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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 20 nëntor - Qeveria e mëparshme e VMRO-së
në vitin 2016 - në ditën e fillimit të fushatës pa-
razgjedhore, më 21 nëntor ka angazhuar dy kompa-
ni të huaja të specializuara për marrëdhënie me
opinionin dhe krijimin e strategjive, për shërbimet
e të cilave, në pajtim me të dakorduarën ka paguar
gjithsej 219 mijë euro. Nuk ka hollësi dhe raporte
çfarë kanë punuar, por paratë janë paguar edhe atë
73 mijë uro në muaj. Marrëveshjet deri tek të cilat
ka ardhur MIA, ish Qeveria i ka lidhur me kompani

të huaja të specializuara për marrëdhënie me opi-
nionin dhe planifikim strategjik gjatë vitit 2016. Si-
pas evidencës, informacionin të cilin nga fundi i
shtatorit e publikoi zëdhënësi i Qeverisë, Mile Bo-
shnjakovski, ish Qeveria nën normën për tërheqjen
e investimeve për periudhën prej dhjetë viteve ka
shpenzuar 130 milionë euro, në të cilat mes të tje-
rash bëjnë pjesë reklamat në media të huaja, por
edhe ato vendore. Janë shpenzuar edhe mbi 38 mi-
lionë euro para të buxhetit ...

Malverzimet, 73 mijë euro në muaj për fushatë
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Humbja është
mësuese më e
mirë se fitorja

Unë kam qenë iniciator i parë për
themelimin e të gjitha klubeve
me emrin “Shkëndija” po ashtu
edhe i Shoqatës sportive “Shkën-
dija”. Me një fjalë jam pishtar i
sportit ndër shqiptarët e Maqe-
donisë dhe për fjalën pishtar në
fjalorin e gjuhës së sotme shqipe
jepen këto sqarime: Pishtar
është ai që me idetë e veta për-
parimtare u ndriçon dhe u hap
rrugën masave të gjera të popul-
lit për drejtësi shoqërore e për-
parim ndriçues...

-20c |+70c

ROBERT
MUGABE
Pushteti i 
përjetshëm i
"shokut Bob"

KULTURË 

Bashkë drejt BE-së
Ilir Meta HANI 

NË SHKUP
Shtatë yjet që
mund të kishte
blerë 

Presidenti Meta ishte falënderues
edhe për njohjen e Kosovës nga
Maqedonia, pasi siç u shpreh ai,

"vendimi i njohjes së Kosovës nuk
ka qenë i lehtë"
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Gjasat për 
negociata tani 
janë më të mëdha

Aleks 
Ferguson
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Hulumtimi i ESPAD-it
tregon se nxënësit e
shkollave të mesme e
mbajnë primatin “të varur”
nga interneti jo vetëm nga
të rinjtë e vendeve të rajonit,
por pa konkurrencë janë
krahasuar edhe me vendet e
Evropës

TË DHËNA SHQETËSUESE PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME

Plotë 8 orë 
para celularit
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Nëntori për shqiptarët, për shumë arsye, është një
muaj i veçantë. Në këtë muaj, pikërisht më 28 Nën-
tor, në vitin e largët, 1443, heroi ynë kombëtar, Skën-

derbeu, në Krujë ngriti Flamurin Kombëtar. Po në këtë
datë, por shumë vite më vonë, 1912, në Vlorë, Ismail Qema-
li shpalli pavarësinë e Shtetit Shqiptar. 

Në vitin 1908, në Manastir, prej 14 deri më 22 nëntor, u tu-
buan atdhetarët më të shquar të kombit shqiptar dhe zh-
villuan Kongresin e Alfabetit, që ndryshe njihet edhe si
Alfabeti i Bashkimit dhe që në fakt do të nxisë shumë pro-
cese në jetësimin e idealeve të rilindësve tanë.

Më 22 nëntor, 2006, do të sheh dritë edhe numri i parë i të
përditshmes sonë, KOHA, e cila me kalimin e kohës do të
bëhet një dritare e rëndësishme e informimit shqip në
Maqedoni. Pra, KOHA, shënon 11 vjetorin e saj. 

Natyrisht, si numër është i vogël, por në kohë-shtrirje, ajo
bëri një rrugë sado pak të gjatë, duke u përballur me sfida
të natyrave të ndryshme, të cilat në shumë raste dukeshin
si të patejkalueshme. Megjithatë KOHA qëndroi.

Qëndroi, sepse në momentet kyç, mbisundoi mençuria,
guximi dhe e vërteta se misioni i KOHËS ishte në shërbim
të shoqërisë shqiptare, ndaj së cilës jo pak herë janë bërë,
bëhen dhe do të bëhen padrejtësi nga më të ndryshmet. 

Ne nuk pretendojmë se gjithmonë ia kemi arritur qëllimit,
por jemi përpjekur që me të gjitha kapacitetet tona, ta
dekodojmë kodin e së keqes jo vetëm që i kanosej shoqë-
risë shqiptare, por edhe kodin e së keqes që e prodhonte me
e pavetëdije vetë shoqëria shqiptare. 

KOHA e demaskoi deri në palcë djallëzinë e “Enciklopedi-
së” së famshme të Akademisë maqedonase, KOHA e parë
iu kundërvu projektit “Beby bum”, KOHA ishte mediumi i
parë që publikisht shprehu dyshimin ndaj aksionit
famëkeq “Monstra” dhe jo vetëm kaq...

KOHA pothuaj në të gjitha matjet e rejtingut të besue-
shmërisë qëndronte dhe vazhdon të qëndrojë në vendet e
para. Këtë e ka vlerësuar Lexuesi ynë, ndaj të cilit gjithnjë
do të përkulemi. Dhe, Lexuesi ynë meriton edhe më shumë. 

Kemi investuar mjaft energji edhe në Portalin e KOHËS, i
cili tashmë është bërë me një armatë të madhe lexuesish.
Ne bëjmë përpjekje maksimale që lajmi së pari të kalojë në
Portalin tonë dhe në këtë drejtim Lexuesi ynë jo një herë
është bindur se jemi në hap me kohën.

Arma jonë e vetme është puna e përditshme. Dhe kështu,
ditë për ditë, ja arritëm që ta mbajmë ritmin konstant të
punës për 11 vjet me radhë.

KOHA do t’u bëjë ballë kohëve që vijnë. Të mirën dhe të ke-
qen do ta ndajmë bashkë me Lexuesin tonë, me miqtë
tanë që tashmë janë gjithandej nëpër meridianët e botës.
Do t’i qëndrojmë besnik të vërtetës, vetëm e vetëm për ta
ruajtur higjienën shpirtërore të shoqërisë shqiptarë jo
vetëm këtu në Maqedoni, por edhe më gjerë.

Gëzuar...

KOHA e nëntorit
TRAGJEDIA E VARFËRISË NË FAMILJEN
SHQIPTARE
“Sot është dita e fëmijëve dhe mendimi i parë shkon
vetëm tek ata. Fëmijët kanë nevojë si ajri për një
familje të qetë të bashkuar dhe të fortë. Të largojmë
ata që detyrojnë fëmijët e mitur të nxjerrin krom,
ata që detyrojnë fëmijët të shpërndajnë drogë, ata
që u largojnë prindërit nga puna për një teser
partie, ata që paratë e fëmijëve jua dhurojnë
pasanikëve miq të tyre për t’i ndarë së bashku, duke
e goditur e shpërbërë familjen shqiptare me
tragjedinë e varfërisë dhe skamjes”, shkruan në
profilin e tij në FB, Petrit Vasili, kreu i grupit
parlamentar të LSI-së.

URIME SHPEND! URIME MYTAHER! URIME
QËNDRON!
"Pas dyfishimit me 11 qershor që na bëri subjektin e
parë në vend dhe më të madhin në Kuvend, këto tri
fitore në balotazh e vulosën vitin 2017 si vit të
Vetëvendosjes. Tash, vazhdimit të qeverisjes me
kryeqytetin e Republikës së Kosovës, Prishtinën, po ia
shtojmë fillimin e qeverisjes me kryeqytetin e
kulturës dhe historisë sonë, Prizrenin, dhe, me vatrën
e patriotizmit e bujarisë, Dardanën. Shumë sfida e
beteja na presin në të ardhmen, që do të thotë se
edhe shumë fitore e suksese të reja", shkruan Albin
Kurti në Facebook.

KRENARË ME KANDIDATËT
"Faleminderit secilit qytetar që besoi në Partinë
Demokratike të Kosovës dhe kandidatët e saj për
Kryetarë të Komunave. Presim numërimin e çdo vote,
për ta çuar në vend vullnetin e plotë qytetar. Për këtë,
ftoj të gjitha institucionet përgjegjëse, si dhe partitë
politike, që të kontribuojnë për një përfundim
demokratik të këtij procesi. Jam tejet krenar me
kandidatët tonë në secilën komunë, të cilët bënë një
fushatë dinjitoze dhe me programe konkrete. PDK ka
numrin më të madh të asamblistëve, ka dalë fituese
në raundin e parë, ndërsa po presim numërimin e të
gjitha votave në raundin e dytë. PDK mbetet lidere në
shumë ndryshime, në sjelljen e figurave të reja në
skenën politike, njerëz profesionistë, si dhe për
hapësirën që u ka dhënë grave. Natyrisht, kemi ende
shumë punë para vetës, që janë punë në shërbim të
vendit, për një qeverisje më të mirë, të pastër kudo në
Kosovë. E rëndësishme dje ishte se edhe një herë
dëshmuam demokraci të lartë, kulturë europiane në
një proces zgjedhor. Për këtë, urime secilit!", shkruan
kryetari i PDK-së, Kadri Veseli në profilin e tij në FB.

KUR GJAKOVA KISHTE MUNDËSI...
"Shumëe gjakovarëe po këeqyrin nëe drejtim tëe
Prizrenit, jo pa xhelozi. Kryetari i ri, po thonëe,
profesor universiteti, i doktoruar nëe München tëe
Gjermanisëe. Sa pëer kujtesëe: mëe 22 tetor
elektorati nëe Gjakovëe e kishte mundëesinëe tëe
zgjedh kryetar Driton Çaushin, edhe ky profesor
universiteti, i doktoruar nëe Berlin. Gjakova me sa
duket vendosi tëe mbledhëe pëervoja tëe reja me
modele tëe vjetra. Pse jo?! Politika nganjëherë
ëeshtëe edhe terren pëer eksperimente tëe bëera
disa herëe", shkruan në FB, analisti Enver Robelli.

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

Redaksia

Pas Brexit, Donald Trump tani
edhe kjo - Angela Merkel- të
paktën aktualisht- nuk ia doli
të krijojë një qeveri të re. Në
një Gjermani
të fortë, kaq të
suksesshme
në zemër të
Europës, në
motorin e BE-
së, ende nuk
dihet më shumë se 8 javë pas
zgjedhjeve të Bundestagut, se
si do të zhvillohen gjërat. Pak
para mesnate, kreu i partisë
liberale, FDP, Christian Lindner
bëri të ditur dështimin e
bisedimeve. Pas Brexit, Donald
Trump tani edhe kjo - Angela
Merkel- të paktën aktualisht-
nuk ia doli të krijojë një qeveri
të re. Në një Gjermani të fortë,
kaq të suksesshme në zemër të
Europës, në motorin e BE-së,
ende nuk dihet më shumë se 8
javë pas zgjedhjeve të
Bundestagut, se si do të
zhvillohen gjërat. 

(Dojçe Vele, 20 nëntor)

"Ne besojmë se është e
nevojshme të sigurohet ndalja
e dhunës dhe valës së
refugjatëve, hyrja e ndihmave
humanitare në Arakan dhe
kthimi i sigurt i refugjatëve në
shtëpitë e tyre. Inkurajoj lideren
e Mianmarit, Aung San Suu Kyi,
për zbatimin e rekomandimeve
të komisionit, në mënyrë që në
vend të arrihet paqja.", u shpreh
të hënën përfaqësuesja e Lartë
për Marrëdhënie të Jashtme
dhe Politika të Sigurisë e
Bashkimit Evropian (BE),
Federica Mogherini.

(Anadolu Agency, 20 nëntor)

Tribunali Ndërkombëtar për
Krime në ish-Jugosllavi, pritet
të japë vendimin më 22 nëntor
për Ratko Mlladiqin. Mlladiq,
ish-udhëheqës i forcave serbe
të Bosnjës përballet me 11
akuza,
përfshirë
akuza për
gjenocid,
krime lufte
dhe krime
kundër
njerëzimit, për rolin e tij në
luftën e Bosnjës, përfshirë këtu
edhe masakrën në Srebrenicës.

(Radio Evropa e Lirë, 20 nëntor)
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NËSE NUK E KENI DITUR...

A është Hidrocentrali i Fierzës më i madhi në Ballkan?
Hidrocentrali i Fierzës (dikur quhej Drita e
Partisë) është ndërtuar mbi Drin në afërsi të
fshatit Fierzë. Filloi të ndërtohej në nëntor 1971
dhe u vu në shfrytëzim më 1978. Ka një digë me
gurë, zhavorr dhe bërthamë deltine të lartë 160
m. 
Diga krijon një rezervuar (Liqenin e Fierzës) me
vëllim 2,7 miliardë metra kub ujë. Është më i
madhi në vend dhe ka shërbyer si burim kryesor
në prodhimin e energjisë elektrike, madje në
disa raste duke furnizuar edhe vendet fqinje.

