonisë. 

 
I. KUSHTET PËR NDARJE TË BURSAVE  
 
Në vitin shkollor 2017/18 ndahen gjithsej 752 bursa në pesë kategoritë, nga të 

cilat 353 bursa janë paraparë për nxënësit e përkatësisë rome të shkollave të mesme 
që kanë qenë shfrytëzues të bursës në vitin shkollor 2016/2017 dhe të cilët kanë 
mbajtur mesataren e notave prej së paku 3.00, 329 bursa për nxënës të rinj të cilët nuk 
kanë qenë shfrytëzues të bursave në vitin shkollor 2016/17 dhe 70 bursa për nxënësit 
romë të shkollave të mesme me sukses të arritur prej 2.00 deri në 2.99 në vitin e fundit 
shkollor, prej pesë komunave të parapara më poshtë të Konkursit: 

 
(1). 353 (treqindepesëdhjetetre) bursa janë paraparë për nxënësit rom të 

shkollave të mesme shfrytëzues nga viti shkollor 2016/17 të cilët kanë mbajtur 
mesataren prej minimum 3.00 në kategoritë në vijim:  

1. Në kategorinë e parë ndahen gjithsej 107 bursa për nxënësit e përkatësisë së 
rome në shkollat e mesme, të cilët kanë qenë shfrytëzues të bursës në vitin 2016/2017 
në shumë prej 2.200,00 denarë në muaj për nxënës, për mesatare të arritur të notave 
prej 4.50 deri 5.00, në vitin e kaluar shkollor; 

2. Në kategorinë e dytë ndahen 155 bursa për nxënësit e përkatësisë rome në 
shkollat e mesme, të cilët kanë qenë shfrytëzues të bursave në vitin shkollor 
2016/2017 në shumë prej 1.500,00 denarë në muaj për nxënës për mesatare të arritur 
të notave prej 3.50 deri më 4.49 në vitin e kaluar shkollor; 

3. Në kategorinë e tretë ndahen 74 bursa për nxënësit e përkatësisë rome në 
shkollat e mesme, të cilët kanë qenë shfrytëzues të bursave në vitin shkollor 
2016/2017 në shumë prej 1.000,00 denarë në muaj për nxënës për mesatare të arritur 
të notave prej 3.00 -  3.49 në vitin e kaluar shkollor; 

4. Në kategorinë e katërt ndahen 17 bursa për nxënësit e përkatësisë rome në 
shkollat e mesme, të cilët kanë qenë shfrytëzues të bursave në vitin shkollor 
2016/2017 në shumë prej 1.000,00 denarë në muaj për nxënës për mesatare të arritur 
të notave prej më pak se 3.00 në vitin e kaluar shkollor; 

(2).  329 (treqindenjëzetenëntë) bursa do të ndahen për nxënësit e përkatësisë 
rome të shkollave të mesme publike dhe privat në Republikën e Maqedonisë, të cilët 
nuk kanë qenë shfrytëzues të bursave në vitin shkollor 2016/2017 në kategoritë në 
vijim: 

1. Në kategorinë e parë ndahen gjithsej 80 bursa për nxënësit e përkatësisë rome 
të shkollave të mesme në shumë prej 2.200,00 denarë në muaj për nxënës për 
suksesin e arritur të notave prej 4.50 deri 5.00, në vitin e fundit shkollor; 

2. Në kategorinë e dytë ndahen gjithsej 100 bursa për nxënësit e përkatësisë 
rome të shkollave të mesme në shumë prej 2.200,00 denarë në muaj për nxënës për 
suksesin e arritur të notave prej 3.50 deri 4.49, në vitin e fundit shkollor; 

3. Në kategorinë e tretë ndahen gjithsej 106 bursa për nxënësit e përkatësisë 
rome të shkollave të mesme në shumë prej 1.000,00 denarë në muaj për nxënës për 
suksesin e arritur të notave prej 3.00 deri 3.49, në vitin e fundit shkollor; 

4. Në kategorinë e katërt ndahen gjithsej 43 bursa për nxënësit e përkatësisë 
rome të shkollave të mesme në shumë prej 1.000,00 denarë në muaj për nxënës për 
suksesin e arritur të notave prej së paku 3.00 në vitin e fundit shkollor; 

(3). 70 bursa ndahen në kategorinë e pestë për nxënësit e shkollave të mesme të 
përkatësisë rome nga pesë komunat të shkollave të mesme publike dhe private 

në R. Maqedonisë në shumë prej 600,00 denarë për nxënës me mesatare të 
arritur prej 2.00 deri në 2.99 në vitin e fundit shkollor: 
 

II. KRITERET PËR NDARJE TË BURSËS  
5. Për nxënësit e përkatësisë rome të kategorisë së parë, të dytë, të tretë 

dhe të katërt bursat do të ndahen në pajtim me kriteret në vijim: 
1) të jenë nxënës të rregullt të regjistruar në vitin e parë, dytë, tretë dhe të katërt 

në shkollat e mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë;  
3) të mos kenë përsëritur vitin gjatë vitit të kaluar shkollor; 
4) të mos jenë shfrytëzues të bursave nga institucione ose firma të tjera; 
5) të jenë pjesëtarë të përkatësisë Rome dhe 
6) të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë. 
Për kategorinë e pestë që i përfshinë nxënësit e përkatësisë rome, të cilët 

kanë arritur sukses të përgjithshëm të notave prej 2.00 deri në 2.99 në vitin e 
kaluar shkollor, bursat ndahen në pajtim me kriteret në vijim: 

1) të jenë nxënës të rregullt të regjistruar në vitin e parë, dytë, tretë dhe të katërt 
në shkollat e mesme publike dhe private dhe të jenë me vendbanim zyrtar 
nga komunat në vijim: Shuto Orizarë, Prilep, Kumanovë, Tetovë dhe Shtip;  

2). Përparësi gjatë selektimit të bursave nga kategoria e pestë do të kenë 
kandidatët të cilët janë të regjistruar edhe mësojnë në vitin e parë dhe të dytë. Nëse 
nuk plotësohet numri i paraparë i bursave për secilën komunë me kandidatët e vitit të 
parë dhe të dytë, atëherë bursa në kuadër të kategorisë së pestë do të ndahen edhe 
për kandidatët që janë në vitin e tretë dhe të katërt; 

3) të mos kenë përsëritur vitin gjatë vitit të kaluar shkollor; 
4) të mos jenë shfrytëzues të bursave nga institucione ose firma të tjera; 
5) të jenë pjesëtarë të përkatësisë Rome dhe 
               6) të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë. 
 
Gjatë selektimit të bursave për kategorinë e parë, të dytë, të tretë, të katërt dhe të pestë 

përparësi kanë kandidatët të cilët kanë sukses më të lartë të përgjithshëm të notave. 
 

III. VENDI DHE AFATI PËR PARASHTRIMIN E DOKUMENTEVE  
IV.  
Nxënësit të cilët marrin pjesë në Konkurs, duhet që deri në Ministrinë e arsimit 

dhe shkencës/Drejtoria për zhvillim dhe avancim të arsimit në gjuhët e përkatësive 
etnike, rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54 – Shkup, më së voni deri më 30.11.2017 ti 
dorëzojnë dokumentet në vijim: 

1. Kërkesë për bursë (të publikuar së bashku me konkursin në 
www.konkursi.mon.gov.mk);  

2. Fletëparaqitje origjinale (jo kopje) për bursa të nxënësve rom të shkollave të 
mesme (të publikuar së bashku me konkursin në www.konkursi.mon.gov.mk); 

3. Vërtetim origjinal se është nxënës i rregullt në vitin shkollor 2017/2018; 
4. Kopje të vërtetuar në noter të dëftesës së vitit të fundit shkollor të shkollimit; 
5. Deklaratë se kandidati nuk është shfrytëzues i bursës tjetër (të publikuar së 

bashku me konkursin në www.konkursi.mon.gov.mk; 
6. Deklaratë se kandidati është pjesëtar i bashkësisë etnike rome (të publikuar 

së bashku me konkursin në www.konkursi.mon.gov.mk; 
7. Kopje të certifikatës së shtetësisë së Republikës së Maqedonisë; 
8. Pëlqim për shfrytëzim të të dhënave personale; 
9. Pëlqim për kopjim dhe përdorim të letërnjoftimit;  
10. Kopje të llogarisë transaksione të bankës në emër të nxënësit; 
11. Kopje të letërnjoftimit të prindit/kujdestarit për nxënësit të cilët kanë aplikuar 

për bursë të kategorisë së pestë. 

   Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit dhe i pakompletuar nuk do të merret parasysh 
gjatë shqyrtimit dhe i njëjti nuk do të futet në konkurrencë me të tjerat që janë paraqitur 
në konkurs. 

V. SHUMA E BURSAVE  
Shuma e bursës është theksuar për secilën kategori veç e veç edhe atë:  
Kategoria e parë: Bursa për nxënës të talentuar të përkatësisë rome të shkollave 

të mesme. 
Kjo kategori e bursës do të përfshijë nxënësit e përkatësisë rome të cilët mësojnë 

në vitin e parë, të dytë, të tretë dhe të katërt, ndërsa tregojnë rezultate të 
shkëlqyeshme me sukses prej 4.50 deri në 5.00. Në këtë kategori të bursave për vitin 
shkollor 2017/18 do të ndahen gjithsej 187 bursa (107 bursa për shfrytëzuesit prej vitit 
shkollor 2016/17 dhe 80 bursa për shfrytëzues të rinj). Shuma e bursës për kategorinë 
e parë është 2,200.00 denarë në muaj për nëntë muaj të një viti shkollor. 

Kategoria e dytë: Bursa për nxënës me sukses prej 3.50 deri në 4.49  
Kategoria e dytë e bursës do të përfshijë nxënësit e përkatësisë rome të cilët 

mësojnë në vitin e parë, të dytë, të tretë dhe të katërt, ndërsa tregojnë rezultate shumë 
të mira me sukses prej 3.50 deri në 4.49. Në këtë kategori të bursave për vitin shkollor 
2017/18 do të ndahen gjithsej 255 bursa (155 bursa për shfrytëzuesit prej vitit shkollor 
2016/17 dhe 100 bursa për shfrytëzues të rinj). Shuma e bursës për kategorinë e dytë 
është 1,500.00 denarë në muaj për nëntë muaj të një viti shkollor. 

Kategoria e tretë: Bursa për nxënës me sukses prej 3.00 deri në 3.49 
Kategoria e tretë e bursës do të përfshijë nxënësit e përkatësisë rome të cilët 

mësojnë në vitin e parë, të dytë, të tretë dhe të katërt, ndërsa tregojnë rezultate të mira 
me sukses prej 3.00 deri në 3.49. Në këtë kategori të bursave për vitin shkollor 
2017/18 do të ndahen gjithsej 180 bursa (74 bursa për shfrytëzuesit prej vitit shkollor 
2016/17 dhe 106 bursa për shfrytëzues të rinj). Shuma e bursës për kategorinë e tretë 
është 1,000.00 denarë në muaj për nëntë muaj të një viti shkollor.  

 
Bursat e tri kategorive të para të cilat nuk do të ndahen transferohen për ndarje të 

kategorisë tjetër në kuadër të tri kategorive.  
 
Kategoria e katërt: Bursa për nxënës me nevoja të posaçme arsimore  
Kategoria e katërt e bursës do të dedikohet nxënësve me nevoja të posaçme 

arsimore. Në këtë kategori të bursave për vitin shkollor 2017/18 do të ndahen gjithsej 
60 (17 bursa për shfrytëzues prej vitit shkollor 2016/2017 dhe 43 bursa për shfrytëzues 
të rinjë) bursa. Shuma e bursës për kategorinë e katërt është 1,000.00 denarë në muaj 
për nëntë muaj të një viti shkollor. 