Është i parafundit ndër hidrocentralet e
ndërtuar nga sistemi komunist, dhe ka një
kapacitet prodhimi prej 500 megavat (MW).
Është ndër më të mëdhenjtë në Ballkan, por jo
më i madhi.  (i pari konsiderohet HEC-i i
Danubit në Serbi). Ishte tetori i vitit 1978, kur
nisi punën turbina e parë e HEC-it të Fierzës, i
ndërtuar me ndihmën e shtetit kinez, i cili në
korrik të po atij viti do të shënonte fundin e
marrëdhënieve me Qeverinë komuniste të
Enver Hoxhës.
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Fatos RUSHITI

Shkup, 20 nëntor - Ruajtja e raporteve të
mira fqinjësore, shkëmbimi i përvojave
për integrim në NATO dhe në BE, rritja
e shkëmbimit tregtar me dy vendeve si
dhe përkujdesi ndaj komuniteteve,
pakicës maqedonase në Shqipëri dhe
komunitetit shqiptarë në Maqedoni,
ishin temat kryesore për të cilat bise-
duan presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta
dhe presidenti i Maqedonisë, Gjorge
Ivanov të hënën në Shkup. Gjatë konfe-
rencës së përbashkët për shtyp, presi-
denti Ilir Meta tha se të gjitha përpjekjet
për nxitjen e raporteve të mira ndërf-
qinjësore për të arritur një zgjidhje të
problemeve - do të finalizohen në
seancën e përbashkët qeveritare
ndërmjet Maqedonisë dhe Shqipërisë.
Presidenti Meta ishte falënderues edhe
për njohjen e Kosovës nga Maqedonia,
pasi siç u shpreh ai, "vendimi i njohjes së
Kosovës nuk ka qenë i lehtë". Sa i takon
bashkëpunimit ndërfqinjësor dhe ven-
dimeve gjyqësore të fundit në Maqe-
doni dhe anëtarësimin e Kosovës së
UNESCO, Meta tha se "shpreson se Qe-
veria e re është e përkushtuar të jep
prioritet anëtarësimit në NATO dhe BE
dhe me këtë - të mbajë raporte të mira
me Kosovën". Kurse sa i takon vendime-
ve të gjyqësorit ndaj shqiptarëve, ai tha
se nuk mund të ndërhyjë në çështje
konkrete, e të cilat kanë të bëjnë me
ligjet e Maqedonisë. "Por, shpresoj se
fazat tjera të gjykimeve të jenë më evro-
piane dhe më transparente. Përderisa
anëtarësimi në NATO dhe BE mbetet

prioritet i Maqedonisë, besoj se kjo do të
jetë një mundësi veprimi në bazë të
standardeve evropiane", theksoi Meta.
Nga ana tjetër, presidenti Ivanov vuri

theksin tek synimi i të dyja vendeve, që
siç u shpreh, duhet të jetë integrimi eu-
roatlantik dhe në këtë rrugë duhet të
punohet më shumë. "Kemi pasur një

disponim relaksues sa i takon takimit të
sotëm, duke shqyrtuar të gjitha çështjet
që i tangojnë të dyja shtetet, si nevoja
për fqinjësi të mirë, e veçanërisht kur

njëri nga shtetet e Ballkanit do të krye-
sojë me Bashkimin Evropian. Perspek-
tiva dhe synimi për integrim në NATO
dhe BE është synim i të dyja shteteve
dhe për këtë duhet të punohet në
ruajtjen e raporteve të mira fqinjësore",
theksoi Ivanov. Por për integrimet dhe
raportet ndërfqinjësore, Meta kujtoi një
shprehje të Nënë Terezës për fqinjësi
të mirë, ndërsa u ndal dhe tek anëtarë-
simi sa më i shpejtë i Maqedonisë në
NATO. "Do ta përdorja një thënie të
Nënës Terezë: Në vend se të bëjmë ar-
miq, raportet tona ti përdorim për të
bërë miq. Mbajtja e raporteve të mira
fqinjësore është njëra nga synimet tona.
Jemi krenar për partitë që kemi në Ma-
qedoni, për traditën, gjuhën, kulturën
që e ruajnë, pasi janë një pasuri e rëndë-
sishme për ne, janë një udhë e rëndësi-
shme e lidhjes sonë me Maqedoninë. Të
gjithë presim që Maqedonia ta marrë
vendin e nevojshëm në NATO dhe të
marrë një zhvillim drejt Bashkimit Evro-
pian dhe të nxisim vazhdimin e dialogut
për zgjidhjen e problemit që stagnoi
këtë përparim. Këtë e bëjmë sepse Ma-
qedonia, si pjesë e NATO-s, paraqet fak-
tor edhe për sigurinë dhe stabilitetin e
tërë rajonit. Sa i takon bashkëjetesës,
ne nxisim edhe progresin e zhvillimit
të të gjitha bashkësive gjë e cila do të re-
flektohet me ligjin e gjuhëve", tha Meta.
Presidenti shqiptar foli edhe për po-
zitën e pakicave në Shqipëri. "Shqipëria
është e përkushtuar në respektimin e
pakicave në Shqipëri, përfshirë bullgarët
dhe maqedonasit. Kjo është kërkuar
edhe nga Parlamenti, që të kemi një re-
spektim maksimal të pakicave në Sh-
qipëri. Por kjo nuk do të thotë se kemi
zbatuar vepra të cilat kanë shkelur të
drejtën e pakicave". Pas takimit me pre-
sidentin Ivanov, Meta u takua me krye-
tarin e Parlamentit të Maqedonisë, Ta-
lat Xhaferi, ndërsa pasditen e së hënës
presidenti shqiptar takoi dhe kryetarët
e partive politike shqiptare, atë të BDI-
së, Ali Ahmeti, të ASH-së, Ziadin Sela, të
BESËS, Bilall Kasami dhe Menduh
Thaçin e PDSH-së.

PRESIDENTI ILIR META VIZITË ZYRTARE NË SHKUP

Bashkë drejt BE-së

Presidenti Meta ishte
falënderues edhe për
njohjen e Kosovës nga
Maqedonia, pasi siç u
shpreh ai, "vendimi i
njohjes së Kosovës
nuk ka qenë i lehtë"

Marrëdhëniet në vazhdimësi thellohen 
Si kryetar i Kuvendit do të japë kontributin tim  në
përforcimin dhe intensifikimin e raporteve ndërmjet dy
vendeve miqësore në të gjitha fushat dhe në veçanti në
kuadër të bashkëpunimit parlamentar në të gjithë nivelet,
porositi kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në
takimin e së hënës në Shkup me presidentin e Republikës
së Shqipërisë, Ilir Meta. Siç njoftojnë nga pres-shërbimi i
Kuvendit, duke i dëshiruar mirëseardhje, Xhaferi e ka
shprehur kënaqësinë e tij se në vazhdimësi po përforcohen
dhe thellohen raportet e ndërsjella ndërshtetërore dhe
ndahen vlerat dhe interesat e përbashkëta me Republikën e
Shqipërisë në korniza të integrimeve euroatlantike. Kryetari
i Kuvendit është falënderuar për mbështetjen e
vazhdueshme të Republikës së Shqipërisë në lidhje me
integrimin e Maqedonisë në NATO dhe e potencoi
përcaktimin e fuqishëm të Qeverisë së re të Maqedonisë
lidhur me proceset reformatore të nevojshme për euro-
integrimin e vendit. Ai e theksoi gatishmërinë e Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të marrë vendin qendror për
realizimin e të njëjtave. Presidenti i Republikës së

Shqipërisë Meta duke e shprehur kënaqësinë nga takimi
me Kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë, theksoi se e gëzon
fakti se për herë të parë përfaqësues i komunitetit shqiptar
në Republikën e Maqedonisë është kryetar i Kuvendit dhe
ushtrimi i këtij funksioni të lartë dhe të rëndësishëm do të
jetë vetëm inkurajim në drejtim të përforcimit të
marrëdhënieve ndëretnike dhe bashkëjetesës në
Republikën e Maqedonisë. 

Shkup, 20 nëntor - Presidenti i Maqedoni-
së, Gjorge Ivanov i propozoi Darko Kosta-
dinovskin dhe Osman Kadriun për
gjykatës të Gjykatës Kushtetuese. Në
pajtim me autorizimet kushtetuese të
presidentit, propozimet për dy gjyqtarët
e rinj në Gjykatën Kushtetuese tashmë
janë dorëzuar në Parlament. në Kabine-
tin e Ivanovit thonë se para sjelljes së
vendimit, presidenti është konsultuar
me faktorët relevantë në këtë fushë.
"Presidenti Ivanov si deri më tani, ashtu
edhe në të ardhmen, u jep përparësi cilë-
sisë dhe profesionalizmit të personave të
cilët i propozon. Presidenti i Maqedoni-
së beson se me propozimin e Dr. Darko
Kostadinovski dhe Dr. Osman Kadriu,
Gjykata Kushtetuese e Republikës së
Maqedonisë do të fitojë gjyqtarë të cilët
më me përgjegjësi do ta ushtrojnë funk-
sionin gjatë mandateve të tyre", thonë
nga kabineti presidencial. Osman Ka-
driu është jurist i shquar dhe i njohur në
Republikën e Maqedonisë. Si propozim
për gjykatës në Gjykatën Kushtetuese
vjen nga komuniteti akademik, si pro-
fesor në Fakultetin për Shkenca Juridik
në FON, ekspert në fushën e së drejtës

obligative. Ai ka stazh disa dekada, në fu-
shën e shkencave juridike si gjyqtar në
Gjykatën Komunale në Kërçovë, anëtar i
Këshillit Gjyqësor Republikan dhe
avokat. Më shumë se dhjetë vite,
dr.Kadriu ka qenë i angazhuar si profesor
në Fakultetin Juridik të Universitetit Sh-
tetëror të Tetovës në sferën e së drejtës
civile. Është autor i mbi 50 temave
shkencore biblografike dhe artikujve të
publikuar në revistat e njohura profe-

sionale në Maqedoni dhe jashtë vendit.
Darko Kostadinovski është doktor i
shkencave të drejtësisë në Universitetin
"Shën Cirili dhe Metodi" në fushën e të
drejtës ndërkombëtare. Ka doktoruar në
temën "Kompetenca këshillëdhënëse e
Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë:
pasojat ligjore nga mendimet këshil-
lëdhënëse  të Gjykatës", dhe është autor
i librave "Arbitrazhi Ndërkombëtar" dhe
"Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë -
domosdoshmëri për reforma dhe ndry-
shime (Mendimet këshillëdhënëse të
Gjykatës së dhe implikimet e tyre) ". Ko-
stadinovski si propozim për gjyqtar ku-
shtetues, vjen nga vendi këshilltar për
politikë të jashtme në kabinetin e presi-
dentit të Republikës së Maqedonisë. Ai
është anëtar i Kabinetit të presidentit
që nga viti 2001 në Kabinetin e atëher-
shëm të presidentit, Boris Trajkovski Ko-
stadinovski dhe Kadriu duhet të vijnë në
vendin e gjykatëseve Natasha Gaber
Damjanovska dhe Gëzime Starova, të ci-
lave mandati u skadoi në tetor të këtij vi-
tit. Ato u zgjodhën për gjykatëse të Kush-
tetueses me propozim të presidentit
Branko Cërvenkovski në vitin 2008.

Me 24 shkurt, Kongresi
i Parë i Lëvizjes BESA
Shkup, 20 nëntor - Në trevjetorin e themelimit të Lëvizjes
BESA, në kohën kur kanë përfunduar edhe zgjedhjet loka-
le dhe janë kaluar dy ciklet të ndryshme zgjedhore, Lëvizja
BESA ka vlerësuar se është momenti i duhur që të organi-
zohet edhe kongresi i parë i Lëvizjes BESA. Prandaj në
mbledhjen e rregullt të Këshillit Qendror të Lëvizjes BESA,
të mbajtur të shtunën në Shkup, duke u bazuar në nenin 38
të Statutit të Lëvizjes BESA, Këshilli Qendror i Lëvizjes BESA
diskutoi për zgjedhjet e brendshme në Lëvizje dhe për or-
ganizimin e Kongresit të Lëvizjes. Pastaj në mënyrë unani-
me u vendos që, pas realizmit të zgjedhjeve të brendshme,
Kongresi i Parë i Lëvizjes BESA të mbahet më 24 shkurt të vi-
tit 2018. "Me këtë rast anëtarët e Këshillit Qendror bënë
edhe vlerësimin e punës së deritanishme të Lëvizjes BESA në
skenën politike, duke dhënë vlerësimin se ardhja e Besës në
skenë e ka rimodeluar arenën politike në Maqedoni, veçmas
në kampin politik shqiptar, duke u bërë partia e parë shqip-
tare që ka vendosur parime të fuqishme politike dhe moral
të ri politik, mbi të cilat e ka zhvilluar politikën e saj. Në
këtë kontekst u theksua se Besa është partia e parë shqipta-
re në historinë politike të shqiptarëve të Maqedonisë që, për
shkaqe parimore dhe duke u qëndruar besnike premtime-
ve ndaj elektoratit të saj, vendosi të mos bëhet pjesë e qe-
verisë, ndonëse ka pasur ofertë të hapur, duke vendosur kë-
shtu standarde të reja të politikëbërjes shqiptare në këtë
shtet", thuhet në njoftimin e Lëvizjes BESA drejtuar media-
ve. Sidoqoftë, thuhet më tej në komunikatë, qëndrimi i anë-
tarëve të Këshillit Qendror ishte se tash Besa ka nevojë për
një kongres me qëllim të konsolidimit dhe fuqizimit, por
edhe për një shtrirje jo vetëm sasiore, sa cilësore dhe akoma
më përfshirëse.

IVANOVI I DORËZOI DY PROPOZIMET

Kostadinovski dhe Kadriu për
gjykatës në Kushtetuese 

Kadriu si propozim për
gjykatës në Gjykatën
Kushtetuese vjen nga
komuniteti akademik, 
si profesor në Fakultetin
për Shkenca Juridik në
FON, ekspert në fushën e
së drejtës obligative
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Shkup, 20 nëntor - Është arritur për-
parim i madh në Maqedoni dhe Ko-
misioni Evropian dhe anëtaret e BE-
së tani shohin më pozitivisht ndaj
gjendjeve në vend dhe mundësisë
për fillim të negociatave inkuadrue-
se, theksoi eurokomisari për Zgjerim
dhe Politikë Fqinje, Johanes Han
gjatë konferencës së përbashkët për
shtyp me kryeministrin, Zoran Zaev.
"Dëshirojmë në fillim të vitit të ardh-
shëm KE-ja të rekomandojë fillim të
negociatave dhe tani jemi më të si-
gurt se në të kaluarën që vendet anë-
tare do të japin pëlqim për një reko-
mandim të tillë. Duhet të vrapohet
kilometri i fundit apo gjysmë kilo-
metri i maratonës. Caku do të arrihet
nëse fillojmë negociata dhe ne pu-
nojmë me përkushtim në këtë gjë",
tha Han. Punët po shkojnë në drejtim
të mirë, theksoi eurokomisari, por
duhet ende të punohet, me reformë

në shërbimet e sigurisë, jurispru-
dencës dhe administratës. Sipas Han,
me rëndësi është që edhe opozita ta
marrë rolin e vet dhe të jetë e
përgjegjshme. "Nëse BE-ja është
prioritet nacional, qëllimi mund të
arrihet vetëm nëse të gjithë shkojnë
në atë drejtim. Prandaj i bëj thirrje
opozitës të jetë kritike konstruktive
në mënyrë që të respektohen të
gjitha afatet dhe datat për të cilat ar-
ritëm marrëveshje", tha Han. Krye-
ministri Zaev, ndërkaq, informoi për
aktivitetet e ndërmarra në pjesën e
prioriteteve urgjente reformuese në
gjyqësi, kontrollin e shërbimeve zbu-
luese dhe për depolitizimin e plotë
dhe profesionalizimin e admini-
stratës. Theksoi se nismat vendore
reformuese dhe aktivitetet në poli-
tikën e jashtme asnjëherë nuk kanë
qenë më dinamike dhe se po pu-
nohet intensivisht në përmirësimin e

marrëdhënieve me të gjithë fqinjët,
përfshirë edhe Greqinë me të cilën
në mënyrë të përshpejtuar dhe të
përbashkët po punohet në zgjidhjen
e problemit. "Prandaj presim me të
drejtë që RM të bëhet pjesë e Stra-
tegjisë për zgjerim të BE-së, e para-
lajmëruar të kumtohet në shkurt të
vitit të ardhshëm. Presim të marrim
rekomandim të pastër për hyrje në

BE dhe datë për negociata parainkua-
druese të BE-së me RM-në. Ne do të
dërgojmë rezultate sepse këto refor-
ma para së gjithash janë për të mirën
tonë, por në të njëjtën kohë presim
vlerësimin e tyre adekuat nga institu-
cionet evropiane. Është koha që në
të ardhmen e afërt të bëhet një hap
përpara dhe RM tërësisht të nxirret
nga kriza shumëvjeçare dhe me erën

evropiane në shpinë ta rrumbullakë-
sojë vizionin e vet për një shtet mo-
dern, ekonomikisht të avancuar dhe
të respektuar bashkërisht, RM-ja, sh-
tetet nga rajoni dhe BE-ja ta kapim
momentin për të mirën e të gjithë
qytetarëve", tha Zaev. Lidhur me para-
lajmërimin për strategjinë e BE-së
për Ballkanin Perëndimor, Han thek-
soi se në dokument strategjik do të
kyçen të gjitha gjashtë vendet nga
Ballkani Perëndimor në drejtim të
perspektivës së tyre për marrjen e
anëtarësimit të barabartë në BE, mes
tyre dhe Maqedonisë. Duke u
përgjigjur në pyetje të gazetarëve
lidhur me dokumentin strategjik që
po përgatitet, ndërkaq në të cilin, si-
pas disa informatave nga Brukseli,
për anëtarësim të barabartë në BE në
vitin 2025 janë paraparë Serbia dhe
Mali i Zi, Han theksoi se rajoni i Bal-
lkanit Perëndimor në Bruksel shihet
si tërësi dhe se nuk do të ekzistojë di-
skriminim mes vendeve. Zaev, nga
ana e tij theksoi se ai do të dëshiron-
te që Maqedonia edhe para vitit 2025
të bëhet anëtare e BE-së, por se kjo
është dëshirë e tij dhe theksoi se ven-
di do të vazhdojë të punojë intensivi-
sht në drejtim të përmbushjes së
preformancave të nevojshme për
afrim drejt Unionit. Kryeministri
theksoi se nismat reformuese ven-
dore dhe aktivitetet në politikën
ndërkombëtare të vendit asnjëherë
nuk kanë qenë më dinamike për ç'ar-
sye edhe pret që vendi të bëhet pjesë
e dokumentit strategjik të BE-së në
shkurt, ndërkaq më tutje edhe të
marrë rekomandim të pastër nga
Unioni. (F.R)