Kategoria e pestë: Bursa motivuese për nxënësit me mesatare prej 2.00 deri më 
2.99  

Kategoria e pestë e bursës do të ndahet nxënësve të përkatësisë rome të cilët në 
vitin e fundit shkollor kanë arritur sukses të përgjithshëm të notave prej 2.00 deri më 
2.99. Në këtë kategori për vitin shkollor 2017/18 do të ndahen gjithsej 70 bursa. 
Shuma e bursës për kategorinë e pestë është 600.00 denarë në muaj për nëntë muaj 
të një viti shkollor. Kategoria e pestë e bursave do të ndahet për nxënësit të cilët kanë 
vendbanim zyrtar në komunat në vijim: Shuto Orizarë (35 bursa), Prilep (12 bursa), 
Kumanovë (11 bursa), Tetovë (6 bursa) dhe Shtip (6 bursa). Përparësi gjatë 
selektimit të bursave të kategorisë së pestë do të kenë kandidatët që janë të regjistruar 
dhe mësojnë në vitin e parë dhe të dytë. Nëse nuk mbushet numri i paraparë i bursave 
për secilën komunë me kandidatët e vitit të parë dhe të dytë, atëherë bursa në kuadër 
të kësaj kategorie do të ndahen edhe për kandidatët të cilët mësojnë në vitin e tretë 
dhe të katërt.  

 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS  
     Sekretari shtetëror,Aneta Trpevska  

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizim të punës së organeve të administratës 
shtetërore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11) 
dhe Vendimit për angazhim të më së shumti të 127 mentorëve/tutorëve nga shkollat e mesme 
shtetërore dhe private në Republikën e Maqedonisë për nxënësit e shkollës së mesme të komunitetit 
Rom nr. 23-13230/1 të datës 03.11.2017, Ministria e arsimit dhe shkencës shpall  
 

KONKURS 
Për zgjedhje të mentorëve/tutorëve për nxënësit e komunitetit Rom të shkollave të mesme 

shtetërore dhe private në Republikën e Maqedonisë fitues të bursave nga ana e Ministrisë së 
arsimit dhe shkencës për vitin shkollor 2017/18 

 
Ministria e arsimit dhe shkencës me mbështetje financiare nga ana e Fondit arsimor Rom nga 
Budapesti për vitin shkollor 2017/2018 do të ndajë 752 (shtatëqindepesëdhjetedy) bursa për 
nxënësit e nacionalitetit Rom të regjistruar në vitin e parë, dytë, tretë dhe të katërt në shkollat e 
mesme shtetërore dhe private në Republikën e Maqedonisë, në pesë kategori. Përmes këtij projekti 
Ministria e arsimit dhe shkencës/Drejtoria për zhvillim dhe përparim të arsimit në gjuhët e 
pjesëtarëve të etniteteve do të sigurojë edhe mbështetje plotësuese për nxënësit e përkatësisë 
Rome përmes mentorëve/tutorëve. 
 

I. KUSHTET E ZGJEDHJES SË MENTORËVE/TUTORËVE 
Të drejtë për të aplikuar në Konkurs kanë të gjithë profesorët e të gjitha shkollave të mesme 

shtetërore dhe private në Republikën e Maqedonisë, ndërsa i plotësojnë kushtet e konkursit në vijim: 
1. Të jenë në marrëdhënie pune si profesorë të lëndëve në shkollat e mesme shtetërore dhe 

private në Republikën e Maqedonisë; 
2. Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
3. Përparësi gjatë selektimit do të kenë ata kandidatë të cilët më herët kanë qenë të angazhuar 

në kuadër të projektit “Bursa dhe mentorë/tutorë për nxënësit e shkollës së mesme të përkatësisë 
etnike rome”. 
Kriteri plotësues për kandidatët të cilët më herët kanë qenë të angazhuar si mentorë gjatë zgjedhjes 
do të merret parasysh bashkëpunimi i kandidatit si mentor me nxënësit e shkollës së mesme dhe me 
ekipin e projektit (dorëzimi në kohë i raporteve, listat evidentuese, dëftesat, dhe bashkëpunimit gjatë 
implementimit të aktiviteteve të projektit), përgjegjës për implementimin e projektit në kuadër të 
Drejtorisë, kualiteti i raporteve të dorëzuara si dhe kontributi për përmirësimin e suksesit të nxënësve 
të përkatësisë Rome gjatë vitit shkollor në të cilin ka qenë i përfshirë. 
 

II. VENDI DHE AFATI I DORËZIMIT TË DOKUMENTEVE 
 
Kandidatët të cilët paraqiten në konkurs, duhet që në Ministrinë e arsimit dhe shkencës/Drejtoria 

për zhvillim dhe përparim të arsimit në gjuhën e pjesëtarëve të etniteteve, rr. Sveti Kiril i Metodi nr. 
54 – 1000, Shkup, më së voni deri më 30.11.2017 të dorëzojnë dokumentet në vijim:  

 
1. Fletëparaqitje plotësisht të plotësuar në origjinal për mentorë/tutorë të nxënësve të shkollës së 

mesme të përkatësisë Rome (e publikuar së bashku me konkursin në www.konkursi.mon.gov.mk); 
2. Biografi akademike (CV); 
3. Letër motivimi (kandidatët në maksimum dy faqe duhet të shprehin arsyet/motivet e tyre për 

paraqitje për mentor/tutor). 
4. Kopje të certifikatës së shtetësisë së Republikës së Maqedonisë; 
5. Vërtetim origjinal për marrëdhënien e punës si mësimdhënës i lëndës; 
6. Kopje të llogarisë transaksionale; 
Dokumentet e kandidatëve të cilat janë të pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të 

merren parasysh dhe të njëjtat nuk do të konkurrojnë me dokumentet e tjera të konkursit. 
 

III. SHUMA E HONORARIT PËR MENTORË/TUTORË TË NXËNËSVE ROMË 
Shuma e honorarit për angazhim të tutorit/mentorit do të arrijë 3.000,00 denarë në muaj në shumë 
bruto 

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS 
Sekretar shtetëror, 

Aneta Trpevska  

Në bazë të vendimit për shpallje të Konkursit publik për zgjedhje të Drejtorit të NPK “Vodovod” Koçan 
(nr. 08-1903/1 të datës 31.10.2017), ndërsa në pajtim me nenin 19-  të Ligjit për ndërmarrjet publike (“Gazeta 
Zyrtare e RM” nr. 38/1996,  nr. 9/1997, nr. 6/2002, nr. 40/2003, nr. 49/2006, nr. 22/2007, nr. 83/2009, nr. 97/2010, 
nr. 6/2012, nr. 119/2013, nr. 41/2014, nr. 25/2015, nr. 61/2015 dhe nr. 39/2016), Kryetari i Komunës së Koçanit, 
publikon  

KONKURS PUBLIK  
Për zgjedhje të drejtorit të NPK “Vodovod” – Koçan  

 
Kandidatët për Drejtor duhet të përmbushin kushtet në vijim të parapara me Ligjin për ndërmarrjet publike, 

të cilat janë të nevojshme për realizimin e punës: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- të ketë të arritur së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit,  
- në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion 
kundërvajtjeje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës,  
- të ketë minimum pesë vjet përvojë pune,  
- të posedojë një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikata për njohje aktive të gjuhës angleze jo 
më të vjetër se gjashtë muaj edhe atë: TOEFL iBT – së paku 74 pikë, IELTS – së paku 6 pikë, ILEC (Cambridge 
English: Legal) – së paku niveli B2, FCE (Cambridge English: First) – të dhënë ose BULATS – së paku 60 pikë, 
dhe  
- të ketë të dhënë testin psikologjik dhe testin për integritet. 
 

Kushti i posaçëm për kandidatët për Drejtor: 
- Programi për punë të ndërmarrjes gjatë kohëzgjatjes së mandatit  
 
Dokumentet e nevojshme për Konkursin publik: 
- Fletëparaqitje për konkurs  
- Biografi të shkurtë të kandidatit  
- Program për punë të ndërmarrjes për kohëzgjatjen e mandatit  
- Certifikatë të shtetësisë  
- Dëshmi për arsim të mbaruar përkatës (Diplomë ose certifikatë)  
- Dëshmi për përvojë pune  
- Certifikatë të njohur ndërkombëtarisht ose certifikatë për njohje aktive të gjuhës  
- Dëshmi se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtjeje 

ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës  
- Dëshmi për dhënie të testit psikologjik dhe testit për integritet  

 
Kushtet e dhëna në shpallje, kandidatë duhet t’i përmbushin në momentin e parashtrimit të Fletëparaqitjes me 
dokumentacionin në arkivin e Komunës së Koçanit. 
 
Dokumentet të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. 
 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme të parashtrohen në: Arkivin e Komunës Koçani (zyra me një 
sportel), ose përmes postës në adresën – Komuna e Koçanit, rr. “Rade Kratovçe” nr. 1, 2300 Koçan, R. 
Maqedonisë. 

 
Konkursi zgjatë 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit në gazetat ditore.  
Dokumentet e arritura i shqyrton komisioni treanëtarësh i zgjedhur nga Kryetari i Komunës së Koçanit dhe në afat 
prej tetë ditëve pas kalimit të afatit të Konkursit tërë dokumentacionin e parashtron deri tek Kryetari i Komunës.  
Kryetari i Komunës në afat prej 15 ditëve nga dita e parashtrimit ë dokumentacionit nga Komisioni, sjellë Vendim 
për zgjedhje të drejtorit.  
 
Me kandidatin e zgjedhur për drejtor të ndërmarrjes publike, Kryetari i Komunës do të lidhë marrëveshje për 
rregullimin e marrëdhënieve me ndërmarrjen publike, në të cilin në mënyrë veç e veç do të përcaktohen të drejtat, 
përgjegjësitë dhe autorizimet në pajtim me Ligjin.   
Mandati i drejtorit të zgjedhur do të zgjasë 4 vjet. 
Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit, të pakompletuara dhe të parregulluara nuk do të merren parasysh gjatë 
shqyrtimit. 

Kryetari i Komunës së Koçanit  
Nikollço Ilijev 
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Në artin skenik botëror u shqua për interpretim origjinal, temperamentin
e fuqishëm, thellimin filozofik dhe bukurinë poetike të personazheve

Aleksandër Moisiu
(1879-1935) ishte një ndër
aktorët më të njohur të
skenave europiane të
shekullit të kaluar dhe e
meriton plotësisht titullin
Artist i Popullit. Lindi në
Trieste me prejardhje nga
Kavaja nga i ati dhe arbë-
reshët e Italisë nga e ëma.

Në vitet 1889-1898
ndoqi mësimet në gjimna-
zin e Gracit (Austri) dhe
pas vdekjes së të atit u
vendos në Vjenë, ku ndoqi
për pak vjet Konservatorin
e Vjenës.

Nisi veprimtarinë si ak-
tor në 1899 në Pragë, ku
luajti rolin e Lorencit në
shfaqjen “Tartufi”.

Luajti mjaft role dhe ka
dhënë shfaqje në mjaft tea-
tro të botës: Çikago, Mek-
sikë, Ballkan, Paris.
Londër, Milano, Varshavë,
Tokio, Stamboll etj.

Në artin skenik botëror
u shqua për interpretim
origjinal, temperamentin e
fuqishëm, thellimin filozo-
fik dhe bukurinë poetike të

personazheve. Mbresa ka
lënë edhe zëri i tij që kish
tingëllim të veçantë. Ai u
bë i përmendur edhe në ro-
let e mjaft filmave artistikë.

ALBERT BASERMAN:
Kush ka pasur përpara
pengesa mbi pengesa, ai
duhet të admirojë së tepër-
mi energjinë e Moisiut. Ai e
di se ç’do të thotë të mos
dorëzosh armët në rretha-
na atë tilla.

Hamleti është shkruar
për Moisiun dhe Moisiu ka
lindur të interpretojë Ham-
letin.

FELIKS SALTEN: Roli i
Hamletit paraqet sot shkal-
lën më të lartë që ka dhënë
përsosja artistike e Moi-

siut. Ai këtë rol nuk e krijoi
përnjëherë me hovin e
parë, megjithatë ai e rroku
menjëherë konceptin gje-
nial e krejt njerëzor të kë-
saj figure të pavdekshme.
Që në skenën e parë ai
rrëmbeu publikun… kurrë
ndonjëherë nuk ishte parë
të shfaqej Hamleti që në
akttin e parë aq thjesht aq
prekës nga ana njerëzore…
Hamleti i Moisiut, thekson
Feliks, është i pasur me
shumë çaste të një mje-
shtërie të rrallë, i pasur me
skena ku ana njerëzore
dhe ana teatrale arrijnë në
një shtrirje të plotë.

MAKS BRAND (Kritik
teatri): Pas shfaqjes la këtë
shënim: “Unë asjëherë nuk

kam parë pjesën e Hamle-
tit të luajtur kaq bukur,
asnjëherë nuk e pashë
Moisiun të luante kaq
bukur si në këtë të shtunë
mbrëma, që nisi me mër-
zitje dhe mbaroi me sukses
të madh. Hamlet dhe Moi-
si ju faleminderit! Si duket,
të dy janë bërë për njëri
tjetrin.”

B J O R N S T E R N E
BJORNSON: Moisiu, me
këngën e zërin e tij ka hyrë
në zemrat tona, sepse
gjuha e tij kumbon si një
muzikë e bukur në vuajtje
e në gëzime. Dhe tingëlli-
min e kësaj muzike ne e
ruajmë si një akord të
mrekullushëm të kujtesës
tonë.

Andreas DUSHI

Shqiptarë të vlerësuar
nga vendet e tjera ka pa-
fund. Për disa syresh kemi
shkruar më parë, ndërsa
sot dua t’ju bëj një ftesë
për të lexuar një tjetër fi-
gurë shumë të rëndësish-
me për artin dhe kulturën
shqipe. Ky është përkthye-
si i madh, Gjon Shl-
laku.Shpesh kontributi i

këtij personaliteti në fu-
shën e përkthimit i është
atribuar një tjetër perso-
naliteti me po të njëjtin
emër, ama me një tjetër
histori. Sa i përket
përkthyesit Gjon Sllaku,
ai lindi në vitin 1920 dhe
që në moshë të hershme
nisi të përkthente. Kështu,
kur ishte vetëm 17 vjeç
përktheu romanin “Ben
Hur” të Vallasit, duke e
marrë si një shtysë për
përkthimet e mëpasshme
që do t’i bënte kryevepra-
ve botërore. Gjatë jetës së
tij, jetë të cilën ia kushtoi
plotësisht përkthimit, do
t’i bënte të flisnin shqip

personazhet e shtatë
tragjedive të Sofokliut, të
katër tragjedive të Euripi-
dit, të shtatë tragjedive të
Shekspirit si dhe “Prome-
teun e lidhur” të Eskilit

dhe “Eneidën”  dhe
“Gjeorgjikat” e Virgjilit.

Lexuesit shqiptarë, të
etur për letërsi të dalë nga
kornizat e asaj të “Realiz-
mit Socialist” do t’i jepte

edhe “De reum Natura” të
Lukrecit, “Metamorfozat”
të Ovidit, “Martirët” e Sha-
tobrianit, “Sidin” e Kornejt
e në vitet e tij të fundit
edhe eposin frances “Kën-
ga e Rolandit”.

Gjithashtu do të për-
pilonte edhe dy fjalorë me
rëndësi të madhe për të
gjithë studiuesit dhe filo-
logët shqiptarë, atë Greqi-
shte e Vjetër – Shqip me
20 mijë fjalë dhe atë të
Gjuhës së Vjetër Latine –
Shqip me 65 mijë fjalë.

Por kontributi më i
rëndësishëm i tij është
përkthimi i një prej poetë-
ve më të mëdhenj botëror,

poetit më të madh helen
dhe një ndër poetët më in-
fluencues në letërsinë
botërore, Homerit.

Me përkthimet e tij, ai
i dha poetëve e shkrim-
tarëve të mëdhenj, kryesi-
sht helenë e latinë, hije-
shinë e gjuhës shqipe dhe
i dha Shqipërisë hijeshinë
e vargjeve helene e latine.

Për këto përkthime, ai
do të vlerësohej nga Qeve-
ria Greke me çmimin “Di-
sku i Argjendtë” ndërsa në
Shqipëri me urdhrin
“Naim Frashëri i Artë”.

Helenisti i shquar dhe
i fundit i shkollës së
përkthyesve të klasikëve
do të mbyllte sytë përfun-
dimisht në vitin 2000 në
Shkodër duke i lënë
gjuhës shqipe një dhuratë
të çmuar.

Kultura iraniane në
Shqipëri, një bibliotekë e
pasur me vepra të tem-
atikave të ndryshme dhe
një lidhje speciale me
Naim Frashërin e sjell
Iranin më afër shqip-
tarëve. Lidhja kryesore
është poeti ynë kombëtar
Naim Frashëri. Aq i
dashur është Naimi për
iranianët sa kanë vendo-
sur të organizojnë një
konferencë ndërkom-
bëtare shkencore. Drejtori
i fondacionit kulturor
“Saadi Shirazi”, Seyed Ah-
mad Hosseini Alast kon-
firmon organizimin duke
theksuar rolin e shkrim-
tarit qysh në botimet e
para në gjuhën perse.

“Librat e botuara nga
fondacioni “Saadi Shirazi”
trajtojnë tematika të
ndryshme, si “Shah-
name”-ja e Firdeusit,
vepër themelore e letërsisë
klasike perse, “Gjylistani
dhe bostani” i Rumiut,
poezia e Saadiut, “Atlasi i
Iranit”, “Qerbelaja” e Naim
Frashërit si dhe tituj te
letërsisë së sotme irani-
ane dhe poetëve të rinj.
Gjithashtu, kemi botuar
edhe libra të filozofëve të
shquar iranianë. Një pjesë
tjetër e botimeve tona i
përkasin letërsisë klasike
shqiptare si veprat e Naim
Frashërit, Sami Frashërit,
Vexhi Buharasë, Fan No-
lit, Hafiz Ali Korçës etj.
Natyrisht, jemi duke botu-
ar edhe tituj të rinj librash
edhe në fushën e poezisë,
të cilët shumë shpejt do
të jenë pranë lexuesit
shqiptar, në bashkëpunim
me shoqatën e  “Klubit të
poezisë”. Janë edhe 7 tituj
të tjerë librash që do të
botohen këtë vit nga
shtëpia botuese “Fan
Noli”. Botimet e reja janë
pritur me interes nga stu-
dentët dhe profesorët e
universiteteve, fakt ky që
motivon fondacionin për
të punuar më shumë dhe
falenderuar përzemërsisht
të gjithë kontribuuesit dhe
dashamirësit tanë.

Drejtori i Fondacionit
iranian shprehet se ju e
dini që Shqipëria nuk ka
as ambasadë dhe as për-

faqësi kulturore në Iran.
Kështu, si drejtor i fonda-
cionit “Saadi Shirazi” kam
përgjegjësi të dyfishtë. E
para, promovimi i kul-
turës iraniane në Shqipëri
dhe, e dyta, promovimi i
kulturës shqiptare në
Iran. Me qëllim që populli
iranian të njihet me tepër
me historinë dhe kulturën
shqiptare kemi në pro-
gram që, në bashkëpunim
me qendrat kulturore dhe
universitetet iraniane, të
organizojmë në Teheran
konferencën ndërkom-
bëtare në nderim të Naim
Frashërit, sepse ky poet i
madh kombëtar shqiptar,
150 vite më parë, ka
shkruar në gjuhën perse
vëllimin e parë poetik
“Tehajjulat” ( Ëndërrime-
t). Është e domosdoshme
që të prezantohet për pub-
likun iranian ky hero le-
trar shqiptar. Së shpejti,
do të shpërndahen dhe
ftesat për referate në këtë
aktivitet. Pritet që konfer-
enca të zhvillohet në mars
2018 me pjesëmarrjen e
një delegacioni të nivelit
të lartë kulturor nga
Shqipëria. Mendoj që kjo
konferencë do të jetë
shumë pozitive, si hapi i
parë i rëndësishëm për
promovimin e kultures
shqiptare në Iran. Në vitet
pasardhëse do të kemi
shkëmbime grupesh
muzikore, ekspozitave
artistike, organizimin e
javës së filmit iranian.
Krahas konferencës për
Naim Frashërin pritet të
çelet në Teheran edhe një
ekspozitë me piktura nga
artistët shqiptarë.

“Gjuha shqipe, e
kaluara, e tashmja dhe e
ardhmja” ka qenë motoja
me të cilën u zhvillua në
Jena një konferencë
shkencore, organizuar
nga Shoqata e Miqësisë
g j e rmano - shq ip t a r e
(DAFG). Konferenca zhvil-
loi punimet e saj më 10-
11 nëntor në ambientet e
Universitetit Friedrich-
Schiller, në Jena.

Koncepti i menduar
mirë nga organizatorët

dhe cilësia e kumtesave
mundësuan që harku ko-
hor midis epokave të hid-
hej me sukses edhe bren-
da kohës së shkurtër në
dispozicion për natyrën e
temave, shkruan
Deutsche Welle. Ishte një
zgjedhje jo rastësore që
për të kaluarën e shqipes
referuan në konferencë
dy figura me të cilat iden-
tifikohet albanologjia dhe
historiografia gjermane
për Shqipërinë: Prof. Wil-

fried Fiedler dhe Dr.
Michael Schmidt-Neke.

Studimet dhe analizat
e tyre për shqipen dhe
shqiptarët janë prej
dekadash e deri sot pika
të sigurta reference, si për
profesionistë ashtu edhe
për kureshtarë që duan
të mësojnë në Gjermani
dhe jashtë saj më shumë
për botën shqiptare.

Zhvillimin e vrullshëm
të shqipes në dekadat e
fundit dhe perspektivat e

mundshme të zhvillimit
të saj, organizatorët
kishin zgjedhur t’i traj-
tonin duke ftuar të refer-
ojnë nga njëra anë një
mësues dhe një përk-
thyes dhe nga ana tjetër
dy shkencëtarë të rinj:
mësuesin e shqipes në
Gjermani, Muhamet Idrizi
dhe përkthyesin Vëllazn-
im Haziri si dhe gjuhë-
tarët e rinj: Dr. Henry
Ludwig dhe Dr. Lumnije
Jusufin.

Shqiptari që mori “Diskun e Argjendtë” nga Qeveria greke

Gjon Shllaku, përkthyesi i klasikëve
Por, kontributi më i
rëndësishëm i tij është
përkthimi i një prej poetëve më
të mëdhenj botëror, poetit më
të madh helen dhe një ndër
poetët më influencues në
letërsinë botërore, Homerit

Debat për Naim
Frashërin në Teheran

Konferencë shkencore mbi shqipen dhe zhvillimin e saj

Vlerësime për aktorin e shquar 

Hamleti është 
shkruar për Moisiun

Nisi veprimtarinë si aktor në
1899 në Pragë, ku luajti rolin e
Lorencit në shfaqjen “Tartufi”.
Luajti mjaft role dhe ka dhënë
shfaqje në mjaft teatro të
botës: Çikago, Meksikë,
Ballkan, Paris. Londër, Milano,
Varshavë, Tokio, Stamboll etj.
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Definitivisht, Profeti ynë Muhamed. Ai është pjesa praktike e besimit,
duke treguar se si të merresh me vështirësitë, suksesin ose dështimin.
Ju mund të transferoni shumë gjëra nga jeta juaj në jetën tonë 19Sport

Bujar KURTAJ

Shkup, 16 nëntor – Kampi-
oni aktual Vardari në cilës-
inë e mysafirit ka mundur
thellë skuadrën e Renovës
me 5:2. Një fitore e lehtë e
arritur e futbollistëve të Var-
darit, ndryshe nga siç pritej
para kësaj përballje. Derisa,
shikuesit të cilët kishin ard-
hur ta përcjellin këtë për-
ballje në stadiumin e qytetit
në Tetovë mbetën të kë-
naqur duke arritur të
shohin plot shtatë gola dhe
momente e aksione të buku-
ra. Ndryshe, pjesa e parë ka
qenë më interesante ku u
shënuan plot gjashtë gola.
Për 13 minuta kampionët
shënuan dy gola për 0-2,
ndërsa autor ishin Velija au-
togol dhe Bllazhevski nga
pika e bardhë. Argjent Gafu-
ri me golin e tij për 1-2 rik-
theu shpresat e bard-
hekaltërve në minutën e 26,

por pesë minuta më vonë
Maksimov shënon golin e
tretë për Vardarin, ndërsa
një minutë më vonë përsëri
Gafuri shënon për 2-3,
mirëpo me një eurogol nga
gjuajtja e lirë, Felipe shuan
shpresat e futbollistëve të
Renovës. Në pjesën e dyta u
zhvillua një lojë taktike dhe
jo atraktive sa pjesa e parë,
ndërsa vlen të veçohet
vetëm goli i Igalos për 2-5 në
të mirë të Vardarit. Pas
kësaj fitore kampionët vazh-
dojnë të ndjekin Shkëndi-
jën, derisa kjo e fundit në
cilësinë e mysafirit në
mënyrë rutinore mundi
Sileksin me 0-2. Për kuqez-
injtë kjo ishte fitorja e 12-të

këtë sezon, ndërsa atë ia
sollën braziliani Zhunior
dhe Besart Ibraimi. Golin e
parë djemtë e trajnerit Qatip
Osmani e shënuan në min-
utën e 51 të pjesë së dytë,
ndërsa goli vendimtar për 0-
2 u shënua në minutën e
75. Me 37 pikë skuadra
tetovare mbetet lider në
tabelën e LPFM-së, ndërsa
pas saj vjen Vardari me 26
pikë dhe dy ndeshje më pak,
kurse tani Akademija Pan-
dev e cila në mes të Manas-
tirit e mundi thellë Pelisterin
me 3:4, ngjitet në pozitën e
tretë me dy pikë më pak se
Vardari. Sileksi pas humb-
jes nga Shkëndija bie në
pozitën e katërt, e ndjekur

nga Rabotniçki, ndërsa kjo e
fundit me 4-0 mundi thellë
Pobedën. Ndërkohë, përball-
ja mes “Skopjes” dhe FC
Shkupit nuk u zhvillua për
shkak të mungesës së
kushteve për lojë u anulua
(fusha ishte e mbuluar me
ujë pas reshjeve të mëdha
të shiut), ndërsa e njëjta do
të zhvillohet më 22 nëntor
(e mërkurë) në ora 13. 