Shkup, 20 nëntor - Deri më 30 nëntor,
shoqatat mediale, individë dhe të
tjerë të involvuar do të munden që në
faqen e ENER-it të lënë vërejtje për
draft versionin e dytë të ndryshimeve
të Ligjit për shërbime audio dhe au-
diovizuale mediale. Vërejtje për tek-
stin janë theksuar edhe në debatin e
së hënës publik të cilët, kryesisht, u
dedikoheshin dispozitave të propo-
zuara për servisin publik dhe finan-
cim të tij dhe neni i propozuar 61 në
ndryshimet, por u fol edhe për dispo-
zitat e bëra në dobi të televizioneve
komerciale, përfaqësimin e muzikës
nga Maqedonia dhe prodhim vendor,
problemet e mediave lokale... Mini-
stri i Shoqërisë Informatike dhe Ad-
ministratës, Damjan Mançevski tha
se pasi të përfundojë periudha për vë-
rejtje për ndryshimet e ligjit ato do të
dërgohen deri te OSBE-ja dhe KE-ja
që edhe ata të japin mendim të tyre
me ç'rast teksti do të hyjë në proce-
durë për miratim. Mançevski kërkoi
nga punonjësit medialë në mënyrë
aktive të inkuadrohen në miratimin

e ligjit me vërejtje të ENER-it, por edhe
me debate të ndërsjella, për shkak se,
siç tha, Qeveria nuk duhet të jetë mo-
tori në reforma, por ato duhet t'i
dakordojnë punonjësit medial. "Sfera
mediale nuk guxon tepër gjatë të
mbetet e parregulluar. Ky ligj është
rezultat i problemeve në mediat në
të kaluarën, ndërsa Qeveria nuk ka për
qëllim të bëjë probleme plotësuese
në media", tha ministri pa resor i an-
gazhuar për komunikim, transpa-

rencë dhe llogaridhënie Robert Po-
povski. "Në periudhën që pason, roli i
Qeverisë duhet të jetë sa më i vogël,
ndërsa shoqatat e esnafëve ta ndër-
marrin zgjidhjen e gjërave", theksi Po-
povski. Kryetari i Shoqatës së Gaze-
tarëve të Maqedonisë (SHGM), Naser
Selmani kërkoi që neni 61 në Ligj të
mbetet ashtu siç është, duke theksuar
se  me ndryshimin e propozuar tani
Qeveria dëshiron ta legjitimojë etikën
gazetareske, gjegjësisht gjykata ose
Agjencia për Media të jenë kryeredak-
tori i mediave. "Nëse dëshironi që këtë
ta bëni, po vendosni censurë e cila
është e ndaluar me Kushtetutën e Ma-
qedonisë", tha Selmani. Duke akuzuar
për jokonsistencë në qëndrimet e për-
faqësuesve qeveritarë, kryetari i
SHGM-së tha se në fillim të mandatit
kanë nënshkruar Seklaratë për mbë-
shtetje të vetë-rregullimit, ndërsa tani
me nenin 61, dëshirohet të pezullohet
vetë-rregullimi. Neni i sapopropozuar
përmban edhe ndëshkime të mëdha
për, që më vonë në përgjigjen ndaj
komenteve, ministri Popovski tha se

do të largohen, por për pjesën tjetër të
nenit 61 kërkoi nga shoqatat që të
mendojnë se nëse ai duhet të mbetet
sepse, siç tha, qytetarët duhet të dinë
se ka ndonjë korrigjues për punën e
mediave. "Jemi të hapur që neni 61 të
fshihet, por mendoni se çka do të
thotë kjo", tha ministri Popovski. Një
pjesë e madhe e vërejtjeve dhe propo-
zimeve kishin të bëjnë me servisin pu-
blik radiodifuziv dhe financimin e tij.
Një pjesë më e madhe e diskutuesve
kërkuan që financimi të jetë me një
për qind nga buxheti, e jo 0,7 siç para-
shihet me ndryshimet. Përfaqësuesja
e Sindikatës së RTVM-së, Sllagjana Mi-
livojeviq theksoi se për servisin publik
radiodifuziv nevojitet ligj i posaçëm

me të cilin do të rregullohet gjithçka
që lidhet me punën e tij. Ministri
Mançevski tha se kjo është një
zgjidhje kalimtare për RTVM-në për
shkak se, për fat të keq, mundësitë e
shtetit në këtë moment janë të tilla,
ndërsa sipas Popovskit, madje, 0.7 për
qind janë të mjaftueshme për fillim
që të stabilizohet RTVM. Popovski tha
se Ligji duhet sa më shpejtë të mira-
tohet sepse çdo shtyrje e tij do të jetë
"gropë" për RTVM-në. Përfaqësuesi i
Agjencisë për Media konsideron se
ndaj pavarësisë së trupit rregullator
do të ndikohet në qoftë se zvogëlohen
mjetet që ata i paguajnë nga media
dhe varen nga Buxheti, siç është para-
parë me ndryshimet. (Z.V)

DEBAT PUBLIK PËR NDRYSHIMET E LIGJIT PËR MEDIA

Edhe dhjetë ditë kohë për vërejtje 

HANI TAKOI KRERËT E QEVERISË, I
KËNAQUR ME PLANIN 3-6-9

Maqedonia dhe Greqia me marrëdhënie të shkëlqyeshme 
Për herë të parë pas një periudhe të gjatë, Maqedonia
dhe Greqia kanë marrëdhënie të shkëlqyeshme
miqësore, të cilat ndërtohen me intensifikimin e
vizitave dhe komunikimin e ndërsjellë, deklaroi
kryeministri Zoran Zaev në konferencën e përbashkët
për shtyp me eurokomisarin për zgjerim, Johanes
Han. Zaev, duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve
lidhur me mundësinë për zgjidhje të kontestit me
Greqinë për emrin në rrugën e zhbllokimit të
integrimit të vendit në BE dhe në NATO, theksoi se

klima pozitive, që ishte krijuar gjatë periudhës së
kaluar në marrëdhëniet me Athinën jep optimizëm,
që duhet të shfrytëzohet në mënyrë që përfundimisht
të zgjidhet kjo çështje. "Besoj, ndërkaq marr edhe
informata nga pala greke se tek mediumet, por edhe
tek qytetarët ka atmosferë pozitive. E tërë kjo na jep
të drejtë që si politikan mjaft serioz ta shfrytëzojmë
momentin pozitiv dhe të gjejmë zgjidhje për këtë
problem, të cilin e ka Greqia me emrin tonë
kushtetues", tha Zaev. 

Gjasat për
negociata 
tani janë 
të mëdha

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

Mançevski tha se pasi të
përfundojë periudha për
vërejtje për ndryshimet e
ligjit ato do të dërgohen
deri te OSBE-ja dhe KE-ja
që edhe ata të japin
mendim të tyre me ç'rast
teksti do të hyjë në
procedurë për miratim

"Nëse BE-ja është prioritet nacional, qëllimi mund të arrihet vetëm nëse të gjithë shkojnë në atë drejtim.
Prandaj i bëj thirrje opozitës të jetë kritike konstruktive në mënyrë që të respektohen të gjitha afatet dhe
datat për të cilat arritëm marrëveshje", tha Han
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Me veturën e vjedhur
godet shtyllën elektrike
Të shtunën mbrëma në fshatin Pirok është arrestuar
44 vjeçari V.T nga Gostivari, i cili me veturën Shkoda
Oktavija, me targa të Gostivarit, në gjendje të dehur
ka dalë nga rruga dhe ka goditur një shtyllë elektrike.
Vetura ka qenë e denoncuar si e vjedhur nga rrugën
“Braqa Gjinovski” në Gostivar. Pas arrestimit, vetura i
është dhënë pronarit I.B., 55 vjeçar nga fshati Çajle,
ndërsa pas zbardhjes së rastit V.T do të përballet me
padi adekuate.

Zjarr në lokalin e natës
"Oriental As"
Të dielën, rreth orës 6 të mëngjesit, në rrethana ende
të paqarta ka shpërthyer zjarr në kafe barin “Oriental
As”, në fshati Zherovjan të Tetovës, pronë e 47 vjeçarit
A.A. nga fshati Bogovinë. Është përfshirë nga zjarri
pjesa e pasme e objektit (klubi I natës) dhe dukshëm
është dëmtuar inventari i brendisë së lokalit. Zjarrin e
ka denoncuar një i punësuar, përderisa në atë kohë
nuk lokalin nuk ka punuar. Kanë intervenuar
zjarrfikësit e Tetovës, të cilët e kanë lokalizuar zjarrin.
Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe punohet
në rrethanat për shpërthimin e zjarrit, ndërsa dëmi
është vlerësuar rreth 3 milionë denarë.

Plaçkitje në bulevardin
"Aradhët Partizane"
Të dielën mbrëma pas orës 18 në bulevardin "Aradhët
Partizane" janë kryer dy plaçkitje në të cilat me
kërcënim me thikë janë marrë para dhe një orë.
Ministria e Punëve të Brendshme bëri të ditur se dje
në orën 18.20 minuta është denoncuar se në Shkup
në bulevardin "Aradhët partizane" nga ana e
personave të panjohur me kërcënim me thikë është
kryer plaçkitje mbi P.P (19) ku i janë marrë 300
denarë. Rasti i dytë dy persona të panjohur në orën
18 e 45 minuta në stacionin e autobusëve para
Qendrës Tregtare "Aluminka", me kërcënim me thikë
kanë kryer plaçkitje mbi A.T (19) dhe të një personi
tjetër 17 vjeçar ku të dyve u janë marrë nga 200
denarë dhe një orë dore. Po ndërmerren masa për
ndriçimin e plotë të të dy rasteve.

Grabitet një pikë
karburanti në Strugë
Një pikë karburanti në rrugën rajonale Strugë -
Veleshtë, në vendin e quajtur "Moroishki most", është
grabitur në mëngjesin e sotëm rreth orës katër ku
nga të punësuarit janë marrë 32.400 denarë.
Vjedhjen e kanë kryer tre persona të maskuar prej të
cilëve dy kanë qenë të armatosur me pistoleta. Ata
ua kanë marrë çantat të dy të punësuarve në të cilat
kanë pasur para nga qarkullimi ditor. Po ndërmerren
masa për ndriçimin e plotë të rastit. 

Grabitje e rëndë në një
shtëpi në Vollkovë
Shkupjania S.N (59) në stacionin e Policisë në Gjorçe
Petrov denoncoi se në periudhën prej orës 19 deri më
12 nëntor deri në orën 10 dje persona të panjohur
kanë kryer një grabitje të rëndë në shtëpinë e saj në
ndërtim e sipër në fshatin Vollkovë, të Shkupit. MPB
informoi se autori  ka hyrë me forcë në shtëpi dhe ka
marr vegla pune dhe materiale ndërtimi dhe më pas
është larguar në drejtim të panjohur.  Ai me këtë
grabitje ka fituar pasuri të kundërligjshme prej rreth
80,000 denarësh. Merren të gjitha masat për gjetjen
e autorit dhe për ndriçimin e plot të rastit.

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 20 nëntor - Një vit e disa muaj pas
parashtrimit të propozim-akuzës, procesi
gjyqësor, respektivisht seanca kryesore për
dhunën e ushtruar në vitin 2013 në objek-
tin e Komunës Qendër, filloi të hënën.
Përkundër përpjekjeve dhe kundërshti-
meve të shumta nga pala mbrojtëse e të
akuzuarve kryesore, ish kryeministrit
Gruevski dhe ish-ministri i Transportit,
Mile Janakieski, që edhe kjo seancë të
shtyhet, gjykatësja Tatjana Mihajllova tha
se janë plotësuar të gjitha kushtet që ky
gjykim përfundimisht të nis. Me këtë rast,
prokurorja speciale, Fatime Fetai, filloi me
leximin e akuzës, e cila 20 të akuzuarit në
lëndën "Shuplakat", e të cilët kryesisht vijnë
na rrethi i ngushtë i VMRO-DPMNE-së,
tha se ngarkohen për kryerjen e veprës pe-
nale "dhunë". Gjatë prononcimit të tyre për
fajin, të akuzuarit Gruevski, Janakievski
dhe deputetja aktuale Daniella Rangello-
va, thanë se nuk ndihen fajtor për akuzën
që ju ngarkohen. Të akuzuarit në rastin
"Shuplakat", siç tha prokurorja Fetai, aku-
zohen se qershor të vitit 2013, në oborrin e
Komunës Qendër, janë futur me dhunë,
me çka të dëmtuarit janë keqtrajtuar, ofen-
duar dhe u është rrezikuar siguria e tyre.

"Gjatë gjithë kohës sa kanë qëndruar
në oborrin e komunës dhe përderisa është
zhvilluar seanca e Këshilli komunal, të aku-
zuarit në vazhdimësi kanë brohoritur ‘An-
drej, Andrejçoo, dil jashtë, ti je ai që do të
rrënosh kishë, dil dhe do të shohësh se
çka do të gjen, ju jeni plehra komuniste,
tradhtar, udbash e kosovarë, nuk do të
dilni të gjallë nga aty’. Për këto arsye,
seanca e Këshillit ka qenë e pamundur
të mbahet dhe e njëjta është caktuar për
datë 10 qershor 2013, ku po ashtu është
regjistruar dhunë dhe është thyer dera e
hekurt", tha prokurorja speciale, Fetai.
Për dallim nga bashkëpartiakët e tij, i
akuzuari Tomisllav Llazarotv, në pyetje e

gjykatëses se a ndihet fajtor për ngjarjet
e ndodhura, ai u përgjigj me "PO". Ish-
kryetari i Degës së VMRO-së, në Kom-
nuën Qendër, pjesë e 20 të akuzuarve për
rastin "Shuplakat", Llazarov ngarkohet si
njëri prej organizatorëve të protestave
dhe dhunës që u ushtrua në oborrin e kë-
saj komune, katër vite më parë. Atë kohë,
i akuzuari në fjalë, së bashku me depute-
ten Daniella Rangellova, kanë qenë e Kë-
shillit komunal të Qendrës. "Ndihem fajtor
dhe nga kjo distancë kohore, jam bërë pi-
shman", tha Tomisllav Llazarov.