Mbrojtësi shqiptar i
HSV, Mërgim Mavraj, ka
dhënë një intervistë me
pyetje-përgjigje të shkurtra
për gjermanen “Bild”, ku
ka bërë një rrëfim krejtë-
sisht privat. 31-vjeçari
kuqezi dëshiron të ndër-
presë të dielën, së bashku
me Kyriakos Papadopou-
los, sulmin e Shalke. Më
parë, “BILD” e shqyrton atë
nga A në Z.

A, si beteja e mbi-
jetesës: “Kjo situatë ndan
grurin nga byku, ose të rin-
jtë nga burrat. Një pyetje e
vërtetë e karakterit.”

B, si çlodhje: “Unë e
bëj në mënyrë spontane.
Ndoshta shikoj ndonjë lojë
NFL natën.”

C, si një tipar karak-
teri: “I dua njerëzit për
zemërgjerësinë dhe
njerëzillkëkun”.

D, si budallallëku: “Kjo
është kur nuk i pasqyron
gjërat dhe nuk i mban ato”.

E, si “Euro 2016”:
“Pjesëmarrja me
Shqipërinë në këtë kom-
peticion i ka bashkuar të
gjitha grupet etnike në

vendin tonë. Turneu ka
hyrë në histori për ne”.

F, si familje: “Do të
thotë gjithçka për mua”.

G, si Gisdol: “Trajneri
im. Shumë profesional,
shumë i mirë. Ai më ka
bërë më të mirë në vetëm
një vit. Ai dha një kontribut
të madh për të na shpëtu-
ar vitin e kaluar”.

H, si hobi: “Besimi.
Unë studioj Islamin. Bëj
shumë biseda për këtë
temë. Kam tre miq, të cilët
janë të gjithë imamë dhe
jetojnë në tri vende të
ndryshme. Unë jam
vazhdimisht në kontakt me
ta. Mësoj më shumë prej
tyre”.

I, si idhull: “Defini-
tivisht, Profeti ynë
Muhamed. Ai është pjesa
praktike e besimit, duke
treguar se si të merresh me
vështirësitë, suksesin ose
dështimin. Ju mund të
transferoni shumë gjëra
nga jeta juaj në jetën tonë”.

J, si Jugendvahn: “Më
pëlqen vërtet besimi tek të
rinjtë. Por unë mendoj se
në fund, terreni mes të rin-

jve dhe pleqve është më i
miri”.

K, si Keln: “Ky ishte
stacioni më formues i kar-
rierës sime. Unë e dashuroj
klubin, kam simpati të
madhe për ta. Ju uroj që të
parandalojnë problemet”.

L, si ves: “Spontaniteti
im. Papritmas, unë vetëm
rezervoj një udhëtim dhe
fluturoj larg. Ose vizitoj
nënën time, pa e plani-
fikuar”.

M, si menu: “Më
pëlqen të ha “Cevapcici”. I
dua këto prodhime të
mishit të grirë, kam gjetur
ndërkohë një restorant të
madh në Hamburg, në të
cilin e përgatisin shumë të
shijshëm”.

N, si ekipi kombëtar:
“Kombëtarja është nderi
më i madh që kam marrë
ndonjëherë.”

O, si sakrifica: “Unë
rrezikoj shumë, për ta
mbështetur nevojtarin. Po,
e lë zonën time të rehatisë,
pasi me të vërtetë kënaqem
duke e bërë këtë”.

P, si Papadopoulos:
“Një njeri i mirë, mbrojtës

dinjitoz, i cili nuk ka nevo-
jë të fshihet nga më i mad-
hi”.

Q, si agoni: “Provë e
laktatit. Një disiplinë djallë-
zore. Jam shumë i frikë-
suar prej saj. Ndërsa jam
me pushime, tashmë po
mendoj për këtë provë”.

R, si luajtje në rënie:
“Kam luajtur me Furth
kundër HSV, në vitin 2014.
Gëzimi i “hamburgerëve”
ishte më i madh se dhimb-
ja që ne të mos e kishim
bërë”.

S, si Shalke: “Kundër-
shtari ynë i ardhshëm. Një
klub i madh. Feja e pastër
për tifozët atje”.

T, si talent: “Unë jam
shumë, shumë vetëkritik,
nuk mund të trajtohem me
lavdërim. Dhe kjo më
ndodh që nga fëmijëria”.

U, si mbështetje: “Unë
e shoh ndihmën time për
më të varfrit si detyrë. Kam
bërë shumë për këtë gjë.
Kjo është mënyra ime për
të thënë faleminderit”.

V, si dëshmi me video
(WAR): “Plotësisht e
panevojshme. Më shumë

mallkim se bekim”.
W, si Christmas: “Ka

kuptim të madh për
shumë njerëz. Një festë e
mirë familjare”.

X, si Xhaka: “Bashkat-
dhetari im, Granit Xhaka,
është një person fantastik

dhe një model i rëndë-
sishëm për të rinjtë shqip-
tarë”.

Y, si Ypsilon: “Letra e
dytë e fundit në alfabet”.

Z, për zero: “Puna ime
në fushë, gjithmonë nis
nga zero”.

FFM edhe këtë vit do të
shpall më të mirët për

vitin 2017

Bardhi, futbollisti
më i mirë jashtë

vendit?
Shkup, 16 nëntor - Federata e Futbollit
të Maqedonisë, do të ndajë edhe këtë vit
çmimet për më të mirët e futbollit ven-
dor për sezonin 2016/17. Nëpërmjet një
postimi në faqen zyrtare, FFM ka pub-
likuar listën e kandidatëve për ta fituar
çmimet e më të mirë për kategoritë
përkatëse. Sivjet nuk do ketë votim për
futbollistin më të mirë që luan jashtë
vendit, kjo do të vendoset nga ana e
personave zyrtar të komisionit pranë
FFM. Derisa, ky çmim sipas gjitha
gjasave do ti takojë futbollistit shqiptar
të Levantes, Enis Bardhi. Ai në evropi-
anin e shpresave “Polonia 2017”, pati
paraqitje të mira dhe ndër to e ka
shënuar edhe golin e parë për Maqe-
doninë në një kampionat evropian.
Bardhi në sezonin e tij të parë që po e
luan në La Liga (Spanjë) në fanellën e
Levantes po llogaritet si një nga inves-
timet më të mira në merkaton verore.
Mesfushori shkupjan në fanellën e Lev-
antes, luajti në 10 ndeshje dhe arriti të
shënojë 4 gola. Ndërkohë, në mesin e
kandidatëve për futbollist më i mirë në
kampionatin vendor janë Ferhan
Hasani dhe Besart Ibraimi nga KF
Shkëndija dhe reprezentuesi Stefan
Spirovski. 

Rrëfimi krejt privat i Mërgim Mavrajt 

Për të varfrit lë zonën time të rehatisë!

Liga e parë, u zhvillua java e 15-të

Mysafirët në element
Një ndeshje e anuluar, 20 gola
të shënuar në katër përballje,
tre fitore të mysafirëve dhe
vetëm një e nikoqirëve, është
bilanci i javës së 15 në Ligën e
parë futbollistike të
Maqedonisë, e cila ishte në
program dje. Në krye të
tabelës asgjë e re, aty
dominon KF Shkëndija, e cila e
arriti fitoren e 12 këtë sezon,
ndërsa Vardari më lehtë se sa
pritej mundi Renovën me 5:2

Rezultatet:
Renova-Vardari 2-5
Pelisteri – A.Pandev 3-4
Sileksi – Shkëndija 0-2
Rabotniçki – Pobeda 4-0
Skopje – Shkupi          (nuk u zhvillua)
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Kjo është një ndeshje që duhet ta fitojmë në stadiumin tonë të ri i cili do të jetë i mbushur
dhe me plot entuziazëm. Është ndeshje e madhe, sigurisht, jo vetëm për tifozët dhe klubin,
por edhe për lojtarët. Këto janë ndeshje që dëshironi të luani dhe të keni impakt pozitiv

WADA nuk rehabili-
ton Rusadan, Agjencinë
Ruse të Antidopingut.
Vendimi i marrë është një
goditje e rëndë për shpre-
sat e Rusisë që të merrte
pjesë në Olimpiadën e vi-
tit 2018 në Korenë e
Jugut. Pas mbledhjes së
zhvilluar në Seul, Agjen-
cia Botërore e Anti-
dopingut vendosi veton,
duke mos lejuar riinte-
grimin e Rusadas, e cila
u pezullua në nëntor të
2015-ës pas hetimit të
parë nga dy që konfir-
muan akuzat për doping
shtetëror në Rusi. Dy vjet
më parë, Agjencisë ruse i
ishin përcaktuar hapat
që duhej të ndiqte, si në
nivel teknik ashtu edhe

drejtues, por sipas
WADA-s, kur kanë mbe-
tur edhe pak javë nga
mbledhja e Komitetit
Olimpik Ndërkombëtar,
që do të marrë edhe
vendimin përfundimtar,
nuk është bërë
mjaftueshëm. Sipas Ag-
jencisë Botërore të Anti-
dopingut, Rusia vazhdon
t’i cilësojë të pabaza
akuzat për përdorimin në
masë nga sportistët të
substancave të ndaluara,
ndërsa zyrtarëve të
WADA-s ende nuk u
është lejuar të hyjnë në të

dhënat e laboratorëve në
Moskë. E ndërsa
amerikanët janë shfaqur
të kënaqur nga ideja se
Rusia është fare pranë
përjashtimit nga Lojërat
Olimpike 2018, nëpërm-
jet ministrit të Sporteve,
Pavel Kolobkvov, rusët
pretendojnë se kriteret e
vetme që nuk kanë përm-
bushur janë qartazi të
natyrës politike. Beteja
vazhdon, ndërsa eveni-
menti në Korenë e Jugut
rrezikon të zhvillohet pa
një prej vendeve kryesorë
në garën për medalje.

Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (Gazeta zyrtare e RM" nr 154/2014) 
neni 80 dhe 82 nga Ligji për arsim fillorë (Gazeta zyrtare e RM nr. 103/2008) me miratim nga 

MASH nr. 18-5488/2 prej 26.09.2017 SH.F. "Rajko Zhinzifov" Shkup Çair shpall:  
 

KONKURS 
për plotësimin e vendeve të punës për kohë të caktuar deri më 31.08.2018 

 
1. Një arsimtar i gjuhës maqedonase në paralelet e gjuhës shqipe me 3 orë mësimore për 

kohë të caktuar, shkalla e arsimit VII/1 dhe rrogë neto prej  3.100,00 den; 
2. Një arsimtar i gjuhës shqipe në paralelet e gjuhës shqipe me 4 orë mësimore për kohë të 

caktuar shkalla e arsimit  VII/1 dhe rrogë neto prej 4.130,00 den; 
3. Një arsimtarë i matematikës në paralelet e gjuhës shqipe me 5 orë mësimore  një kohë 

të caktuar, nivel të arsimit VII/1 dhe rrogë neto prej 5.161,00 den; 
4. Një arsimtar i gjuhës angleze në paralelet e gjuhës shqipe me 3 orë mësimore për kohë 

të caktuar shkalla e arsimit  VII/1 dhe rrogë neto prej 3.100,00 den; 
5. Një arsimtar i gjuhës gjermane në paralelet e gjuhës shqipe me 2 orë mësimore për kohë 

të caktuar shkalla e arsimit  VII/1 dhe rrogë neto prej 2.070,00 den; 
6. Një arsimtar i artit figurativ në paralelet e gjuhës shqipe me 1 orë mësimore për kohë të 

caktuar shkalla e arsimit  VII/1 dhe rrogë neto prej 1.032,00 den; 
7. Një arsimtar i edukatës muzikore në paralelet e gjuhës shqipe me 1 orë mësimore për 

kohë të caktuar shkalla e arsimit  VII/1 dhe rrogë neto prej 1.032,00 den; 
8. Një arsimtar i shkencave natyrore në paralelet e gjuhës shqipe me 2 orë mësimore për 

kohë të caktuar shkalla e arsimit  VII/1 dhe rrogë neto prej 2.070,00 den; 
9. Një arsimtar i shkencave teknike në paralelet e gjuhës shqipe me 1 orë mësimore për 

kohë të caktuar shkalla e arsimit  VII/1 dhe rrogë neto prej 1.032,00 den; 
10. Një arsimtar i informatikës në paralelet e gjuhës shqipe me 2 orë mësimore për kohë të 

caktuar shkalla e arsimit  VII/1 dhe rrogë neto prej 2.070,00 den; 
11. Një arsimtar i gjeografisë në paralelet e gjuhës shqipe me 2 orë mësimore për kohë të 

caktuar shkalla e arsimit  VII/1 dhe rrogë neto prej 2.070,00 den; 
12. Një arsimtar i historisë në paralelet e gjuhës shqipe me 2 orë mësimore për kohë të 

caktuar shkalla e arsimit  VII/1 dhe rrogë neto prej 2.070,00 den; 
13. Një arsimtar i etikës së religjioneve në paralelet e gjuhës shqipe me 2 orë mësimore për 

kohë të caktuar shkalla e arsimit  VII/1 dhe rrogë neto prej 2.070,00 den; 
 
Orari i punës i arsimtarëve është në dy ndrime prej ora 07,30 deri 12,55 dhe 13,15 dhe 
përfundon varësisht prej orëve të parapara për vitin shkollor 2017/2018. 
Punëtorët kanë të drejt për pushim ditor, javor dhe vjetor në përputhje me LMP. 
2. Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie 
pune dhe të Ligjit për arsim fillor. 
Kandidatët duhet ti dorëzojnë dokumentet në vijim: 
- biografi të shkurt; 
- dokument për arsim të kryer përkatës 
- certifikatë të shtetësisë 
Konkursi zgjatë 5 ditë prej ditë së publikimit  
Përzgjedhja do të bëhet në afat prej 5 ditë pas përfundimit të afatit për aplikim.  
Dokumentacioni i dërguar pas afatit dhe i pakompletuar nuk do të shqyrtohet. 
Lutjet me dokumentet e nevojshme të dorëzohet në adresë: Metodija Mitevski nr.p.n. SHF 
"Rajko Zhinzifov" Shkup, Çair  

 
SHF "  „ Rajko Zhinzifov"  – Shkup- Çair. 

Në bazë të nenit 28 të Statutit të Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 187/2015, 94/16 dhe 158/16) dhe nenit 2 të Rregullores për kushtet, 
mënyrën dhe procedurën për shitje të materialit të nxjerrë shkarkues – rërë, zhavorr dhe gurë nga shtrati i lumit të Shoqërisë 
aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë në pronësi të shtetit, Shkup përmes ankandit publik me gojë nr. 
0202-3572 të datës 30.09.2016, me autorizim të Drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave 
të Republikës së Maqedonisë në pronësi të shtetit, Shkup nr. 0204-3308 të datës 10.11.2017 publikon: 
 

THIRRJE PUBLIKE  
Për shitje të materialit shkarkues – rërë, zhavorr dhe gurë nga shtretërit e lumit  

 
 Shoqëria aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë në pronësi të shtetit, Shkup bën shitjen e 

materialit tepricë shkarkues – rërë, zhavorr dhe gurë nga shtrati i Lumit Vardar tek f. Mllaçishte, KK Bistrenci, KK Przhdevo 
dhe KK Demir Kapi, komuna e Negotinës, në rajonin e rrjedhës lumore të Lumit Vardar në pajtim me Lejen për nxjerrje të 
rërës, zhavorrit dhe gurit nga shtrati dhe brigjet e trupave sipërfaqësor të ujit të një pjese të shtratit të  Lumit Vardar tek f. 
Mllaçishte, KK Bistrenci, KK Przhdevo dhe KK Demir Kapi, komuna e Negotinës, në rajonin e rrjedhës lumore të Lumit 
Vardar nr. 11/5-1425/17 të datës 19.10.2017 të dhënë nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. 

 
Çmimi fillestar i materialit tepricë shkarkues – rërë, zhavorr dhe gurë nga shtrati i lumit është 165,  denarë plus 7 % 

kompensim për ujërat plus 18 % TVSH, ndërsa sasia nuk guxon të kalojë më shumë se 127.779 m3. 
 
Ngarkimi i materialit të lumit bie në barrë të blerësit. 
Shpallja zgjatë 3 (tri) ditë nga dita e publikimit. 
 
Ofertat duhet të jenë në zarf të mbyllur me shenjë “OFERTË – MOS HAP”, për Komisionin për ankand publik 

pozitiv, pa adresë, vulë dhe shenja të tjera në të.  
 
Oferta duhet të përmbajë: emrin dhe selinë e firmës, numër tatimor, personi përgjegjës, kontakt telefon, llogari dhe bankë 

deponuse, me theksim të saktë shumës së ofruar në ofertë të mbyllur.  
 
Së bashku me ofertën parashtrohen dokumentet në vijim për dëshmim të: 

 
1. Gjendjes personale: 

 
- Deklaratë të operatorit ekonomik se në pesë vitet e fundit nuk i është shqiptuar vendim i plotfuqishëm për pjesëmarrje 

në organizatë kriminale, korrupsion, mashtrim ose larje parash, 
- Vërtetim se nuk i është hapur procedurë për falimentim nga organi kompetent,  
- Vërtetim se nuk i është hapur procedurë për likuidim nga organi kompetent, 
- Vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të realizuara penale të subjekteve juridike se nuk i është shqiptuar dënim 

i rendit të dytë ndalesë për pjesëmarrje në procedurë për thirrje publike, ndarje të marrëveshjes për furnizim publik 
dhe marrëveshje për partneritet publik privat, 

- Vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të realizuara penale të subjekteve juridike se nuk i është shqiptuar dënim 
i rendit të dytë ndalesë e përkohshme ose e përhershme për kryerje të veprimtarive të veçanta, 

- Vërtetim se me vendim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës, gjegjësisht ndalesë të përkohshme për kryerje të veprimtarisë së veçantë  

- Vërtetim për tatime të paguara. 
 
2. Aftësi për kryerje të veprimtarisë profesionale: 
- Dokument për veprimtari të regjistruar – si dëshmi se është i regjistruar si subjekt fizik ose juridik, 

 
Dokumentet e kërkuara nuk guxojnë të jenë më të vjetra se 6 (gjashtë) muaj, ndërsa parashtrohen në origjinal ose kopje 

të vërtetuar nga ofertuesi. 
Së bashku me ofertën duhet të parashtrohet dëshmi për depozitë të paguar në shumë prej 150.000,  denarë. Ofertuesve 

që nuk janë të zgjedhur u kthehet depozita e paguar, në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit. 
Depozita duhet të paguhet në llogarinë me numër 200002947890520 deponent Stopanska Banka SHA Shkup. 
Hapjen e ofertave do ta realizojë Komisioni për realizim të procedurës për ankand publik, emëruar nga Drejtori i 

përgjithshëm ekzekutiv i Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup 
më datë 20.11.2017 në ora 11.00 në lokalet e SHA  Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, 
Shkup në rr. “3-ta Makedonska Brigada” nr. 10a Shkup. 

Shitja e materialit shkarkues bëhet përmes ankandit publik me gojë. 
Procedura për ankandin publik realizohet në tri faza: 
Faza e parë – përcaktimi i kandidatëve që përmbushin kushtet për pjesëmarrje në ankand  
Faza e dytë – identifikim të regjistrimit të pjesëmarrësve  
Faza e tretë – ankandi publik  
Në ankandin publik mund të merr pjesë vetëm personi përgjegjës i ofertuesit ose personi i autorizuar nga ai. 

Pas zgjedhjes së realizuar, SHA  Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup do të 
lidhë marrëveshje me ofertuesin më të volitshëm të zgjedhur për rregullim të të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella, që 
është i obliguar që të parashtrojë garanci bankare në shumë prej 10% të vlerës së përgjithshme të marrëveshjes. 

Informacione më të detajuara mund të merren në numrin e telefonit 078-440-515 – Andrea Najdenovski.                . 

I nr. 1787/2017 
SHPALLJE PUBLIKE  

(në bazë të nenit 48 paragrafi 2 i Ligjit për përmbarim (Gazeta Zyrtare nr. 72 të datës 12.04.2016) 
 

Përmbaruesi Aleksandar Kuzmanovski nga Gostivari në bazë të kërkesës për realizim të përmbarimit nga kreditori 
TTK Banka SHA – Shkup nga Shkupi me seli në rr. Naroden Front nr. 19A Shkup, bazuar në dokumentin përmbarues ODU 
nr. 802/16 të datës 21.06.2016 të Noterit Zulfuqar Sejfullai – Gostivar, kundër borxhliut Shoqëria për tregti, hoteleri, 
transport dhe shërbime RIGON KOM SHPKNJP eksport-import f. Çegran Gostivar dhe debitorit të pengut Ilmi Ejupi 
nga Gostivari me seli në f. Çegran rr. 300 pn, për realizim të përmbarimit me vlertë prej 5.387.792,00 den, më datë 
13.11.2017: 

FTON  
 
 Debitorin e pengut Ilmi Ejupi nga Gostivari me seli në f. Çegran, për shkak të dorëzimit të: 

- Urdhëresës për përmbarim ndaj patundshmërisë në bazë të nenit 166 të LP të datës 27.10.2017 të 
Përmbaruesit Aleksandar Kuzmanovski nga Gostivari,  

- Konkluzion për përcaktim të vlerësuesit i cili do të realizojë vlerësim të patundshmërisë në bazë të nenit 176 
paragrafi 1 të LP nga data 31.10.2017 të Përmbaruesit Aleksandar Kuzmanovski nga Gostivari, 
Në afat prej 1 (një) dite duke konsideruar nga dita e publikimit të kësaj thirrje publike në gazetën ditore. 
PARALAJMËROHET debitori i pengut Ilmi Ejupi, se mënyra e këtillë e dorëzimit konsiderohet si e rregullt dhe se 

pasojat negative që mund të dalin do t’i bartë vet pala. 
KJO PARAQET SHPALLJEN E TRETË  

  PËRMBARUES  
Aleksandar Kuzmanovski  

S H P A L L J E 
Shitet tokë në Shkup,e cila gjendet ne PK 415, Vendi quajtur GORNA DRMA, kultura N, 
klasa 3, me sipërfaqe prej 600 m2 E regjistruar në Fletë Pronësi nr. 363 për KK Mralino, me 
pronësinë e Nazmi Fazli: 
Shitet tokë në Shkup,e cila gjendet ne PK 417, Vendi quajtur GORNA DRMA, kultura N, 
klasa 3, me sipërfaqe prej 364 m2 E regjistruar në Fletë Pronësi nr. 902 për KK Mralino, me 
pronësinë e Nazmi Fazli: 
 Të interesuarit dhe të gjithë ata që kufizohen me parcelën në fjalë, ofertat mund ti paraqesin 
në zyrën e Noterit Naser Zyberit, rr. Xhon Kenedi nr. 9A, Shkup.  