Në seancën gjyqësore të mbajtur të
hënën ishin prezent edhe një pjesë të
dëmtuarve në rastin "Shuplakat", në mesin
të cilëve kryetari aktual i Komunës Qendër,
Sasha Bogdanoviq dhe ish-kryetari i kësaj
komune, Andrej Zhernovski, i cili nga
"bombat" e publikuara, dëgjohet se është
shënjestra kryesore e ish-kryeministrit
Gruevski. Të dëmtuarit, përmes avokatëve
të tyre, përfshirë Bodganoviqin dhe Zher-
novskin, thanë se do të kërkojnë dëm-
shpërblim, si pasojë e dhunës që është
ushtruar ndaj tyre. Lartësia e dëmshpërbli-
mit dhe vlerës pritet të kuptohet në

ndonjërën prej seanca që pason, respekti-
visht pala mbrojtëse e të akuzuarve tha
se do të kërkojë dëmshpërblim edhe për
pronën edhe për Komunën Qendër. Ndry-
she, në rastin "Shuplakat", nga PSP aku-
zohen gjithsej 14 persona. Ndërsa në palën
e të dëmtuarve - numri arrin deri në 20
persona. Sidoqoftë, edhe pse ky proces
gjyqësor ishte i paraparë të zhvillohet me
procedurë të shkurtër, pala mbrojtëse dhe
të akuzuarit duke e shfrytëzuar qëndrimin
e "luhatshëm" të gjykatëses Tatjana
Mihajllova, për 14 muaj me radhë arritën
t’i prolongojnë dhjetëra seanca gjyqësore.
Mungesa e të akuzuarve, me pretekst se
janë të sëmurë, ishin arsyet më të shpesh-
ta se pse kjo propozim-akuzë (mënyrë e
shkurtër e gjykimit), nuk u procedua deri
më sot. Nga ana tjetër, avokatët mbrojtës
që në fillim të shqyrtimit të kësaj lëndë i
kundërshtuan dëshmitë e PSP-së, gjegjë-
sisht për ata ishte e papranuar që "bom-
bat" të pranohen si dëshmi në procedurë,
për të cilën së fundmi - Gjykata e Apelit
vendosi që këto provat dhe fakte mund të
shfrytëzohen si dëshmi materiale në pro-
cesin gjyqësor për rastin "Shuplakat".

Shkup, 20 tetor - Seanca për rastin "Rysh-
feti" në të cilën akuzohet kryeministri Zo-
ran Zaev, që duhej të vazhdonte të hënën
në Gjykatën Penale, është anuluar për
më 25 dhjetor të vitit 2017. Gjykimi është
anuluar që të pritet vendimi i Gjykatës së
Apelit më 27 nëntor për atë nëse xhiri-
met nga masat e veçanta paraprake të
publikuara në JuTjub mund të jenë dësh-
mi në procedurë. Paraprakisht seanca më
28 shtator është anuluar për shkak të
mungesës së dy të akuzuarve. Zaev në

rastin "Ryshfet" akuzohet se në cilësinë e
kryetarit të komunës së Strumicës, kërkoi
mitmarrje nga biznesmeni i Strumicës,
Ivan Nikollov, në vlerë prej 160 mijë euro
për një tokë ndërtimore në Strumicë.
Seanca paraprake, më 27 shtator, u anu-
lua për shkak të mungesës së gjykatëses
Dijana Gruevska-Ilievska.  Në Gjykatën
Penale të Shkupit sot duhet të mbahen
seancë për rastin "Dhuna në Qendër", në
të cilin akuzohet lideri i VMRO-DPMNE-
së, Nikolla Gruevski.

Gjykimi kundër Zaevit anulohet për më 25 dhjetor

FILLOI SEANCA KRYESORE PËR RASTIN "SHUPLAKAT"

Për dallim nga bashkëpartiakët e tij, i akuzuari Tomisllav Llazarotv, në pyetjen e gjykatëses se a
ndihet fajtor për ngjarjet e ndodhura, ai u përgjigj me "PO". Ish-kryetari i Degës së VMRO-së në
Komunën Qendër, pjesë e 20 të akuzuarve për rastin "Shuplakat", ngarkohet si njëri prej
organizatorëve të protestave dhe dhunës që u ushtrua në oborrin e kësaj komune, katër vite më parë

"Trajektorja" fillon më 6 dhjetor 
Procedimi i lëndës gjyqësore
"Trajektorja", e iniciuar nga Prokuroria
Speciale Publike, do të fillojë më 6
dhjetor. Gjykata Penale e Shkupit më
13 nëntor e pranoi akuzën e PSP-së për
këtë rast, me çka në njoftimin për
media është theksuar se për këtë
lëndë gjyqësore janë dhënë edhe dy
data shtesë për gjykim - 18 dhe 26
dhjetor. Në rastin "Trajektorja", i
akuzuar kryesor, ngjashëm si në rastin
"Shuplakat", është ish-kryeministri
Gruevski. Ndërsa pjesë e kësaj akuzë
po ashtu është ish-
zëvendëskryeministri Vlladimir

Peshevski, ish-ministri i Transportit,
Mile Janakieski dhe ish-drejtori i
Agjencisë për Rrugë Shtetërore, Lupço
Georgievski. Në bazë të akuzës së
ngritur nga PSP, ata dyshohen se në
gjysmën e dytë të vitit 2012 dhe gjatë
vitit 2014, kanë ndërmarrë veprime
me të cilat në procedurën për zgjedhje
të kompanisë për ndërtim të akseve të
autostradave Milladinovc-Shtip dhe
Kërçovë-Ohër, i kanë shfrytëzuar dhe i
kanë tejkaluar autorizimet e tyre. Me
këtë, sipas PSP-së, i kanë shkaktuar
dëm buxhetit shtetëror prej të paktën
155.117.172  euro. 

Gruevski nuk
ndihet fajtor,
Llazarov po
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Shkup, 20 nëntor - Qeveria e më-
parshme e VMRO-së në vitin 2016
- në ditën e fillimit të fushatës pa-
razgjedhore, më 21 nëntor ka an-
gazhuar dy kompani të huaja të
specializuara për marrëdhënie
me opinionin dhe krijimin e stra-
tegjive, për shërbimet e të cilave,
në pajtim me të dakorduarën ka
paguar gjithsej 219 mijë euro.
Nuk ka hollësi dhe raporte çfarë
kanë punuar, por paratë janë pa-
guar edhe atë 73 mijë uro në
muaj. Marrëveshjet deri tek të ci-
lat ka ardhur MIA, ish Qeveria i ka
lidhur me kompani të huaja të
specializuara për marrëdhënie
me opinionin dhe planifikim stra-
tegjik gjatë vitit 2016. Sipas evi-
dencës, informacionin të cilin nga
fundi i shtatorit e publikoi
zëdhënësi i Qeverisë, Mile Bo-
shnjakovski, ish Qeveria nën
normën për tërheqjen e investi-
meve për periudhën prej dhjetë
viteve ka shpenzuar 130 milionë
euro, në të cilat mes të tjerash
bëjnë pjesë reklamat në media të
huaja, por edhe ato vendore. Janë
shpenzuar edhe mbi 38 milionë
euro para të buxhetit në pe-
riudhën nga viti 2008 deri në vitin

2015 për fushata. Por, në atë pako
fitim kanë realizuar edhe agjenci
të marketingut dhe disa institu-
cione investigimi. Njëra është me
seli në Londër, ndërsa tjetra në
Frankfurt. Marrëveshja me
Mjerkurin ka kushtuar 43 mijë
euro në muaj, ndërsa ajo me Fja-
shman 30 mijë euro në muaj.
Konform marrëveshjeve Qeveria
të dyja firmave është dakorduar
t'u paguajë 73 mijë euro në muaj.
Marrëveshjet janë përfshirë për
periudhë prej tre muajve, gjegjë-

sisht për shërbimet që i ka marrë
ish Qeveria për atë periudhë ka
paguar 219 mijë euro. Por, çfarë
shërbime ka marrë qeveria për
219 mijë euro për tre muaj? Në
kontratat shërbimet për të dy
kompanitë janë identike. Ato qe-
verisë i kanë ofruar transmetim
të argumenteve/porosive në nivel
më të lartë në sjelljen e vendime-
ve dhe krijuesve të politikave të
RM-së, organizim dhe zbatim të
ngjarjeve politike në nivel më të
lartë në dobi të RM-së, identifikim

të bashkëpunëtorëve dhe dakor-
dim të takimeve me tink-tenk me
ndikim dhe organizata, pjesë-
marrje në konferenca, panel di-
skutime dhe aktivitete të tjera të
organizuara nga organizata të til-
la. Qeveria e mëparshme, sipas
marrëveshjeve, ka marrë edhe
përgatitje të funksionarëve të
RM-së për takime dhe ngjarje
përmes identifikimit të fushave
prioritare dhe temave për disku-
tim, prani të përfaqësuesve të pu-
shtetit shtetëror të vendit dhe
subjekteve të lidhura të transme-
tuesve publikë me renome dhe
formate të komunikimit elektro-
nike dhe të shtypit, si dhe të ueb
faqeve me ndikim dhe kanale të
tjera sociale, si dhe prani të tema-
ve relevante për promovimin e ar-
ritjeve ekonomike, të sigurimit
dhe të ngjashme të RM-së në të
gjitha formatet. Dy marrëveshjet
nga pala maqedonase janë nën-
shkruar nga sekretari i atëher-
shëm i përgjithshëm i Qeverisë,
Kiril Bozhinovski, Në marrëve-
shjen me Merkjuri, si përfaqësues
i kompanisë, nënshkrim ka ven-
dosur Moris L. Reid, ndërsa në atë
me Flajshman, Dirk Kriger.

Më shumë
tolerancë te fëmijët
Shkup, 20 nëntor - Avokati i Popullit me ra-
stin e 20 Nëntorit - Ditës Botërore të Fë-
mijëve dërgoi kumtesë në të cilën thek-
sohet se të gjithë duhet të punojmë në
zhvillimin e vetëdijes për tolerancë te fë-
mijët dhe eliminimin e të gjitha llojeve të
dhunës. "Rëndësi vendimtare për gjene-
ratat e ardhshme është të krijohet am-
bient për bashkëjetesë, respektim të di-
versiteteve me qëllim të krijimit të një
shoqërie në të cilën çdo fëmijë do ta dijë
se dialogu, e jo dhuna, është bazë për
zgjidhjen e cilitdo problem. Jemi të vetë-
dijshëm se që të ketë zhvillim harmonik
të personalitetit të secilit fëmijë, duhet të
krijojmë kushte ai të rritet në ambient
të shëndetshëm familjar, në të atmosferë
të këndshme të mbushur me lumturi,
dashuri dhe mirëkuptim. Pikërisht kjo
na obligon që fëmijët t'i trajtojmë si të
barabartë me ne të rriturit, si subjekte
aktive dhe bartës të të drejtave dhe dety-
rimeve", thuhet në kumtesë. Kjo ditë,
thotë Avokati i Popullit, le të jetë stimu-
lim për të gjithë ata që punojnë me fë-
mijët ose në interes të tyre më seriozisht
dhe më me përkushtim të vazhdojnë me
aktivitetet për përmirësimin e situatës
me të drejtat e fëmijëve kështu që do t'i
përfshijë në të gjitha aktivitetet dhe do ta
dëgjojnë dhe respektojnë mendimin e
tyre. Avokati i Popullit u bën thirrje edhe
prindërve, të mbajnë llogari posaçërisht
në procesin e edukimit të fëmijëve se re-
spektimi i traditës jo gjithmonë nënkup-
ton respektim të interesit më të mirë të
fëmijës.

Për pesë vjet
mund të mbetemi
pa kontabilistë
Shkup, 20 nëntor - Për pesë vjet Maqedo-
nia mund të mbetet pa kontabilistë. Në
këtë drejtim tani për tani ka 7.197 profe-
sionistë të autorizuar, ndërsa ekzeku-
torë të këtij aktiviteti janë 1.221. Nga
numri i përgjithshëm 24 për qind janë
të moshës deri në 35 vjet, ndërsa rreth 51
për qind tejkalojnë moshën 55 vjet, alar-
mon Oda Ekonomike. Oda në konfe-
rencë për shtyp informoi edhe se deri
te Qeveria është dorëzuar iniciativa për
përkthimin e të gjitha standardeve
ndërkombëtare për raportim financiar,
që kanë vuajtur ndryshime nga viti
2009 e këtej. "Kontabiliteti duhet të
ngrihet në nivel shumë më të lartë, të
trajtohet si profesion profesional, anali-
tik, që biznesit do t'i mundësojë sjellje
të vendimeve të nevojshme, menaxhue-
se", tha Aneta Trajkovska, drejtoreshë
në Odën Ekonomike të Maqedonisë. Si-
pas Lençe Papazovska nga Lidhja e Kon-
tabilistëve, kontabilistët duhet t'i
ndjekin të gjitha ndryshimet, veçanëri-
sht në rregullativën ligjore, të marrin
njohuri për analizën e raporteve finan-
ciare, të kenë rol më aktiv, e jo vetëm të
kryejnë futje të të dhënave. I nevojshëm
është zbatimi i teknologjisë informa-
tike, platformat digjitale dhe aplikacio-
net mobile për avancimin e shërbimeve,
si dhe shfrytëzim i rrjeteve sociale në
drejtim të gjetjes së klientëve të rinj dhe
komunikimit më cilësor me ato ekzi-
stuese. Duke u përgjigjur në pyetje të
gazetarëve, Papazovska tha se ende ka
konkurrencë jolojale gjatë dorëzimit të
raporteve deri te DAP-i për çka nesër, siç
paralajmëroi, është paraparë edhe
tryezë e veçantë e rrumbullakët.

Shkup, 20 nëntor - Numri i re-
fugjatëve nga Kosova akoma
është i lartë, edhe pse kanë kaluar
18 vite nga kriza e Kosovës. Nevoji-
ten zgjidhje të përhershme për
problemet me të cilat përballen
këto persona, u theksua në kon-
ferencën dyditore që filloi të
hënën në Shkup në organizim të
Avokatit të Popullit dhe UNHCR-
së. Të dhënat me të cilat disponon
UNHCR tregojnë se rreth 218 mijë
persona janë të regjistruar si per-
sona të shpërngulur nga Kosova,

ndërsa prej tyre të paktën 90 mijë
personave do t'u nevojitet ndihmë
dhe zgjidhje e përhershme. "Ka-
tegoritë më të ndjeshme, gjith-
monë kanë më shumë probleme
në lidhje me kthimin në vendin e
tyre ose regjistrimin në nivel lokal.
Në këtë pikëpamje, personat e
shpërngulur nga përkatësia rome
nga Kosova ndodhen në grupin
më të ndjeshëm sepse nuk kanë
dokumente sidomos në lidhje me
fëmijët e lindur gjatë shpërn-
guljes", theksoi Dag Sigurdson nga

UNHCR në Shkup. Ai shtoi se prio-
ritet i UNHCR-së edhe më tej
mbetet gjetja e zgjidhjeve të
përhershme për këta persona. Për
Avokatin e Popullit, Ixhet Memeti,
ankesat dhe parashtresat e re-

fugjatëve kosovarë, të cilët edhe
pas 18 vjetëve nga kriza arrijnë në
adresë të Avokatit të Popullit, janë
mjaftueshëm arsye për shqyrtim
më thelbësor të situatës në të cilën
ndodhen refugjatët.

QEVERIA ZBULON MALVERZIMET
E ISH-QEVERISË

73 mijë euro 
në muaj 

për fushatë
Marrëveshja me Mjerkurin ka kushtuar 43 mijë euro në muaj, ndërsa ajo me Fjashman 30 mijë
euro në muaj. Konform marrëveshjeve Qeveria të dyja firmave është dakorduar t'u paguajë 73
mijë euro në muaj. Marrëveshjet janë përfshirë për periudhë prej tre muajve, gjegjësisht për
shërbimet që i ka marrë ish Qeveria për atë periudhë ka paguar 219 mijë euro

Kur u dorëzuan paratë 

Në Qeveri raporte nuk janë gjetur. Ato ose nuk janë dorëzuar
ose disi u humben gjurmët, ndërsa paratë për shërbimet janë
paguar. Në sektorin për financa pranë Qeverisë ka
dokumentacion që tregon se në çfarë mënyre qeveria i ka
paguar paratë për Merkjuri dhe Flajshman. Shuma e parë e
Merkjuri është paguar më 9 dhjetor të vitit 2016 në vlerë prej
14.333.000 denarëve, e dyta më 27 dhjetor të vitit 2016 në vlerë
prej 43 mijë eurove, e treta më 10 mars të vitit 2017 në vlerë prej
28.666 euro, ndërsa e katërta më 7.02 2017, kur janë paguar 43
mijë euro. Flajshman shumën e parë të parave e ka marrë më 22
dhjetor të vitit 2016 - dhjetë mijë euro, ndërsa ditën e
ardhshme më 23 dhjetor të vitit 2016 janë paguar 30 mijë euro.
Shuma e tretë është paguar më 7 shkurt 2017 - 30 mijë euro,
ndërsa i katërti më 7 mars të vitit 2017 20 mijë euro. 