Publicitet

Rusia rrezikon pjesëmarrjen
në Olimpiadën e 2018-ës

Vendimi i marrë është një
goditje e rëndë për
shpresat e Rusisë që të
merrte pjesë në Olimpiadën
e vitit 2018 në Korenë e
Jugut



Milani është vendosur në
ndjekje të sulmuesit të Çellsit,
Uillian, i cili nuk po gjen
hapësirën e dëshiruar në
skuadër. Në këtë sezon, brazil-
iani ka qenë titullar në vetëm
6 ndeshje, ndërsa sezonin e
kaluar, kur “Blutë e Londrës”
u shpallën kampion, luajti në
15 ndeshje. Nga ana tjetër,
“kuqezinjtë” nuk po kalon një
moment të mirë në Serinë A
dhe në merkaton e janarit
duan të bëjnë afrime për të
ndryshuar situatën, me 29-
vjeçarin që shihet si opsioni
ideal për të zgjidhur problemet
në sulm. “Kuqezinjtë” e nisën
mirë kampionatin, por gjatë
javëve të fundit kanë humbur
shumë terren ndaj krye-
suesve, aq sa kualifikimi në
Çampions sezonin e

ardhshëm mbetet thuajse një
mision i pamundur. 

Pavarësisht lojërave të
mira që ka zhvilluar skuadra e
Montellës, problemet janë
shfaqur në konkludimin e ak-
sioneve. Kjo është arsyeja

përse “Djalli” ka hedhur
sytë nga Uillian.
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Messi ka një kontratë, që është rinovuar. Kontratat janë zyrtare
kur nënshkruhen dhe jo kur shpallen. Messi ka nënshkruar me
Barcelonën, nëse nuk më kanë gënjyer

Barcelona tashmë ka rënë
dakord për një kontratë të re
me Lionel Messin deri në vitin
2021 dhe ka filluar punën për
ta lidhur atë me një marrëvesh-
je të jetës, sipas njoftimeve që
vijnë nga Spanja. Marrëveshja e
Messit më parë skadonte në
fund të sezonit, domethënë ai
do të ishte i lirë të bisedonte me
klubet e tjera evropiane në ja-
nar. Por, presidenti i La Ligas,
Havier Tebas, njoftoi më parë
këtë javë se Messi kishte nën-
shkruar një marrëveshje të re
katërvjeçare, duke përfunduar
spekulimet mujore rreth të
ardhmes së tij. “Mundo De-
portivo” raporton sot se vazhdi-
mi i kontratës me Messin është
nënshkruar në qershor dhe se
Barcelona ka filluar përgatitjet
për një marrëveshje që do ta
shohë atë të mbetet në “Camp
Nou” përjetë. Messi mbeti
besnik ndaj Barcelonës dhe re-
fuzoi të argëtohet me oferta nga
klube të ndryshme, sipas kësaj
gazete spanjolle. Raporti i
“Mundo Deportivo” bën me dije
se Barcelona dëshiron që pesë

herë fituesi i “Topit të Artë” të
qëndrojë në klub për pjesën
tjetër të jetës së tij, edhe pas
mbarimit të ditëve si lojtar. Klu-
bi katalanas është goditur nga
largimi i Nejmar në verë dhe
dëshiron ta lidhë Messin me
një marrëveshje të ngjashme

me atë që Andres Iniesta ra
dakord muajin e kaluar, që do
ta shohë atë të qëndrojë te
Barcelonë për pjesën tjetër të
karrierës së tij. Ekzekutivi i
Barcelonës, Oskar Grau, njoftoi
në asamblenë e përgjithshme
të klubit muajin e kaluar se po

punohej për një kontratë të re
të jetës për superstarin e tyre.
Grau i tha kuvendit: “Messi
nënshkroi një marrëveshje
katërvjeçare në qershor, por
klubi do t’i ofrojë atij një kon-
tratë jetëgjatë. Ideja është që
Leo, i cili ka qenë këtu që kur
ishte i vogël, të qëndrojë këtu
përjetë, sepse është një ikonë.
Pas ditëve të tij të lojës ne
duam që ai të vazhdojë të jetë i
lidhur me klubin tonë”, tha
Grau. Dhe javën e kaluar Tebas
konfirmoi, gjithashtu, mar-
rëveshjen e Messit deri në vitin
2021, teksa nënvizoi: “Messi ka
një kontratë, që është rinovuar.
Kontratat janë zyrtare kur nën-
shkruhen dhe jo kur shpallen.
Messi ka nënshkruar me
Barcelonën, nëse nuk më kanë
gënjyer”, deklaroi Tebas. 

Pasiguria rreth marrëvesh-
jes së tij të mëparshme kishte
ngrehur vëmendjen e
Mançester Siti dhe PSZH. Mes-
si e ka filluar sezonin aktual
në formë të zjarrtë, me 12 gola
të realizuar në 11 ndeshje të
La Ligas, ndërkohë që
Barcelona e kryeson tabelën,
me katër pikë larg Valencias së
vendit të dytë dhe tetë pikë për-
para Real Madridit.

Pas humbjes në “Wemb-
ley” dukej një “Waterloo” për
Real Madridin. Kristiano
Ronaldo doli për të takuar
gazetarët dhe ishte, krejt i
sinqertë, sipas mendimit të
tij, kur tha se “grupi ishte
po aq i mirë sa sezonin e
kaluar, por diçka më i pa-
përvojë “. Ylli portugez pohoi
se me Pepe, Hames dhe
Morata, ekipi i tij ishte më i
fortë. Asgjë që askush nuk e
mendonte gjatë sezonit aktu-
al. Asgjë që nuk e ndaloi
mërzitjen e SergJio Ramos, i
cili ka qenë duke përsëritur
në media mendimin e tij. Ai,
madje, fliste për avantazh në
pozitën e portugezit, të cilin

nuk e kishte dëgjuar të
thoshte diçka të ngjashme
“pasi fitoi dy Superkupa dhe
grupi ishte i njëjtë”. Sipas
“El Chiringuito”, këto fjalë të
fundit e kanë mërzitur sul-
muesin portugez, marrëdhë-
nia e të cilit me kapitenin e
ekipit të bardhë nuk ka
kaluar nëpër momentin më
të lëngshëm të tij në javët e
fundit. Kapiteni tha se e
mirëpret ardhjen e NeJmar
në “Bernabeu”, por mbërrit-
ja hipotetike e brazilianit vë
në dyshim hierarkinë e CR7
si “ekskluzivitet” i Real
Madridit. Pra, Ramos i hod-
hi kripë në plagë katër herë
fituesit të “Topit të Artë”.

Ronaldo pësoi verën e këtij
viti humbje në “dhomat e
zhveshjes” të disa prej
shokëve të tij më të mirë.
Bashkatdhetarët e tij si Pepe
dhe Koentrao u larguan nga
Real Madridi. Po ashtu, u
largua Hames Rodriguez, me
të cilin kishte njëfarë
afiniteti. Më shumë se kurrë,
që kur ai u bashkua me klu-
bin madrilen në vitin 2009,
sulmuesi portugez ka parë
ngritjen e Ramos në një pro-
fil më spanjoll dhe më të ri.
Ndikimi i kapitenit mbi
grupin e ndërkombëtarëve,
në të cilin bëjnë pjesë Naço,
Karvahal, Asensio, Isko dhe
Keballos është shumë i fortë.

Ata e ndjekin atë
kudo që thotë
“ s e v i l l i a n i ” .
Ronaldo nuk ka
aq shumë ndikim
mbi ta. Pas miqë-
sores së kombëtares së tij
në Rusi, Ramos, kur u pyet
mbi dëshirën e supozuar
të Ronaldos për t’u
larguar nga klubi i
bardhë, tha: “Largi-
mi i Ronaldos nga
Madridi? Unë nuk e
di, pyesni atë, këto gjëra më
shpëtojnë”, u shpreh Ramos.
Një ton që nuk shkoi pa u
vënë re nga portugezi. Dhe
tashmë ka plasur tensioni
mes kapitenëve.

Arsenali nuk
heq dorë nga

Sterling
Arsenali synon ende të re-

alizojë shkëmbimin mes Alek-
sis Sançez dhe Rahim Sterling,
gjatë merkatos së janarit. “Dai-
ly Mail” ka shkruar se
londinezët nuk kanë hequr
dorë nga ideja që i lindi në ditët
e fundit të gushtit, por që u
pengua vetëm nga “veto” e tra-
jnerit të Mançester Sitit, Pep
Guardiola. Mesa duket “telen-
ovela” do të fillojë përsëri. Alek-
sis Sançez do të jetë i lirë nga
çdo lidhje kontraktuale në
fund të këtij sezoni dhe për të
mos e humbur me parametër
zero, drejtuesit e Arsenalit
kërkuar këmbimin e tij me
Sterling. Fillimisht, Mançester
Siti pranoi ofertën dhe Ster-
ling u bë gati të shkonte te
Venger, por Guardiola këm-
bënguli për qëndrimin e 22-
vjeçarit në “Ettihad Stadium”.
Megjithatë, Sterling nuk ka
qenë titullar në tre muajt e
parë të sezonit, pas shpërthim-
it të gjermanit Sane dhe kë-
sisoj situata mund të ketë
ndryshuar. Arsenal shpreson
që vetë futbollisti anglez të
kërkojë largimin nga Mançes-
teri dhe në këto kushte ata do
të pranonin idenë e Sitit për të
marrë kilianin Sançez, i cili
gjithsesi do të largohet “gratis”
në korrik.

Tension mes Ronaldos dhe Ramosit
Plas te Real Madridi  

Sipas presidentit të La Ligas, Havier Tebas

Messi rinovoi kontratën me
Barçën deri në vitin 2021

Presidenti i La Ligas, Havier Tebas,
njoftoi më parë këtë javë se Messi
kishte nënshkruar një marrëveshje
të re katërvjeçare, duke përfunduar
spekulimet mujore rreth të ardhmes
së tij. “Mundo Deportivo” raporton
sot se vazhdimi i kontratës me
Messin është nënshkruar në
qershor dhe se Barcelona ka filluar
përgatitjet për një marrëveshje që
do ta shohë atë të mbetet në “Camp
Nou” përjetë

Karlo Ançeloti është emri më
i përfolur për të marrë vendin e
lënë bosh nga Giampiero Ventu-
ra në drejtim të Italisë, pasi këta
të fundit kanë mbetur jashtë
nga Kupa e Botës që do të
zhvillohet verën e ardhshme
në Rusi. Ish-trajneri i Bajern
Munih, i shkarkuar nga këta
të fundit gjatë këtij sezoni,
është emri i preferuar nga
tifozët për të marrë në dorë
“axurrët”, pasi konsiderohet
si tekniku më i kualifikuar
për të nxjerrë nga kriza fut-
bollin italian. Tani ka ardhur

një lajm që do t’i gëzojë shumë
këta tifozë që duan ta shohin
atë në drejtim të kombëtares.
Sipas “Sky Sports”, trajneri ital-

ian i ka thënë jo një oferte prej
60 milionë eurosh që i ka ard-
hur nga Emiratet Arabe. Një
shenjë e mirë kjo për drejtuesit
e federatës italiane, të cilët janë
vënë në ndjekje të tij.

Milani synon brazilianinAnçeloti refuzon 60 milionë euro

Italia shpreson
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Ibra kthehet këtë vit
Hoze Murinjo ka konfirmuar se Zla-
tan Ibrahimoviç do të rikthehet në
aksion para fundit të këtij viti.
Ibrahimoviç e ka dëmtuar liga-
mentin e tij anterior krucial në prill
duke vënë në dyshim karrierën e
tij. Por, 36 vjeçari është riaftësuar
pas lëndimit serioz dhe pritet të
kthehet në fushë qysh këtë vit. “Ai
është luan, ai është luftëtar. Men-
doj se ky është përshkrimi i duhur
për të, ai e ka hidhërimin brenda tij
dhe kjo është arsyeja pse po kthe-
het. Siç kemi pritur, ai ka zvogëlu-
ar kohën e riaftësimit të tij dhe siç
kemi thënë disa javë më parë, ai
do të kthehet në vitin 2017, që
është një riaftësim shumë i shpejt
dhe i mrekullueshëm”, deklaroi
Murinjo. Ibrahimoviç është më se i
nevojshëm për Mançester Juna-
jtedin për ndeshjet e krishtlindjeve
ku Junajted ballafaqohet me
ndeshje me rëndësi. 

Torino kërkon t’i rinovo-
jë kontratën Belottit

Torino është vënë në alarm pas
rikthimit të zërave për interesimin e
klubeve të mëdha evropiane për
shërbimet e Andrea Belottit. Pres-
identi i Realit të Madridit, Florenti-
no Perez, sipas mediave spanjolle,
është gati të paguajë klauzolën e
largimit 100 milionë euro për sul-
muesin italian, që po spikat në Ser-
inë A në klubin “Granata”. Drejtue-
sit e Torinos janë gati të nisin
bisedimet me 24-vjeçarin për ri-
novimin e kontratës me rritje të nd-
jeshme të pagës, në mënyrë që të
qëndrojë sa më gjatë nën urdhrat e
Sinisha Mihajloviç. Klauzola e
largimit do të mbetet e njëjtë, 100
milionë euro, pra një shifër e për-
shtatshme për një nga sulmuesit
më të mirë në qarkullim. 

Vidal nuk shkon te Roma
Barcelona nuk ka nisur bisedimet
me Romën për shitjen e Aleks Vi-
dal te klubi italian. Lajmin e konfir-
mon vetë drejtori sportiv i kata-
lanasve, Ariedo Braida, i cili ka
hedhur poshtë të gjitha lajmet për
transferimin e mundshëm të mbro-
jtësit te skuadra “verdhekuqe”. Vi-
dal ka luajtur në 20 ndeshje me
“blaugranat”, që kur kaloi në
“Camp Nou” në vitin 2015, ndërsa
këtë sezon shanset për një vend
titullari janë zvogëluar, që pas ard-
hjes së Nelson Semedos nga Ben-
fika. Pavaërisht deklaratës së
Baidas, e ardhmja e spanjollit
është në dyshim më “Camp Nou”,
pasi trajneri Valverde nuk e ka në
planet e tij. Vetë Vidal e ka hedhur
poshtë mundësinë e largimit në
merkaton e janarit, pasi dëshiron t’i
luajë të gjitha shanset deri në fund
të sezonit.

Garsia largohet nga
St.Etien

Oskar Garsia nuk është më tra-
jneri i Sent-Etien. Spanjolli dhe klu-
bi francez zgjidhën në mënyrë kon-
sensuale marrëveshjen mes tyre,
pas rezultateve zhgënjyese të
skuadrës, në javët e fundit në kam-
pionat. Klubi përfitoi nga pauza për
shkak të ndeshjeve të kom-
bëtareve për të analizuar më mirë
situatën, me palët që shkuan drejt
konsensusit për ndërprerjen e kon-
tratës. Garsia largohet nga ky post
pas pothuajse 5 muajsh, me tra-
jnerin që nuk ka kërkuar as dëmsh-
përblim financiar. Aktualisht, Sent
Etien mban vendin e 6-të në Ligën
e Parë në Francë me 5 fitore, 3
barazime dhe 4 humbje. Në tri
ndeshjet e fundit ka mundur të
grumbullojë vetëm një pikë.

SHKURT

Futbolli është një qenie e
gjallë në evolucion të vazh-
dueshëm dhe katër vite i japin
shumë vetes. “Harta Botërore” e
topit ka ndryshuar dukshëm
nga viti 2014 nëvitin  2018.
Vetëm 20 kombëtare, që ishin
në fazën finale të Kupës së
Botës në Brazil do të jenë edhe
në Rusi: Gjermania, Belgjika,
Kroacia, Anglia, Franca, Portu-
galia, Rusia, Spanja, Zvicra,
Kore e Jugut, Irani, Japonia,
Australia, Argjentina, Brazili,
Kolumbia, Uruguaj, Nigeria,
Meksika dhe Kosta Rika. 

Do të ketë, pra, 12 emra të
rinj në vazot e shortit që do të
hidhet më 1 dhjetor në Kremlin.
Bosnja, Greqia, Holanda, Italia,
Gana, Algjeria, Kameruni,
Bregu i Fildishtë, Kili, Ekuadori,
Honduras dhe SHBA do të
mungojnë nga përbërja e “Brazil
2014”. Vendin e tyre, natyrisht,
do ta marrin 12 kombëtare të
tjera që nuk ishin në Brazil:
Danimarka, Islanda, Polonia,
Serbia, Suedia, Arabia Saudite,
Panamaja, Tunizia, Maroku,
Egjipti, Senegali dhe Peruja. Një
shifër që rritet në 17 skuadra,
nëse kthehemi edhe katër vjet të
tjera më vonë në kohë. Koreja e
Veriut, Paraguaji, Sllovenia,
Sllovakia dhe Afrika e Jugut
ishin në Kupën e Botës 2010
dhe nuk do të shkojnë në “Rusi
2018”.

Europa dhe Azia fitojnë

UEFA (Evropa) do të ketë 14
përfaqësuese në këtë Botëror,
një më shumë se në vitin 2014.
Rusia, vendi mikpritës, rrëm-
ben vendin që katër vjet më parë
korrespondonte me Brazilin.
“CONMEBOL”, pra, humb një
kuotë: shkon nga 5 +1 në 4 + 1
vende në “Russia 2018”. Kon-
federata tjetër që është rritur
është Azia (AFC). Dallimi ka
qenë në përsëritje. Katër vjet më
parë, Uruguaji e mundi Jor-
danin gjerësisht (0-5). Këtë herë,
nga ana tjetër, Australia nuk ka
dështuar. “Kangurët”, të cilët
kanë tejkaluar Hondurasin (3-
1), e kanë atë, apriori, më të
lehtë. Kundërshtari i saj erdhi
nga “CONCACAF” dhe jo nga
“CONMEBOL”.

Tri mungesa të mëdha: Italia, Holanda
dhe SHBA

Në “Rusia 2018” jo vetëm lo-
jtarët e mëdhenj do të mungo-
jnë, por edhe kombëtaret “big”:
katër herë fituesit e Botërorit,
axurrët e Italisë (1934, 1938,

1982 dhe 2006), do të jenë kam-
pionët e vetëm botëror që nuk
do të jenë në Rusi verën e vitit të
ardhshëm. Italia do të humbasë
“emërimin” pas 60 vitesh dhe
14 kompeticione të tilla më
vonë. Ajo nuk mungonte që nga
“Suedia 1958”. Një rënie tjetër e
dukshme do të jetë ajo e
Holandës. Portokallinjtë, të
dytët në Botërorin e vitit 2010
dhe të tretët në “Brazil 2014”,
tashmë kishin humbur edhe
edicionin e vitit 2002. Kriza e
Holandës nuk është e re. Ajo
nuk ishte as në “Euro 2016”.
Dy mungesa të njëpasnjëshme
në dy turne të mëdha janë diç-
ka që “tulipanët” nuk e provonin
që nga viti 1980. Konsiderata e
tretë e ulët është ajo e SHBA-së.
Është e pakuptueshme të shp-
jegosh se si rivalja e madhe e
Meksikës në “CONCACAF” është
lënë jashtë. Një trokitje e fortë
për një futboll në zhvillim dhe
një ligë në zhvillim si MLS. Do të
jetë hera e parë, pas shtatë
pjesëmarrjeve të njëpas-
njëshme, që SHBA duhet të
shikojë Kupën e Botës në tele-
vizion. 

Dy debutues: Panamaja dhe Islanda

Italia, Holanda dhe SHBA
janë mungesat e mëdha në
Botërorin e radhës, ndërsa
Panamaja dhe Islanda, të dyja
debutuese, janë lajmi i madh.
Islanda, ndoshta jo aq shumë.
Në debutimin e saj në “Euro
2016” ajo arriti në çerekfinale,
pas eliminimit të Anglisë (1-2),
në raundin e dytë. “Fëmijët
tanë” – siç janë me nofkë, ud-
hëhoqën Grupin I kualifikues
me 22 pikë. Ata lanë pas Kroac-

inë (20), Ukrainën (17), Turqinë
(15), Finlandën (9) dhe Kosovën
(1). Do të jetë vendi më i vogël që
merr pjesë në një Kupë
Botërore. Murcia, Sevilja ose Al-
icante tejkalojnë 330,000
banorët e saj. Një gol i
“tmerrshëm” nga Roman Torres
në minutën e 88-të i dha Pana-
masë një fitore 2-1 ndaj Kosta
Rikës. Një fitore që do të
thoshte, në fund, klasifikimi i
parë i vendit në fjalë në një
Kupë Botërore, në të gjithë his-
torinë e vet. “Subchampions
Gold Cup”, e arritur në vitin
2013 dhe 2015 ishin, deri më
sot, arritjet më të mëdha të saj
rekord.

Dy të sapoardhurit dhe shumë 
mungesa afatgjate

Ka shumë kombëtare që
kanë kaluar një kalim të gjatë
“shkretëtire” për të arritur “Ru-
sia 2018”. Peruja, më së shumti.
Skuadra e drejtuar nga Gareca
mundi Zelandën e Re dhe kthe-
het në Kupën e Botës 36 vjet
më vonë. Shfaqja e saj e fundit
ishte në “Spanjë 1982”. Egjipti,
nga ana e tij, do të luajë Kupën
e tretë Botërore pas 28 vitesh
pritjeje. Që nga “Italia 1990” kjo
kombëtare nuk u shfaq shtatë
herë në këtë kompeticion, reko-
rd i turneut. Njëzet vite ka
dashur të presë Maroku. Kupa e
tij e fundit e Botës ishte ajo e
“France 1998”. Gjithashtu,
kthehet Senegali, i cili ka mar-
rë pjesë vetëm në Botërorin e
vitit 2002. Serbia dhe Danimar-
ka, që ishin në “Afrika e Jugut
2010”, kthehen pas, duke lënë
mënjanë edicionin e “Brazil
2014”. Suedia, Tunizia, Arabia

Saudite dhe Polonia mungonin
që nga “Gjermania 2006”.

Revolucioni afrikan

Azia ka konfederatën më
“besnike”. Përsëriten katër kom-
bëtaret që ishin në Botërorin e vi-
tit 2014 (Australia, Irani,
Japonia dhe Korea e Jugut). Për
këta katër emra duhet të shto-
jmë edhe Arabinë Saudite. E
kundërta përfaqësohet nga Afri-
ka. Nga pesë kombëtaret e saj të
kualifikuara për në “Rusia
2018”, vetëm Nigeria ishte në
vitin 2014. Së bashku,
Kameruni, Algjeria, Bregu i Fild-
ishtë dhe Gana kanë mbetur.
Vlen të kujtohet se Kameruni
dhe Gana ndajnë klasifikimin më
të mirë afrikan në historinë e Ku-
pave të Botës. “Luanët e padu-
rueshëm” arritën çerekfinalen në
“Italia 1990”, ndërsa Gana arriti
po çerekfinalen në “Afrika e
Jugut 2010”.

Oqeania mungon për 
Kupën e dytë të radhës

Ndalesa më e keqe e Konfed-
eratës është, përsëri, Oqeania.
Disfata e Zelandës së Re në
“play-off”, kundër Perusë, e lë
OFC pa përfaqësues në Kupën e
Botës 2018, çka ndodh për edi-
cionin e dytë radhazi. Vlen të ku-
jtohet se Australia mori vendimin
për të lënë Oqeaninë, në mënyrë
simbolike, në vitin 2006 dhe për
të shkuar në Azi. “Socceroos”,
në AFC, vazhdojnë të marrin
notë të mirë: kanë marrë pjesë
në katër Kupat e Botës së fundit,
tre prej tyre (2010, 2014 dhe
2018) duke konkurruar si një
ekip tjetër aziatik.

“Harta Botërore” e topit ndryshon 

Në Rusi mungojnë 12 ekipe të “Brazil 2014”

Aritz Aduriz ka zgjatur
edhe për një vit tjetër kon-
tratën me Ateltik Bilbaon, me
aktualen që i skadonte në fund
të sezonit. Në moshën 36-
vjeçare, mendohej se “do të
varte këpucët në gozhdë”, por
me formën që po tregon do të
mbetet idhulli i “San Mames”
të paktën deri në verë të 2019-
ës. Pas thuajse 2 vitesh do të
ketë mbushur jo pak por 38-
vjeç. Çudia më e madhe nuk
është te zgjatja e kontratës, por
te një pikë e marrëveshjes,
sipas të cilës, nëse një klub
dëshiron shërbimet e tij duhet
të paguajë klauzolën e largim-
it 40 milionë euro. “Jam

shumë i kënaqur dhe i jam
mirënjohës Ateltik Bilbaos,
skuadër të cilën e konsideroj
shtëpinë time të dytë. Do të bëj
gjithçka për t’ua shpërblyer
besimin drejtuesve”, u shpreh
Aduriz pas nënshkrimin të
marrëveshjes së re. Qendërsul-
muesi, i grumbulluar madje
edhe nga Lopetegi në Kom-
bëtaren Spanjolle, në katër se-
zone ka thyer rekordet e go-
lashënuesve më të mirë baskë.
Në sezonin 2012-13 ka real-
izuar 18 gola, ndër të cilët 14
në La Liga. Të njëjtën shifër e
arriti edhe në sezonin pasard-
hës, por me 16 gola vetëm në
kampionatin spanjoll.