18 vite pas lufte, në Maqedoni janë 218 mijë
refugjatë nga Kosova

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Zejnulla VESELI

Shkup, 20 nëntor - Hulumtimi i fundit
i përgatitur nga Projekti Evropian
për Hulumtime në shkolla për alkool
dhe droga tjera (ESPAD) tregon se
nxënësit e shkollave të mesme në
Maqedoni, të moshës 16 vjeçare
plotë 8 orë në ditë qëndrojnë para
celularëve apo kompjuterit. Në hu-
lumtimin e kryer nga ESPAD, ku janë
përfshirë mbi 50 shkolla të mesme
në Maqedoni, anketa e zhvilluar me
nxënës të shkollave të mesme rezul-

ton se të rinjtë e Maqedonisë të mo-
shës 16 vjeç e mbajnë primatin “të
varur” nga interneti jo vetëm nga të
rinjtë e vendeve të rajonit, por edhe
pa konkurrencë janë krahasuar edhe
me vendet e Evropës. Sipas këtij hu-
lumtimi, 16-vjeçarët kryesisht mer-
ren me tre aktivitete apo më së
shumti kohën e lirë e harxhojnë në
internet, sport dhe shoqërim me
shokë. Koha e lirë, thuhet në rezulta-
tet e anketës, më së shumti
harxhohet duke luajtur lojëra
kompjuterike, si dhe dalje në

mbrëmje me shokët  në diskoteka
dhe kafene, ndërsa një përqindje
shumë e vogël e nxënësve të shkolla-
ve të mesme në mënyrë aktive
lexojnë libra. "Pothuajse 71.4 për
qind e nxënësve të anketuar janë sh-
prehur se kohën e lirë më së shumti
e kalojnë para kompjuterit, 46.6 për
qind e të anketuarve janë përgjigjur
se dalin të shëtisin me shokët, 43.4
për qind kanë deklaruar se merren
në mënyrë aktive me sport, ndërsa
lojëra kompjuterike luajnë 28.9 për
qind. Brengosë fakti i cili rezulton se

çdo i pesti nxënës i shkollave të me-
sme harxhon 8 orë në ditë në inter-
net, siç janë rrjetet sociale apo duke
luajtur lojëra kompjuterike apo lojë-
ra në celularë”, thuhet në hulumti-
min e ESPAD. Në kohën kur interne-
ti dhe uebfaqet e tjera digjitale po
bëhen burimi kryesor nga dhe
lexojnë të rinjtë, anketa e ESPAD-it
tregon se vetëm 3.3 për qind e
nxënësve të anketuar kanë dekla-
ruar se aspak nuk përdorin interne-
tin. “Vetëm 3.3 për qind e nxënësve të
anketuar në 50 shkollat e mesme në

gjithë Maqedoninë kanë deklaruar
se nuk përdorin internetin, 5.5 për
qind janë shprehur se nuk merren
me asnjë lloj sporti, ndërsa 13.8 për
qind janë përgjigjur se aspak nuk
dalin me shokët natën për t’u argë-
tuar në ndonjë lokal nate apo kafe-
ne”. Në pyetjen se sa lexoni libra
gjatë kohës së lirë, 13.8 për qind e
nxënësve të anketuar kanë dhënë
përgjigje se nuk lexojnë fare libra.
“Përveç që anketa rezulton se qën-
drojnë plotë 8 orë në internet,
nxënësit e shkollave të mesme
shumë pak lexojnë libra kur kanë
kohë të lirë. Rreth 27 për qind e
nxënësve të anketuar janë përgjigjur
se njëherë apo dy herë brenda
muajit lexojnë libra, 25.1 për qind sa
për argëtim lexojnë disa herë libër
brenda vitit, 22.1 për qind lexojnë
libër të paktën njëherë në javë, 12.4
për qind lexojnë për çdo ditë, ndërsa
13.8 për qind e nxënësve janë
përgjigjur se fare nuk lexojnë libra”,
thuhet në hulumtimin ESPAD-it.

Laura PAPRANIKU 

Shkup, 20 nëntor - Në kuadër të mbësh-
tetjes së politikave shëndetësore dhe
sportive në sistemin e arsimit të mesëm
në Maqedoni, si dhe të përkrahjes institu-
cionale që i jepet Akademisë së Sportit,
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
(MASH), do të ndajë bursa të veçanta për
nxënësit e asaj Akademie. Përveç bursave
që tradicionalisht ndahen për të gjithë
nxënësit e mesëm, pavarësisht profilit
dhe drejtimit të shkollimit dhe ku nxënë-
sit e Akademisë kanë të drejtë konkurrimi
si gjithë të tjetër, për këta të fundit, MASH
ka program të posaçëm bursash dhe ku
mund të konkurrojnë vetëm nxënësit e
regjistruar pranë Akademisë së Sportit.

Numri i bursave që do të ndahen për
këta nxënës nuk është i kufizuar, ndërsa
plotësimi i kërkesës në formë elektronike,

i cili ka nisur që në datën 14 nëntor, do të
jetë i mundur deri javën e ardhshme,
konkretisht deri më 27 nëntor. Sakaq, lista
me emrat e atyre që do të fitojnë të
drejtën e marrjes së bursave për nxënësit
e Akademisë së Sportit, do të publikohet
dy javë më vonë (10 dhjetor) në vebfaqen
e MASH-it dhe në hapësirat e Akademisë.
Vlera financiare e këtyre bursave është
tre mijë denarë në muaj dhe zgjatë një vit
shkollimi. Kriteri bazë për përfitimin e
nxënësve nga ky program bursash i
MASH-it, është suksesi relativisht i mirë i
notave. Konkretisht, duhet që kandidatët
të mos kenë notë mesatare të përgjithsh-
me më të ulët se nota 4 dhe të kenë pasur
notën 5 në lëndën zgjedhore të trenin-
gut për sportin në të cilën janë përcak-
tuar. Do të merret parasysh nota në për-
fundim të vitit të kaluar shkollor për
lëndën kryesore të sportit, në të cilën janë
përcaktuara ashtu si edhe nota mesatare
e të gjitha lëndëve. Për gjeneratat e
nxënësve të cilët i nënshtroheshin testi-
meve të vlerësimit ekstern në të kaluarën,
nuk do të merren parasysh notat e atij
vlerësimi. Për bursat e vitit shkollor
2017/2018, mund të konkurrojnë nxënësit

e rregullt të viteve II, III dhe IV, pra vetëm
ata që kanë vlerësim notash nga viti para-
prak i shkollimit të mesëm. Kusht është
gjithashtu që nxënësit të mos kenë përsë-
rit shkollën asnjë vit përpara, të mos jenë
përfitues të ndonjë burse tjetër shkollimi
si dhe të jenë shtetas të Maqedonisë.

Përndryshe, në kuadër të programit të
përgjithshëm të bursave, për vitin shkol-
lor 2017/2018, MASH ka vënë në dispozi-
cion të nxënësve të shkollave të mesme
745 bursa, të ndara në gjashtë kategori
të ndryshme. Pjesën dërmuese të bursa-
ve e zënë kategoria e nxënësve me status
të rrezikuar social, për të cilët janë 400
bursa dhe për të cilën pjesën më të
madhe të pikëve (60 nga 100), e përfshin
niveli i të ardhurave mujore dhe vjetore të
anëtarëve të ngushtë të familjes. Data e
fundit e aplikimit ishte 5 nëntori, njëlloj si
për dy kategoritë tjera të bursave, për
nxënësit e talentuar dhe për nxënësit je-
timë, për të cilët sivjet do të ndahen 50,
respektivisht 80 bursa. Për nxënësit e
shkollave dhe drejtimeve të hotelerisë
dhe turizmit, do të ndahen 15 bursa, kur-
se për nxënësit me nevoja të veçanta 50
bursa.

Qendër për
zhvillimin e hershëm
të fëmijëve në Çerkez
Kumanovë, 20 nëntor - Kryetari i Komunës së Kuma-
novës, Maksim Dimitrievski dhe përfaqësuesi i UNI-
CEF-it, Benxhamin Perks, të hënën nënshkruan Me-
morandum për bashkëpunim për ndërtimin e qendrës
për zhvillim të hershëm të fëmijëve në shkollën fillo-
re "Jeronim De Rada" në fshatin e Kumanovës, Çerkez.
Qendra do të locohet në një pjesë të shkollës. e cila do
të adaptohet për atë dedikim dhe do të përfshijë 60
fëmijë të moshës parashkollore. Sipas Dimitrievskit,
kjo është mundësi e mirë që të përfshihen fëmijët e
moshës prej tre deri gjashtë vjeç në arsimin para-
shkollor, duke e pasur parasysh kapacitetin e tejka-
luar të kopshteve të fëmijëve në Kumanovë. "Së ba-
shku me partnerët tanë u gjet mënyra që kësaj
kategorie të fëmijëve t'u dilet në ndihmë dhe u dha
mundësia për arsimim parashkollor", tha Dimitriev-
ski. Investimi, sqaroi është 1.5 milionë denarë,
ndërkaq Komuna, merr pjesë me 300.000 denarë.
Përfaqësuesi i UNICEF-it, Perks, theksoi se hulumti-
met në 20-30 vitet e fundit, tregojnë se periudha më
e frytshme për zhvillimin e trurit të njeriut janë disa
vitet e para të jetës, kur fëmijët e mësojnë gjuhën,
kur fillojnë të shkojnë në shkollë, kur përfitojnë
shkathtësi sociale dhe emotive. "Me të vërtetë, duhet
të ngritet shkalla e fëmijëve të cilët shkojnë në arsim
parashkollor në vendin tonë. Qëllimi ynë është që
edhe në pesë vitet e ardhshme ta ngrisim përqindjen
prej 33 për qind të fëmijëve të cilët janë të mbuluar
me arsimim parashkollor në 95 për qind. Fëmijët e
varfër dhe rural janë ata të cilët më rrallë shkojnë në
institucion parashkollor dhe mu për këtë arsye e
zgjodhëm komunën e Kumanovës dhe shpresojmë
se këtë do ta zgjerojmë në tërë vendin dhe do t'u
mundësojmë të gjithë fëmijëve të vizitojnë arsimim
parashkollor", deklaroi Perks. Sipas drejtorit të shkol-
lës "Jeronim De Rada", Haki Jahiu, qendra do të përf-
shijë sipërfaqe prej 70 deri 80 metra katrorë dhe do të
ketë hyrje të posaçme për më të vegjlit.

TË DHËNA SHQETËSUESE PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME Hulumtimi i ESPAD-it
tregon se nxënësit e
shkollave të mesme e
mbajnë primatin “të
varur” nga interneti jo
vetëm nga të rinjtë e
vendeve të rajonit, por
pa konkurrencë janë
krahasuar edhe me
vendet e Evropës

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

PROGRAM MBËSHTETËS I MASH-it

Bursa të veçanta për Akademinë e Sportit
Përveç bursave që
tradicionalisht ndahen
për të gjithë nxënësit e
mesëm, pavarësisht
profilit dhe drejtimit të
shkollimit, për nxënësit e
Akademisë së Sportit,
MASH ka program të
posaçëm bursash

Shënohet Dita e Alfabetit  

Në vigjilje të 109 vetorit të Kongresit të Manastirit, që në histori ka hyrë si
Kongresi i Alfabetit, shumë institucione arsimore kanë përgatitur program
për ta shënuar 22 nëntorin - Ditën e Alfabetit. Të martën, me një program të
larmishëm artistik, Ditën e Alfabetit do ta shënojë edhe paralelet shqipe të
Shkollës së Mesme “Maria Kiri Skllodovska” në Shkup. Aktiviteti do të
mbahet në sallën sportive të shkollës, me fillim në ora 11 e ditës. 

Plotë 8 orë para celularit

Koha

Koha
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Në bazë të nenit 14-v, paragrafi 1 alineja 16, nenit 15, nenit 15-  të Ligjit për standardizim ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr 54/02, 84/12, 23/13, 41/14, 53/16), Këshilli i Institutit për 
standardizim të Republikës së Maqedonisë  

Publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për zgjedhje të drejtorit të Institutit për standardizim të Republikës së Maqedonisë  

 
Për drejtor të Institutit për standardizim të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtutjeshëm: 
ISRM) mund të zgjidhet personi i cili përmbushë kushtet në vijim: 
 
 1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;  
 2)në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose 
sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;  
 3) ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të arsimit;  
 4) të ketë së paku pesë vjet përvojë pune;  
 5) posedon një prej certifikatave të pranuara ndërkombëtarisht ose certifikata për njohje aktive të 
gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT së paku 74 pikë,  
- IELTS – së paku 6 pikë,  
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku nivelin B2,  
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë dhe  
6) ka të dhënë test psikologjik dhe test për integritet. 
 
Shpallja publike zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit. 
 
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë: 

- Biografi të shkurtë (CV) 
- Diplomë dhe certifikatë për së paku 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të 

mbaruar të arsimit; 
- Vërtetim për përvojë të mëhershme të punës 
- Certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht/certifikatë për njohje aktive të gjuhës angleze  
- Certifikatë të shtetësisë  
- Certifikatë se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose 

sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; (jo 
më të vjetër se 6 muaj). 

- Dokument për test të dhënë psikologjik dhe test për integritet. 
 
Dokumentacionin e nevojshëm kandidatët janë të obliguar ta parashtrojnë në origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve është 15 ditë, duke konsideruar nga dita e publikimit të 
shpalljes publike (duke mos konsideruar vetë ditën e publikimit). 
Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit dhe i pakompletuar nuk do të merret parasysh gjatë 
shqyrtimit nga ana e Këshillit të ISRM. 
Fletëparaqitjen së bashku me dokumentacionin e nevojshëm, kandidatët janë të obliguar ta 
dorëzojnë në adresën në vijim: 
 

Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë  
Këshilli i ISRM  

rr. “Jurij Gagarin” nr. 15 kati III 1000 Shkup  
(me shenjë për Shpallje publike)  

Në bazë të Vendimit për dhënie me qira të hapësirës shkollore në Shkollën e mesme të Shkollës së mesme të Qytetit të 
Shkupit “Marija Kiri – Skllodovska”, Shkup, të sjellë nga ana e Këshillit të shkollës me numër evidentues 02-260/8 të datës 
27.02.2017 dhe Pëlqimit të marrë nga ana e Kryetarit të Qytetit të Shkupit me numër të veprës 08-1374/3 të datës 10.03.2017, 
ndërsa në pajtim me Nenin 13 të Vendimit për kushtet dhe mënyrën e dhënies me qira të pronës së patundshme në pronësi të 
Qytetit të Shkupit, të sjellë nga Këshilli i Qytetit të Shkupit me numër evidentues 07-7450/1 të datës 30.10.2014, Komisioni për 
realizim të procedurës përmes ankandit publik pranë Shkollës së mesme të Qytetit të Shkupit “Marija Kiri – Skllodovska” – 
Shkup, në vijim publikon: 

 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

Për dhënie me qira të hapësirës shkollore përmes ankandit publik  
 
1. QIRADHËNËSI: Shkolla e mesme e Qytetit të Shkupit “Marija Kiri – Skllodovska” – Shkup, të prezantuar dhe të përfaqësuar 
nga Prof. Lupço Celeski – drejtor, me seli në bulevardin “Treta Makedonska Brigada” numër 63-A, 1000 Shkup, kontakt 
telefoni/faksi 02/2452-189 dhe telefonat 02/2442-737 dhe 02/2403-141. Personi për kontakt për procedurën është DARKO 
SPASEV – kryetar i Komisionit për realizim të procedurës me ankand publik me numër telefoni 078/289-816 dhe 076/296-669. 
 
2. OFERTUES – QIRAMARRËS: Çdo subjekt i interesuar juridik ose fizik që është i regjistruar për kryerje të veprimtarisë, në 
pajtim me lëndën për qira ka të drejtë për pjesëmarrje në procedurë.  
 
3. LËNDA E QIRASË: 
 

 
3.1. Dhënie me qira të hapësirës së shkollës për periudhë prej 20.12.2017 deri më 31.08.2018 në oborrin e shkollës për 
vendosje të kioskës me sipërfaqe prej 27 m2 me shumë fillestare të qirasë mujore prej 10.000,00 denarë; 
3.2. Dhënie me qira të hapësirës shkollore për periudhë prej 20.12.2017 deri më 31.08.2018 në shkollë që mund të 
përdoret si bufe me hapësirat ndihmëse me sipërfaqe prej 95 m2 me shumë fillestare të qirasë mujore prej 22.498,68 
denarë; 
3.3.  Dhënie me qira të sallës së edukatës fizike për periudhë prej 20.12.2017 deri më 31.08.2018 të shkollës me 
sipërfaqe prej 280 m2 me shumë fillestare për orë prej 800,00. 
 
4. Shuma për depozitë të njëhershme të pakthyeshme për pjesëmarrje në shpallje për dhënie me qira të hapësirës shkollore 
me procedurë me ankand publik, që duhet të paguhet në xhiro llogarinë 100000000063095, llogari të shfrytëzuesit buxhetor 
785010372778711, shifra hyrëse 723119, programi 2 qëllimi i shenjës: depozita për pjesëmarrje në shpallje, është: 
 

 
4.1. Për dhënie me qira të hapësirës shkollore për periudhë prej 20.12.2017 deri më 31.08.2018 në oborrin e shkollës 
për vendosje të kioskës me sipërfaqe prej 27 m2 është 4.000,00 denarë; 
4.2. Për dhënie me qira të hapësirës shkollore për periudhë prej 20.12.2017 deri më 31.08.2018 në shkollë që mund të 
përdoret si bufe me hapësirat ndihmëse me sipërfaqe prej 95 m2 është 7.000,00 denarë; 
4.3. Për dhënie me qira të sallës së edukatës fizike për periudhë prej 20.12.2017 deri më 31.08.2018 të shkollës me 
sipërfaqe prej 280 m2  është 3.000,00 denarë.  

 
5. Të gjithë ofertuesit e interesuar me dorëzimin e kopjes së fletëpagesës dhe kërkesës për marrjen e dokumentacionit sipas 
shpalljes, marrin dokumentacionin nga arkivi i shkollës për pikën për të cilën mendojnë të aplikojnë. Marrja e dokumenteve do 
të realizohet çdo ditë pune prej ora 09:00 deri në ora 14:00.  
 
6.  Shpallja zgjatë 15 (pesëmbëdhjetë) ditë, duke konsideruar nga dita e publikimit të tij. Dokumentet do të parashtrohen 
personalisht në arkivin e Shkollës së mesme të Qytetit të Shkupit “Marija Kiri – Skllodovska” – Shkup, çdo ditë pune prej ora 
09:00 deri në ora 14:00 ose përmes postës së rekomanduar, gjegjësisht postës së shpejtë në adresën – bul. “Treta 
Makedonska Brigada” numër 63 A, komuna Aerodrom, Shkup. 
 
7.  Hapja publike e ofertave dhe ankandi publik me gojë do të mbahet më datë 05.12.2017, me fillim në ora 14:00 në lokalet e 
Shkollës së mesme të Qytetit të Shkupit “Marija Kiri – Skllodovska” – Shkup. Të gjithë ofertuesit që do të marrin pjesë në 
ankandin publik patjetër me vete duhet të kenë autorizim dhe dokument për identifikim (letërnjoftim ose dokument udhëtimi). 
Autorizimi duhet të jetë me vulë dhe nënshkrim dhe i vërtetuar nga ana e personit përgjegjës dhe të mos jetë më i vjetër se 15 
(pesëmbëdhjetë) ditë. 
 
Komisioni për realizim të procedurës me ankand publik pranë Shkollës së mesme të Qytetit të Shkupit 
“Marija Kiri – Skllodovska” – Shkup  

        KRYETAR, 
     Darko Spasev 

 
 
 

 

 

KRYETARI I KOMUNËS  
 

Nr. / _____________ prej/ _____________ 
 
 

 
Kryetari i Komunës së Çairit, Shkup, gjatë shqyrtimit të kërkesës së personit, Erkan Fejzuli  nga Shkupi, rr. “Metodija  

Mitevski” nr. 10/7-8 nga Shkupi, e dorëzuar me nr. 08-1506 nga data 26.04.2011, në bazë të nenit 21 paragrafi (2), paragrafi (11) dhe 
paragrafi (12), nga Ligji për trajtimin e objekteve të ndërtuara në mënyrë të paligjshme (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 23/11, nr. 54/11, nr. 
155/12, nr. 53/13, nr. 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,  124/15 nr. 129/15, nr. 217/15 dhe 31/16)  e në bazë të nenit 205, paragrafi 1 dhe 
neni 209 nga Ligji për procedurë të përgjithshme juridike (“Gazeta  zyrtare  e RM” nr. 38/2005 110/08 dhe nr. 51/2011),  e miraton këtë: 

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

 

1. Përcaktohet  statusi  juridik  i  objektit  të  paligjshëm: Shtëpi banimi 
 që gjendet, rr. “Gjorgji Tomovski” nr. pn, Shkup, PK  2814; KK Çair,  e regjistruar në Fletë pronësinë nr. 3108 dhe PK 2816; KK Çair, e 
regjistruar në Fletë pronësinë nr. 3100, objekt i cili është shënuar si: 
 
 
 
 
 
 

numri i objektit 1, Përdhese, hyrja 1, banesa 1, dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: hapësirë banimi, sipërfaqja e brendshme 52 
m2. 
numri i objektit 1, Kati 1, hyrja 1, banesa 1, dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: hapësirë banimi, sipërfaqja e brendshme 69m2. 
numri i objektit 1, Kati 1, hyrja 1, banesa 1, dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: sipërfaqe ndihmëse, sipërfaqja e brendshme 4 m2. 
 

2. Si bartës  i  të  drejtës  të  pronësisë  së  objektit  nga  pika  1 e dispozitivit  të  këtij  aktvendimi,  caktohen: Erkan Fejzuli  nga 
Shkupi, rr. “Metodija  Mitevski” nr. 10/7-8, me numër të letërnjoftimit: G11144182. 
3. Pjesë përbërëse e këtij aktvendimi është Elaborati  gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të  objektit të paligjshëm nr. 10/647-
5/15 të datës 29.10.2015, i përpiluar nga “GEO PROFIL” SHPKNJP-Shkup. 
 
 
 
 
 
 

4. Pas plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi i njëjti paraqet bazë juridike për regjistrimin e të drejtës të pronësisë së objektit  në  librin  
publik  për regjistrimin 
 e të drejtave të patundshmërive ndërsa gjatë regjistrimit shënohet  se  objekti  ka  fituar status juridik  në  pajtueshmëri  me Ligjin për 
trajtimin e objekteve të ndërtuara në mënyrë të paligjshme. 
 

A r s y e t i m 

Kërkuesit Erkan Fejzuli  nga Shkupi, rr. “Metodija  Mitevski” nr. 10/7-8 nga Shkupi, e dorëzuar me nr. 08-1506 nga data 26.04.2011, 
për  përcaktimin e statusit juridik të objektit paligjshëm: 

Shtëpi banimi 
 që gjendet, rr. “Gjorgji Tomovski” nr. pn, Shkup, PK  2814; KK Çair,  e regjistruar në Fletë pronësinë nr. 3108 dhe PK 2816; KK Çair, e 
regjistruar në Fletë pronësinë nr. 3100, me sipërfaqe të përgjithshme prej 125 m2. 
 
Kërkuesi me kërkesën parashtroi:  
- Fotokopje e letërnjoftimit 
- Akt i noterizuar –Deklaratë numër PLA 18253/2015 në Shkup nga data 21.12.2015; 
- Akt i noterizuar –Deklaratë numër RPA 137/17  në Shkup nga data 27.03.2017; 
- Akt i noterizuar –Deklaratë numër RPA 822/2017 në Shkup nga data 27.03.2017; 
-Fletë pronësinë nr. 3100 nga data 27.03.2017 . 
-Vërtetim për pasqyrën historike për PK 2814  KK Çair me nr. 1107-869/2017 nga data 21.03.2017. 
-Elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të paligjshëm nr. 10/647-5/15 të datës 29.10.2015, i përpiluar nga 
“GEO PROFIL” SHPKNJP-Shkup. 
Toka në të cilën është ndërtuar objekti është në pronësi të Republikës së Maqedonisë, Hristovski Slave Lube, Vasil Hristovski, Gavrilov 
Spase, Gavrilov Trajan, Gavrilovski Petar, Dimishkovski Hristijan, Jovan Pangovski dhe Livrinska Zhivka. 
 

Gjatë procedurës janë sjellë këto:  
- Procesverbal nga këqyrja në nr. 08-1506 nga data 31.05.2016; 
-Pëlqim urbanistik me nr. 08-1506 nga data    17.05.2017. 
-Konkluzion për pagimin e kompensimit nr. 08-1506 nga data 22.05.2017.  
          Sipas dokumentacionit të planit urbanistik në fuqi sipas PDU-së “Shkup Veri” – Pjesa qendrore – lindje, toka e të 
lartpërmendurave PK 2814 dhe PK 2816;  KK Çair, është paraparë infrastrukturë rrugore. 
VËREJTJE: Në pajtueshmëri me nenin 7 nga ndryshim plotësimi i Ligjit për trajtim me objektet e ndërtuara në mënyrë të 
paligjshme ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 129/15)  dispozita nga neni 23 paragrafi (1) të Ligjit për trajtim me objektet e ndërtuara në 
mënyrë të paligjshme ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14,199/14, 124/15 dhe 
129/15)  NUK zbatohet për objekte të ndërtuara në mënyrë të paligjshme në truallin në të cilin në pajtueshmëri me dokumentacionin e 
planit urbanistik në fuqi është paraparë ndërtim i infrastrukturës rrugore. 
      Kryetari  i  Komunës  së Çairit,  pas  shqyrtimit të dokumentacionit të parashtruar, realizimin e këqyrjes në vend, këqyrjen në 
pajtueshmërinë urbanistike,  konstaton  se  janë  përmbushur  kushtet  për  miratimin  e  aktvendimit për përcaktimin  e  statusit juridik 
të objektit të paligjshëm. 
        Në bazë të asaj që u theksua më lart, u vendos si në dispozitivin e këtij aktvendimi. 
         UDHËZIM PËR KËSHILLË JURIDIKE: Kundër Aktvendimit të Kryetarit të Komunës së Çairit për përcaktimin e statutit juridik të 
objektit të paligjshëm dhe për refuzimin e kërkesës për përcaktimin e statutit juridik të objektit të paligjshëm, mund të dorëzohet ankesë 
në afat prej 15 ditë nga dita e pranimit ë aktvendimit, deri te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga lëmi 
i rregullimit të hapësirës. 
         Ankesa taksohet me shumë prej 250,00 denarëve taksë administrative. 
            Dorëzuar deri te: 

- Kërkuesi 
- Arkivi 

                Kryetar  
                          Izet Mexhiti  

Në bazë të nenit 59 të Ligjit për Bankën popullore të Republikës së Maqedonisë, 
ndërsa në pajtim me nenet 14 paragrafi 1, 22 paragrafi 1 pika 1, nenit 23 paragrafi 1, nenit 
56 dhe 60 të Ligjit për marrëdhënie pune dhe neneve 6, 7, 23 paragrafi 1 nenit 27 dhe 30 të 
Marrëveshjes kolektive në nivel të Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë, Banka 
popullore e Republikës së Maqedonisë publikon  

 
SHPALLJE  

Për punësim të 3 realizuesve në Bankën popullore të Republikës së Maqedonisë, 
për kohë të pacaktuar 

 
1. Tre realizues në vendin e punës programues i ri në Seksionin për programim në 

Drejtorinë për teknologji informatike 
2. Kandidatët të cilët do të lidhin marrëdhënie pune në vendet e punës nga pika 1. 

Krahas kushteve të përgjithshme me ligj për lidhje të marrëdhënies së punës duhet të 
përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim: fakultet të mbaruar nga sfera e shkencave të 
informatikës, së paku 180 kredi sipas SETK (VIB), me ose pa stazh të punës, njohje të 
gjuhës angleze, punës me kompjuter, njohuri mbi Microsoft rrethinën zhvillimore, punë me 
bazë të të dhënave MS SQL server dhe njohje nga sfera e punës së Bankës popullore. 

Kandidatët do të testohen për njohurit e tyre të punës me kompjuter, njohuri mbi 
Microsoft rrethinën zhvillimore, punës me bazë të të dhënave MS SQL server dhe njohurive 
nga sfera e punës së Bankës popullore.   

3. Kandidatët për vendin e punës nga pika 1 duhet të parashtrojnë: fletëparaqitje, 
biografi të shkurtë, diplomë ose certifikatë për arsim sipëror, dëshmi për njohje të gjuhës 
angleze, dëshmi për stazh të punës (nëse e kanë) nga Fondi për sigurim pensional dhe 
invalidor të Republikës së Maqedonisë. 

4. Orari i punës në javën e punës, fillon mes orës 8.00 dne 9.00, ndërsa përfundon 
mes orës 16.00 dhe 17.00. 

5. Në pajtim me Marrëveshjen kolektive në nivel të Bankës popullore, me kandidatin 
me të cilin do të lidhin marrëdhënie pune për vendet e punës nga pika 1 e këtij vendimi, 
ndërsa nuk kanë stazh të punës, do të lidhet marrëveshje për punësim për kohë të 
pacaktuar, për kryerje të stazhit të praktikantit me kohëzgjatje prej më së shumti 1 vit, 
ndërsa me kandidatët që kanë stazh të punës do të lidhet marrëveshje për punësim për 
kohë të pacaktuar, duke kryer punë testuese në kohëzgjatje prej 1 muaj. 

Shuma e pagesës themelore (neto) e punëtorëve gjatë kohës së stazhit të 
praktikantit dhe gjatë kohës së punës në provë do të jetë 50% nga pagesa themelore (neto) 
e përcaktuar për vendin e punës programues i ri. 

Shuma e pagesës themelore (neto) e punëtorit për vendin e punës programues i ri 
është 38.500,00 denarë. 

6. Afati për dorëzimin e dokumenteve është 10 ditë pune, duke llogaritur nga dita e 
ardhshme e ditës së publikimit të shpalljes. 

7. Zgjedhja e punëtorit i cili do të lidhë marrëdhënie pune në Bankën popullore do të 
realizohet në afat prej 45 ditëve nga dita e kalimit të afatit për paraqitje. 

8. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit dhe i pakompletuar nuk do të merret 
parasysh.  