40 mln euro kush e dëshiron 36-vjeçarin Aduriz

Pas Bundesligës dhe Serisë A edhe La Liga dorëzohet përballë teknologjisë. Gabimet e arbitrave gjatë
këtij sezoni kanë detyruar presidentin e komisionit teknik të arbitrave në Spanjë, Sançez Arminio të
zyrtarizojë përdorimin e VAR në kampionatin spanjoll duke filluar që nga sezoni i ardhshëm
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Puna: Ëndrrat e juaja më në fund mund të
bëhen realitet. Por, duhet të punoni më
shumë. Shëndeti: Mos u frikësoni pa nevojë
edhe nëse keni ndonjë problem me shën-

detin. Dashuria: Kalojeni një vikend duke shpenzuar
para. Por, vetëm nëse këtë e bëni për dashurinë. 

Puna: Po tregoheni shumë i ngadaltë në
punë. Kështu mund të humbisni shumë gjëra.
Shëndeti: Në fund të javës mund të keni
probleme të mëdha më shëndet andaj

kujdes. Dashuria: Partneri/ja po pret hapat që ju do të
merrni. Kështu veproni! 

Puna: Pavarësisht shëndetit, duhet që të
veproni me përkushtim me punë. Shëndeti:
Yjet ju sugjerojnë që të keni kujdes të shtuar

nga gripi. Dashuria: Problemet financiare do mund t’ia
kushtëzojnë një lidhje të re. 

(20/III-20/IV) DASHI

DEMI 

Puna: Fuqia e juaj për të vazhduar përpara
nuk do ju përshtatet gjatë kësaj jave.
Shëndeti: Konsumoni sa më shumë produk-
te natyrore. Largohuni nga mishrat!

Dashuria: Do të gjendeni në një pozitë konfuze para
partnerit/ës gjatë vikendit. 

(21/V-20/VI)BINJAKËT

Puna: Jeni në dilemë! Të rrini apo të largo-
heni nga puna. Në fund vendosni vet.
Shëndeti: Po ndjeni një lodhje. Yjet ju sug-

jerojnë pushim. Dashuria: Gjatë vikendit do të kuptoni
rëndësinë e partnerit/ës tuaj. 

(21/VI-22/VII)GAFORRJA

Puna: Frytet e punës tuaj nuk do t’i shihni në
fundjavë. Ato do i shihni në fund të javës.
Shëndeti: Në mes të javës mund të hasni në

disa vështirësi me lukthin. Dashuria: Duhet të jeni më i
dëgjueshëm, sidomos në aspektin sentimental. 

(23/VII-22/VIII)LUANI

Puna: Keni një mendje analitike, kështu që
do të arrini suksese të mëdha në punë.
Shëndeti: Këshillohuni me mjekun për çdo
ndryshim në shëndetin tuaj. Dashuria: Yjet ju

sugjerojnë që të merrni masa të shtuara për sferën tuaj
sentimentale. 

(23/VIII-22/IX)VIRGJËRESHA

Puna: Fillimin e javës përkushtojani punës,
pasi që kështu mund të pushoni më shumë. 
Shëndeti: Nuk po ushqeheni si duhet. Kjo
mund të shkaktojë probleme për shëndetin

tuaj. Dashuria: Kujdes me partnerin/ën, pasi që mund
të hasni në disa keqkuptime që nuk keni hasur më parë. 

(23/IX-22/X)PESHORJA

Puna: Nuk mund të ndihmoni shumë të
tjerët. Sidomos njerëzit të cilët nuk ju kanë
ndihmuar. Shëndeti: Keni energji dhe imu-
nitet të mjaftueshëm në këtë javë. Andaj mos

u shqetësoni. Dashuria: Do të keni momente të mospa-
jtimit me partnerin/ën. Për beqarët do këtë risi. 

(22/X-21/XII)AKREPI

(22/XI-21/XII)SHIGJETARI

Puna: Fillimin e javës kushtojani shokëve
tuaj. Kështu do ju mundësohet një punë e re.
Shëndeti: Nëse nuk keni kujdes në mesjavë
do mund të keni probleme me ftohjen.

Dashuria: Duhet të bëni ndryshime, normalisht pozi-
tive, në mënyrë tuaj të sjelljes me partnerin/ën. 

(22/XII-20/I)BRICJAPI

Puna: Të gjithë po flasin për “bum”-in në kar-
rierën tuaj. Vazhdoni me të njëjtin ritëm!
Shëndeti: Këshillohuni me mjekun për çdo
ndryshim në organizmin tuaj. Dashuria: Për

beqarët do të jetë një javë përplot argëtim. Aventurat
nuk do të ndalen. 

(20/I-19/II)UJORI

Puna: Ka ardhur koha që të ndihmoni sa më
shumë njerëzit që ju rrethojnë. Shëndeti: Po
tregoheni shumë i ndjeshëm ndaj disa proble-

meve që ju rrethojnë. Dashuria: Dikush që ju adhuron
do të fillojë të hyjë ngadalë në jetën tuaj... 

(20/II-19/III)PESHQIT

(21/IV-20/V)

ZGJIDHJET: Ç, D, LULE, RINOR, RITE, IVAN, MERT, IRMA, ISAL, D, OTIT, 17 NËNTORI, EP, ANDON, 
RAUL, KIA, TRANSI, AMRA, ENË, TH, SHEJTANË, SA, ITA, LESTER.

Shumë i lehtë: 458219637, 976358124, 312764985, 521986743, 837142596, 694573218, 
163495872, 745821369, 289637451. Mesatar: 895761324, 347825196, 612493587, 
258176943, 734952861, 961384275, 573248619, 189637452, 426519738.
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KINA DHE SHQIPËRIA
Bënë si bënë, një delegacion shqiptarë shkoi deri në
Kinë.
Presidenti kinez e merr lajmin pak me vonesë.
Lajmëruesi: Zotëri, shqiptarët u futën në Pekin!
Presidenti: Kush janë shqiptarët?
Lajmëruesi: Një popull në Evropë.
Presidenti: Sa veta janë këta?
Lajmëruesi: 3 milionë zotëri!
Presidenti: Në cilin hotel janë vendosur?

BARSOLETA

284 - Diokleciani shpallet Perandor nga ana e
ushtarëve të tij.
1511 - Anglia dhe Spanja nënshkruajnë Mar-
rëveshje anti franceze.
1558 - Elizabeta I trashëgon Fronin Anglez pas
vdekjes së Mbretëreshës Meri.
1800 - Xhon Adams është kryetari i parë
amerikan që vendoset në Shtëpinë e Bardhë.
1831 - Ekuadori dhe Venezuela ndahen nga
Kolumbia e Madhe.
1869 - Hapet Kanali i Suezit (Egjipt) që lidh
Detin Mesdhe dhe Detin e Kuq.
1913 - Hapet Kanali I Panamasë.
1914 - SHBA shpall Kanalin e Panamasë Zonë
Neutrale.
1927 - Tornado sulmon Uashington DC.
1972 - Huan Peron kthehet në Argjentinë.
2000 - Alberto Fuxhimori shkarkohet si
kryetari i Perusë.
2006 - Emërtimi zyrtarë i elementit të 111,
Roentgenium (Rg).

KALENDARI HISTORIK
17 NËNTOR

Të gjithë mendojnë të ndryshojnë
botën, por askush nuk mendon të
ndryshojë vetveten. 
(Leon Tolstoi)

THËNIA E DITËS

Hulumtuesit e Universitetit të Miçiganit në
regjistrin mjekësor të 15.807 pacientëve të cilët
iu nënshtruan neuro-kirurgjisë midis viteve
2007 dhe 2014 në sistemin shëndetësor të Uni-
versitetit; ata identifikuan 785 incidente të kom-
plikacioneve që ishin raportuar nga fakulteti
dhe neurokirurgët rezidentë, të cilët pastaj u
krahasuan me kohën e fillimit të operacionit.
Studiuesit zbuluan se pacientët,
procedura e të cilëve filloi mes
orës 21:00 dhe 7:00 në mëng-
jes, kishin 50 për qind më
shumë gjasa për të zhvilluar
komplikime, krahasuar me
pacientët me një kohë fillestare
kirurgjikale pas orë 7 paradite
deri para 9 në mbrëmje. Edhe një
studim pesëvjeçar i Federatës Botërore të
Shoqërive të Anestezistëve, të paraqitur në Kon-
gresin Botëror të Anestezistëve 2016, zbuloi se
pacientët që iu nënshtruan kirurgjisë gjatë
natës kishin dyfish më shumë gjasa të vdisnin
sesa pacientët që operoheshin gjatë orëve të
rregullta të punës.

A E DINI SE...

“An intimate portrait”
është libri që është pub-
likuar për ish-presidentin
e SHBA-ve, Barcak Oba-
ma. Ky libër që përfshinë
fotografi, rrëfime nga fo-
tografi i Shtëpisë së Bard-
hë Pete Souza, disa të
publikuara për herë të
parë, ka përfshirë edhe
fotografinë e djaloshit
shqiptar Alex Myteberi, i
cili i pat shkruar letër të
hapur Obamës, me rastin
e refugjatëve nga Siria,

transmeton KultPlus. Kjo
letër ka bërë që Obama
ta presë Alexin gjashtëv-
jeçar, bashkë me familjen
e tij në Shtëpinë e Bardhë
dhe konsiderohet si një
ndër ngjarjet që ka marrë
vëmendje të madhe nga
mediat. 

Fotografia e Alex është
përfshirë në këtë libër në
mesin e shumë fo-
tografive të tjera që kanë
spikatë mandatin e pres-
identit Obama.

Dy studente holandeze
kanë nxjerrë në shitje
virgjërinë e tyre dhe janë
zotuar se do ta shesin për
atë që jep ofertën më të
lartë. 

Lola 18 vjeç dhe Mon-
ica 20 vjeç kanë nxjerrë
virgjërinë në ankand në
një faqe interneti gjer-
mane që është e fshehtë.
Lola pretendon se “e
virgjër e verifikuar” dhe
për këtë ka një certifikatë
mjekësore si dëshmi. Ajo

thotë se me paratë që do
të fitojë do të paguajë

shkollën dhe borxhet e
familjes së saj. Kurse 20-

vjeçarja Monika thotë se
nuk ka gjetur dikë me
vlerë për t’i dhënë
virgjërinë dhe për këtë ar-
sye ka vendosur ta shesë.
Ashtu si Lola, edhe Mon-
ica paratë do t’i përdorë
për të paguar univer-
sitetin. 

Oferta minimale për të
dyja, Lolën dhe Monicën,
nis nga 20 mijë Paund.
Ato do t’ia shesin
virgjërinë ofertuesit më të
lartë. 

Peugeot 100 vjeç i vjetër i qua-
jtur “Babai i të gjitha veturave
garuese” është shitur për një çmim
rekord prej 6.14 milionë eurove.
L45 i vitit 1913 pa tavan ishte i aftë
të arrinte shpejtësinë mbi 160 kilo-
metra në orë, që është më shpejtë
sesa Peugeot 108 modern. Fillim-
isht pritej të shitej për 4 milionë
euro, por kur doli në ankand kaloi
këtë shumë duke u shitur për 6.14
milionë euro. 

Ky çmim i shitjes është rreth
350 herë më shumë se sa një mod-
el i ri i markës franceze, e katër
herë më shumë se sa rekordi i më-
parshëm i shitjes së ndonjë Peu-
geot. Marka franceze njihet më
shumë për vetura familjare për
çmim të përballueshëm por ky
model me dy ulëse është njëri nga

veturat më të rëndësishme në his-
torinë motorike sportive. L45
kishte motorin revolucionar 4.5

litërsh që prodhonte 112 kuaj fuqi
ndërsa është lansuar kur Peugeot
dominonte në gara.

Vogëlushi shqiptar i përfshirë 
në librin e Obamës

Peugeot 100 vjeçar shitet 6.14 mln euro

Studentet që shesin virgjërinë e tyre për...