9. Fletëparaqitja është e publikuar në internet faqen e Bankës popullore të 
Maqedonisë. 

Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohet në Arkivin 
e Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë, bul. “Kuzman Josifovski Pitu” nr. 1 – 
Shkup.  

                                               
                                                  Banka popullore e Republikës së Maqedonisë 



9AKTUALE
Koha, e martë 21 nëntor, 2017 

Urim HASIPI

Tetovë, 20 nëntor - Brigada e zjarrfikësve
në Tetovë vazhdon edhe më tej të mbu-
lojë një territor të madh, duke përfshirë
komunat Zhelinë, Jegunoc, Tearcë, Bo-
govinë dhe Bërvenicë. Me këtë rast Bri-
gada e zjarrfikësve të Tetovës mbulon
vendbanimet nga Grupçini e deri në
fshatin më të largët të Malësisë së Te-
tovës, ose nga fshati Pirok e deri në
Jazhincë. Në asnjë nga komunat tjera
rurale nuk ka brigadë të zjarrfikësve që
do të intervenonin në kohë dhe do të

ishin më pranë qytetarëve në rast të
shpërthimit të zjarreve. Pikërisht për
këtë shkak, disa herë ata janë akuzuar
se nuk arrijnë në kohë por drejtues të
kësaj njësie demantojnë, duke nënvi-
zuar se largësia e vendbanimeve prej
hapësirave ku ndodhen në rrugën Indu-
striale e deri sa të arrin në vendngjarje
u duhet shumë kohë. 

“Nuk është e vërtetë se ne vonohe-
mi apo nuk intervenojmë në kohë.
Gjithmonë arrijmë brenda mundësi-
ve tona, por duhet pasur parasysh se
ne mbulojmë një territor kaq të madh
që arrin deri në 35 kilometra dhe de-
risa të arrijmë, normalisht se është
vonë, prandaj edhe kemi apeluar dhe
kemi kërkuar disperzimin e njësisë së
zjarrfikësve edhe në komunat tjera.
Ky institucion i rëndësishëm, ende

nuk ka pika të disperzuara nëpër ko-
munat përreth dhe çdo intervenim
kryhet nga qyteti i Tetovës, qoftë edhe
në distanca më të largëta që shkakton
pakënaqësi edhe te qytetarët, të cilët
ankohen për vonesa kur bëhet fjalë
për aksidente apo zjarre. Sipas krye-
shefit të zjarrfikësve të Tetovës, Uka
Aliti, është bërë kërkesë që në kuadër
të Brigadës së zjarrfikësve në Tetovë,
të formohen nënstacione në komu-
nat rurale. 

“Ka pasur edhe kërkesa nga ana
jonë, por edhe nga komunat. Kemi
iniciativa dhe ne presim që sa më sh-
pejtë të formohen këto nënstacione
në komunat rurale, pasi që është ne-
vojë e patjetërsueshme, me qëllim që
ne si njësi të jemi më afër qytetarëve
në raste të zjarreve, vërshimeve, tër-
meteve, aksidenteve e kështu me
radhë. Pra, shpresojmë që pas
zgjedhjeve lokale kryetarët e komu-
nave t’i qasen kësaj problematike me
seriozitet dhe të paktën të kemi nën-
stacione në këto komuna. Sepse, edhe
nëse ekziston një automjet që mund
të arrijë shumë shpejt tek vendngjarja
pasojat do të jenë më të vogla”, tha

Aliti.  Aktualisht njësia e zjarrfikësve
në Tetovë disponon me 10 automjete
kundër zjarrit, por evidente është
mungesa e automjeteve më të vogla.
“Me zhvillimin urban të qytetit, qasja
nëpër shumë lagje me automjetet e
mëdha është e vështirë, prandaj ne-
vojiten automjete të vogla, sidomos
për në fshatrat e Malësisë së Tetovës.
Ne kemi vetëm një automjet të tillë
që na ndau qendra për menaxhim me
kriza para disa kohësh, por duhet ako-
ma automjete të këtilla”, sqaron Aliti.
Përndryshe, 6 komunat e Pollogut,
duke mos përfshirë Gostivarin dhe
Vrapçishtin, mbulohen nga njësi e
zjarrfikësve dhe nga një ndihmë e sh-
pejtë. Ky institucion i rëndësishëm
ende nuk ka pika të disperzuara nëpër
komunat përreth dhe çdo intervenim
kryhet nga qyteti i Tetovës qoftë edhe
në distanca më të largëta që shkaton
pakënaqësi edhe te qytetarët, të cilët
ankohen për vonesa kur bëhet fjalë
për aksidente apo zjarre. Deri më tash
vetëm dy fshatra janë pajisur me ini-
ciativë të vet banorëve me automjet
kundër zjarrit, gjegjësisht fshati Për-
shefcë dhe Strimnicë.

Shkup, 20 nëntor  – Me rastin e shëni-
mit të Ditës së Alfabetit të Gjuhës Sh-
qipe dhe 10-vjetorin e themelimit të
Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore
e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup,
të hënën Institutin e vizitoi zëvendë-
skryeministri Hazbi Lika, i shoqëruar
nga sekretari shtetëror i Ministrisë së
Kulturës, Valmir Aziri
dhe bashkëpunëtorët
tjerë. 

Zëvendëskryemini-
stri Lika uroi drejtorin
Asani dhe punëtorët
shkencorë të Institutit
për punën e bërë dhe an-
gazhimin ambicioz në
afirmimin e gjuhës, hi-
storisë, traditës e kulturës
shqiptare në Maqedoni.

Ai theksoi nevojën e
vazhdimit të ba-

shkëpunimit institucional në drejtim
të zgjidhjes së të gjitha problemeve

të hapura.
Më pas, Instituti i Trashëgimisë

Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarë-
ve në Shkup, në bashkëpunim me Po-
stën e Maqedonisë, promovoi pullën
postare me portretin e Faik Konicës,
me rastin e 75 vjetorit të vdekjes, si
dhe pullat postare me figurat tjera
kombëtare shqiptare të ekspozuara
në sallën e Institutit.

Fjalë rasti në këtë eveniment
patën zëvendëskryeministri Hazbi
Lika, drejtori i ITSHKSH-së,
dr.Skender Asani dhe drejtori i Postës
së Maqedonisë, Faadis Rexhepi.
Ndërsa, akademik Luan Starova,
mbajti një ligjëratë të thuktë rreth
jetës dhe veprës së njërit nga
mendjet më të ndritura shqiptare të
të gjitha kohërave, Faik Konica. 

Gati
programi
për Ditën e
Alfabetit
Shkup, 20 nëntor - Me rastin e 22
nëntorit, Kongresit të Manasti-
rit dhe Ditës së Alfabetit të
Gjuhës Shqipe në patronazhin
e zëvendëskryeministrit të Qe-
verisë së Maqedonisë, Hazbi
Lika, do të organizohen një
sërë aktivitetesh për të krem-
tuar këtë ditë të veçantë në hi-
storinë e popullit shqiptar, ditë
e cila është edhe festë për sh-
qiptarët në Maqedoni. Sekre-
tari shtetëror i Ministrisë së
Kulturës në Republikën e Ma-
qedonisë dhe njëkohësisht
koordinator i aktiviteteve për
shënimi e Kongresit të Mana-
stirit, Valmir Aziri në një dekla-
ratë për MIA-n informo se më
21 nëntor, në Manastir do të
realizohet tribuna shkencore e
cila do t’i kushtohet Ditës së
Alfabetit ku të pranishëm do
të jenë studiues të Albano-
logjisë nga Institucionet
shkencore të Maqedonisë, Ko-
sovës dhe Shqipërisë. Ai për-
mendi  se aktivitetet në kuadër
të Ditës së Alfabetit kanë  fil-
luar që  nga data 14 nëntor ku
një ekip artistësh janë dërguar
në Manastir për të realizuar
koloninë artistike ku do të pik-
turohen figurat e 11 komisio-
nerëve në Kongresin e Mana-
stirit dhe të njëjtat do të
ekspozohen në qytetin e Alfa-
betit me rastin e 109 vjetorit.
Më 22 nëntor në Manastir, do
të vizitohet Muzeu i Alfabetit
teksa e tërë ngjarja do të
përmbyllet me koncertin so-
lemn, i cili tradicionalisht or-
ganizohet në këtë vend. Në
koncert parashihet të marrin
pjesë figura të shquara shqip-
tare, ministra dhe pjesëmarrës
nga komuniteti ndërkombëtar.
Siç informoi Aziri, në Shkup
gjatë 22 nëntorit, në Qeverinë
e Republikës së Maqedonisë
do të priten dhe nderohen në
mënyrë solemne doajenët e
arsimit të gjuhës shqipe. Më 14
Nëntor 1908 në Manastir u
mblodh Kongresi i Manastirit
ose Kongresi i Alfabetit, me
qëllim krijimin e një alfabeti
të njësuar që do të ishte edhe
fillimi i letërsisë mbarëshqip-
tare. Në këtë kongres ishin të
pranishëm 150 delegatë, të
ardhur nga të gjitha anët e Sh-
qipërisë, si dhe nga komunite-
tet shqiptare në Rumani, Itali,
Greqi, Turqi, Egjypt, Amerikë,
etj. Kryetar i Kongresit u
zgjodh Mit’hat Frashëri, i biri i
Abdyl Frashërit.

Lika uroi 10-vjetorin e punës së ITSHKSH-së 

AKOMA S’KA NËNSTACIONE NË KOMUNAT RURALE

Harrohet disperzimi i
Brigadës së zjarrfikësve

Nuk është e vërtetë se ne vonohemi apo nuk intervenojmë në
kohë. Gjithmonë arrijmë brenda mundësive tona, por duhet
pasur parasysh se ne mbulojmë një territor kaq të madh që
arrin deri në 35 kilometra dhe derisa të arrijmë, normalisht se
është vonë, prandaj edhe kemi apeluar dhe kemi kërkuar
disperzimin e njësisë së zjarrfikësve edhe në komunat tjera

UKA ALITI

Gjashtë komunat e
Pollogut, duke mos
përfshirë Gostivarin
dhe Vrapçishtin,
mbulohen nga njësi e
zjarrfikësve dhe nga
një ndihmë e shpejtë
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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A
po rrëshket bota rrezikshëm,
drejt një Armagedoni kiber-
netik? Të shpresojmë që jo,
por le të përpiqemi ta kup-

tojmë rrezikun, dhe të fokusohemi në
atë që mund të bëjmë në lidhje me të.
Njëri pas tjetrit, shtetet kanë filluar të
eksplorojë mundësitë për forcimin e
aftësive të tyre sulmuese në hapësirën
kibernetike, dhe shumë vende të tjera e
kanë bërë tashmë këtë. Ky është një
përshkallëzim i rrezikshëm. Në fakt,
pak tendenca të tjera, përbëjnë një
kërcënim më të madh për stabilitetin
global. Pothuajse të gjitha shoqëritë
janë bërë shumë të varura nga interne-
ti, pjesa më e rëndësishme e infrastruk-
turës në botë – dhe gjithashtu infra-
struktura mbi të cilën mbështeten të
gjitha infrastrukturat e tjera. I ashtu-
quajturi Internet i Gjërave është një
emërtim i gabuar; së shpejti do të jetë
“Interneti i Gjithçkasë”. Dhe epoka e ta-
nishme nuk është një Revolucion i
Katërt Industrial; është fillimi i epokës
digjitale dhe fundi i epokës industriale.

Epoka digjitale ka sjellë dobësi të
reja që hakerët, kriminelët e internetit
dhe aktorët e tjerë malinjë tashmë i po
shfrytëzojnë në mënyrë rutinore. Por
edhe më alarmues është padurimi i qe-
verive të shteteve, për të kryer opera-
cione luftarake kibernetike kundër një
tjetri. Ne tashmë kemi arritur në fazën
ku, në çdo konflikt ka një dimension ki-
bernetik. Shtetet e Bashkuara dhe Iz-
raeli e kaluan Rubikonin në vitin 2010,
duke kryer sulmin me virusin Stuxnet
ndaj objekteve bërthamore të Iranit.
Tani, nuk mund të thuash dot se ku po
ndodhin konfliktet në internet, pasi
janë të fshehura. Gjërat ishin ndryshe
në botën e vjetër të armëve bërthamo-
re, të cilat janë pajisje të komplikuara
dhe të shtrenjta, të bazuara në tekno-
logji që e zotëronin vetëm disa specia-
listë me arsim të lartë. Armët kiberne-
tike, nga ana tjetër, janë në përgjithësi
të lira për t’u zhvilluar ose përftuar, dhe
të lehta për t’u përdorur. Si rezultat,
edhe shtetet e dobëta dhe të brishta
mund të bëhen fuqi kibernetike të kon-
siderueshme.

Më keq akoma, teknologjitë e luftës
kibernetike po përhapen me një ritëm
alarmues. Ndërkohë që ekzistojnë
masa mbrojtëse të gjera për të kontrol-
luar aksesin ndaj teknologjive dhe ma-
terialeve bërthamore të ndjeshme,
pothuajse asgjë nuk mund të paranda-
lojë shpërndarjen e kodit të një softue-
ri të dëmshëm. Për të kuptuar shkallën
e kërcënimit me të cilin përballemi, të
mos shikojmë më tej se virusi “Wanna-
Cry”, që ndër të tjera pothuajse mbylli
Shërbimin Shëndetësor Kombëtar Bri-
tanik në majin e kaluar. Virusi ka sh-
frytëzuar një dobësi në sistemin opera-
tiv Microsoft ëindoës që Agjencia
Kombëtare e Sigurisë e kishte zbuluar
tashmë, por nuk raportoi te Microsoft.
Pasi ky informacion u zbulua ose u vodh
nga NSA, Koreja e Veriut e vuri shpejt në

përdorim virusin, që nuk duhet të na
vijë si befasi. Gjatë viteve të fundit, Ko-
reja e Veriut ka nisur sulme kibernetike
në mbarë botën, sidomos kundër Sony
Pictures, por edhe kundër shumë insti-
tucioneve financiare.

Dhe, sigurisht, Koreja e Veriut nuk
është aspak një përjashtim. Rusia, Kina
dhe Izraeli kanë zhvilluar gjithashtu
armë kibernetike, të cilat ata po përpi-
qen t’i ndërfusin në sisteme anembanë
botës. Ky kërcënim në rritje është pikë-
risht pse vendet e tjera kanë filluar të
flasin për blerjen e aftësive sulmuese
kibernetike të veta: ata duan të kenë një
mburojë, për të shmangur sulmet nga
fuqitë e tjera kibernetike. Siguria kiber-
netike konsiderohet e komplikuar dhe e
kushtueshme; por sulmi kibernetik
shihet si i lirë dhe seksi. Problemi është
se, ndërkohë që parandalimi funksio-
non në botën bërthamore, nuk është
veçanërisht i efektshëm në botën kiber-
netike. Aktorët e ligj – dhe Koreja e Ve-
riut nuk është shembulli i vetëm – janë
shumë më pak të goditshëm, sesa ven-
det e zhvilluara, në përplasjen kiberne-
tike. Ata mund të sulmojnë vazhdimi-
sht, pa u rrezikuar nga pasoja të rënda. 

Origjina shpesh herë e paqartë e
sulmeve kibernetike e bën edhe më të
vështirë zbatimin e një teorie racionale
të parandalimit, në botën kibernetike.
Identifikimi i palës përgjegjëse, nëse
është e mundur, kërkon kohë; dhe rre-
ziku i fajësimit të gabuar është gjith-
monë aty. Unë dyshoj se ne do të

shohim ndonjëherë prova të qarta se
Izraeli është duke kryer operacione sul-
muese kibernetike; por kjo sigurisht
nuk do të thotë se nuk është duke e
bërë. Në errësirën e hapësirës kiberne-
tike, aktorët e sofistikuar mund të
fshihen pas palëve të treta të pavetë-
dijshme, të cilët pastaj ekspozohen
ndaj kundërsulmeve prej palës së sul-
muar. Dhe në konfliktin në vazhdim mi-
dis vendeve të Gjirit, të paktën një qeve-
ri mund të ketë hakerë të kontraktuar,
me banim në vende të tjera, për të kryer
operacione kundër një kundërshtari.
Kjo metodë e shmangies së zbulimit
pothuajse me siguri do të bëhet normë.

Në një botë të mbushur me rivalite-
te gjeopolitike të mëdha dhe të vogla,
një paqartësi e tillë në fushën kiberne-
tike mund të ketë pasoja katastrofike.
Armët bërthamore në përgjithësi u
nënshtrohen sistemeve të qarta, të
rrepta dhe të përpunuara të komandi-
mit dhe kontrollit. Por kush mund të
kontrollojë legjionet e luftëtarëve ki-
bernetikë në rrjet? Duke qenë se ne
jemi ende në fazat e hershme të epokës
digjitale, askush nuk e di se çfarë do të
vijë më pas. Qeveritë mund të fillojnë të
zhvillojnë sisteme autonome kundër-
sulmi, të cilat, edhe nëse nuk e arrijnë
Makinën e Kiametit të Dr. Strangelove,
do të sjellin një botë të dobësuar, me
pasoja të panumërta. Më e qartë është
se, armët kibernetike do të bëhen in-
strument kryesor në luftërat reale. Kar-
ta e Kombeve të Bashkuara afirmon të

drejtën e të gjithë shteteve anëtare për
vetëmbrojtje – një e drejtë që, pa dy-
shim, është gjithnjë e më e hapur për
interpretim, në një botë kinerbetike
dhe të digjitalizuar. Karta prek edhe çë-
shtjet e së drejtës ndërkombëtare,
veçanërisht në lidhje me jo luftëtarët
dhe infrastrukturën civile në zonat e
konfliktit. Po për konfliktet e panumër-
ta që nuk arrijnë pragun e luftës
gjithëpërfshirëse? Deri më tani,
përpjekjet për të vendosur rregulla uni-
versale dhe norma që rregullojnë sjel-
ljen e shtetit në hapësirën kibernetike
kanë dështuar. Është e qartë se disa ven-
de duan të ruajnë lirinë e plotë të vepri-
mit në këtë fushë.

Por kjo paraqet një rrezik të duk-
shëm. Si e kanë treguar rrjedhjet e NSA,
nuk ka asnjë mënyrë për të kufizuar qa-
sjen në armë destruktive kibernetike
dhe nuk ka arsye të shpresojmë që rre-
gullat e përmbajtjes që qeverisnin
epokën bërthamore, do të funksiono-
nin në epokën kibernetike. Për fat të
keq, një marrëveshje ndërkombëtare e
detyrueshme për të kufizuar zhvillimin
dhe përdorimin e armëve kibernetike
sulmuese në situata të paqëndruesh-
me, është ndoshta larg. Ndërkohë,
duhet t’i kushtojmë vëmendje më të
madhe rreziqeve të përhapjes së armë-
ve kibernetike dhe t’u bëjmë thirrje qe-
verive të zhvillojnë aftësi mbrojtëse dhe
jo sulmuese. Një garë armatimi në
hapësirën kibernetike nuk ka fitues.
(bota.al)

Kutia e Pandorës e epokës digjitale

Pothuajse të
gjitha shoqëritë
janë bërë shumë
të varura nga
interneti, pjesa
më e
rëndësishme e
infrastrukturës
në botë – dhe
gjithashtu
infrastruktura
mbi të cilën
mbështeten të
gjitha
infrastrukturat
e tjera

Nga Carl BILDT

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS
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D
emokracia ishte gjithçka
njerëzit ëndërronin në fillim
të viteve ’90 në Ballkan. Pas më
shumë se pesëdhjetë vitesh

nën sundimin komunist, rënia e Murit
të Berlinit dhe era e ndryshimit në Eu-
ropën Lindore mbërritën edhe në rajon.
Më shumë se çerek shekulli më vonë
një progres i konsiderueshëm është ar-
ritur në tranzicionin, në ekonominë e
tregut, në krijimin e institucioneve dhe
në zbatimin e reformave në fushën e
sigurisë. Megjithatë, shumë shqetësi-
me ngrihen për sa i përket cilësisë së
demokracisë dhe menaxhimit të saj në
Ballkanin Perëndimor. Njëzet e shtatë
vjet më vonë, mund të thuhet se në
rajon ekziston një demokracie formale,
por së cilës i mungon thelbi dhe kultu-
ra politike e bazuar në besim. Dyshime
të shumta janë ngritur nga institucione
ndërkombëtare, se demokracia “ballka-
nike” është më shumë një lojë pushte-
tesh, që ka krijuar një hendek të gjerë
midis elitave dhe qytetarëve të thje-
shtë.

DEMOKRACITË ZGJEDHORE TË
“SISTEMEVE HIBRIDE”

Sipas Indeksit të Demokracisë, i pu-
blikuar çdo vit nga “Economist”, në vitin
2016, vendet e Ballkanit Perëndimor
renditen shumë dobët, duke u klasi-
fikuar si “regjime hibride”. Në realitet,
këto vende kanë demokraci zgjedhore,
por akuzat për manipulime zgjedhore
janë të zakonshme dhe tranzicionet e
pushtetit rrallëherë janë të qeta. Ndër-
sa mashtrimet dhe vjedhja e hapur në
ditën e zgjedhjeve nuk janë më aq të
zakonshme, manipulimi strategjik i
zgjedhjeve po kthehet në normë. Duke
mos përfshirë shkelje flagrante të ligjit,
manipulimi i zgjedhjeve organizohet
me shumë kujdes për të influencuar
lojën e ndershme të procesit të voti-
mit. Fondet qeveritare përdoren për të
blerë akses të gjerë në media, rregullat
zgjedhore ndryshohen në procese të
dyshimta, institucionet zgjedhore po-
litizohen në maksimum, dhe financimi
i partive politike është shumë i disku-
tueshëm. Si rezultat, ekziston një apa-
ti e gjerë dhe dyshime se zgjedhjet
janë kthyer tashmë në “lojën e budal-
lait”. Interesi për pjesëmarrje aktive në
votime është gjithnjë e më shumë në
rënie, duke qenë në nivelet më të ulëta
në 25 vitet e fundit (41% në Kosovë,
46% në Shqipëri, 49% në Maqedoni,
54% në Bosnjë dhe Hercegovinë, 54%
në Serbi), me përjashtim të Malit të Zi,
ku pjesëmarrja në zgjedhjet e fundit
ishte në nivelet e 73%. Zgjedhjet nuk
shihen më si një mundësi për të man-
datuar ndryshime pozitive. Në fakt, vo-
timet shihen si një mundësi për të
zgjedhur të keqen më të vogël, dhe ata
që vijnë në pushtet gëzojnë përfitimet
e mosbesimit të njerëzve te kundërsh-
tarët e tyre. Në rajon vërehet një trend
negativ për sa i përket transformimit
demokratik, që ka filluar që në vitin
2008 si rezultat i krizës ekonomike dhe
konsekuencave të saj të tejzgjatura ne-
gative. Megjithëse dritëhijet e demok-

racisë marrin ngjyra dhe forma të ndry-
shme në Ballkanin Perëndimor, ajo që
është e përbashkët është trendi i re-
gresionit demokratik. Fatkeqësisht, në
shumë raste, dobësimi i sistemit de-
mokratik është i legjitimizuar përmes
“institucioneve demokratike”, si për
shembull zgjedhjet, maxhorancat qe-
verisëse, gjykatave apo “sundimit të
ligjit” që maxhorancat prodhojnë. Në
Ballkanin Perëndimor, përkeqësimi de-
mokratik nuk ka qenë i menjëhershëm,
por gradual, duke krijuar sisteme poli-
tike ambige demokratike. Deficit de-
mokratik në rajon vjen si pasojë e një
cikli vicioz të krijuar nga institucione
të dobëta dhe liderë autokratikë.

NJË PROCES I PAFUND
TRANZICIONI

Problemi më i madh për vendet e
Ballkanit Perëndimor është se ato janë
të mbërthyera në një proces tranzicioni
të pafund. Shumë studiues janë
përpjekur që të krahasojnë dhe të re-
plikojnë suksesin e procesit të zgjeri-
mit të Bashkimit Europian (BE) në Eu-
ropën Qendrore, duke menduar se
suksesi në integrim kishte krijuar një
tranzicion të qetë drejt demokracisë.
Në rastin e Ballkanit Perëndimor, inte-
grimi në institucionet Euro-Atlantike
është konsideruar si mekanizmi kryesor
për sigurinë, stabilitetin dhe demokra-
cinë në rajonin e trazuar. Në realitet,
demokratizimi mbetet një tipar thelbë-
sor i “Europianizimit”, ndërsa “karota” e
anëtarësimit në BE është përdorur për
të motivuar elitat politike që të adop-
tojnë dhe zbatojnë reforma të rëndë- si-
shme strukturore dhe demokratike.
Ndërsa anëtarësimi në BE ende konsi-
derohet si një objektiv strategjik i poli-
tikës së jashtme për vendet e rajonit,
elitat politike favorizojnë integrimin
për përfitime politike, pa një angazhim
kuptimplotë ndaj vlerave demokratike
e liberale europiane. Nga ana tjetër,
rritja e demokracive iliberale, polarizimi
politik dhe populizmi, veçanërisht në
Europën Qendrore dërgon mesazhe të
gabuara në Ballkanin Perëndimor.
Fatkeqësisht, perspektiva Europiane për

Ballkanin Perëndimor po zvogëlohet si
rezultat i “lodhjes nga zgjerimi” dhe kjo
ofron arsye për udhëheqës oportunistë
në rajon, që të reduktojnë reformat dhe
të ngadalësojnë procesin e transformi-
mit, i manifestuar në “lodhjen nga refor-
mat”. Zëra të shumtë në Ballkanin
Perëndimor akuzojnë BE-në se ka ngri-
tur standardet për anëtarësim në nive-
le shumë më të larta kërkese. Rritja e
demokracive iliberale në Europën Qen-
drore është shumë shqetësuese.
Megjithëse ato vende kanë institucione
politike dhe ekonomike shumë më të
avancuara në krahasim me vendet e
Ballkanit Perëndimor, situata aktuale
atje reflekton shumë shkaqe rrënjësisht
më të dukshme në Ballkan. Një popul-
lsi skeptike në shume vende të Europës
është e frustruar me elitat tradicionale
mbi paaftësinë e tyre për të ofruar
zgjidhje për problemet e pabarazisë në
rritje, emigracionit, rreziqeve të terroriz-
mit. Si rezultat, njerëzit po behën me të
dyshimtë ndaj politikës tradicionale,
duke u kthyer për të gjetur zgjidhje tek
elitat populiste.

RRITJA E PABARAZIVE DHE
SHTRESËZIMIT SOCIAL

Me gjithë procesin e suksesshëm
të tranzicionit në Europën Qendrore
në ndërtimin e institucioneve dhe kriji-
min e rritjeve të larta ekonomike, një
nga konsekuencat e pamenduara ishte
edhe një shtresëzim i shpejtë i shoqë-
risë. Në Ballkanin Perëndimor, të
ardhurat për frymë janë vetëm 14% e
mesatares së të ardhurave të BE-se, pa-
barazia në rritje dhe zvogëlimi i klasës
së mesme janë sfida urgjente, në një
rajon ku klasa politike konsiderohet e
korruptuar dhe për interesa personale.
Nëse këto sfida nuk adresohen, urgjen-
tisht mund të shkatërrojnë të ardhmen
e rajonit. Në këtë tablo ekonomike të
zymtë dhe të dëshpëruar, pakënaqë-
sia me demokracinë po rritet. Populiz-
mi me rritje, në mënyre interesante i
shfaqur te partitë politike tradicionale,
është një pasojë logjike e kësaj situate,
që krijon hapësira manovruese për
udhëheqës oportunistë vigjilentë, dhe

nga ana tjetër sjell reduktimin e pe-
shës se politikanëve reformatore dhe
europianistë. Roli i BE-se është vendim-
tar për të mos i lejuar vendet e Ballka-
nit Perëndimor të shkojnë në regres të
mëtejshëm, duke lejuar “stabilokra-
cinë” të rrënjoset thellë në shoqëri. Për
fat të keq, BE nuk ka qenë kritike mjaf-
tueshëm për sa i përket përkeqësimit të
reformave demokratikë në rajon, duke
i dhënë prioritet stabilitetit mbi de-
mokracinë. Ndoshta mungesa e kri-
tikave është e lidhur me mungesën e
angazhimit në procesin e zgjerimit. Kjo
nuk do të thotë që BE-ja duhet të ulë
kërkesat dhe standardet e pranimit për
vendet kandidate, apo t’i pranojë ato
pa i përmbushur standardet. Sidoqoftë,
një mësim i mirë që duhet marrë në
këtë fushë (nga eksperienca e Europës
Lindore) në lidhje me standardet de-
mokratike, është se leva e kondiciona-
litetit për vendet kandidate funksionin
përpara anëtarësimit, ku transformi-
mi demokratik duhet të jetë baza e in-
tegrimit në BE. Është e zakonshme për
udhëheqësit në Ballkanin Perëndimor
të fajësojnë të tjerët për situatën në
vendet e tyre dhe të mos marrin
përgjegjësi për dështimet e tyre. BE
duhet të jetë e pakompromentuesh-
me për sa i përket promovimit të sun-
dimit të ligjit, qeverisjes së mirë dhe
zhvillimit të institucioneve të forta, si
dhe duhet të angazhohet më aktivisht
në mbështetjen e shoqërisë civile për të
fituar reforma nga baza. Ky është the-
meli për të krijuar mundësi ekonomike
në rajon. Të rinjtë që aspirojnë për
standarde më të larta jetese, kanë ne-
vojë për mundësi të qëndrueshme për
të qëndruar dhe investuar në vendet e
tyre të origjinës. Por për fat të keq, për
shumë të rinj, e vetmja alternativë e
vërtetë është të kërkojnë mundësi rea-
liste për të jetuar një jetë demokratike
ne Perëndim, në vend që të përpiqen të
ndryshojnë situatën në vendet e tyre.
Në këtë perspektive, BE duhet të bëjë
më shumë për fuqizimin e të rinjve dhe
mbështetjen e mediave e lira, të cilët
kanë kapacitetet të shtrojnë presion
ndaj udhëheqësve të tyre për ndryshi-
me pozitive. (panorama)

Sipas Indeksit të
Demokracisë, i
publikuar çdo
vit nga
“Economist”, në
vitin 2016,
vendet e
Ballkanit
Perëndimor
renditen shumë
dobët, duke u
klasifikuar si
“regjime
hibride”

Sfida e transformimit demokratik 
në Ballkanin PerëndimorNga Valbona ZENELI 



Delvina KËRLUKU

Miftar Ziberi, themelues i Klubit
të volejbollit “Shkëndija” të Te-
tovës, trajner shumëvjeçar i

këtij klubi dhe ish përzgjedhës i repre-
zentacionit të Maqedonisë si dhe disa
vite i reprezentacionit të volejbollit në
Kosovë. Studimet i kryer në Beograd,
në Institutin Shtetëror të Fizkulturës.
Ndërsa, ato pasuniversitare në Institu-
tin e Lartë të Fizkulturës “VojoKushi” në
Tiranë në drejtimin e Volejbollit.  Pu-
noi në Gjimnazin e Tetovës, pastaj në
universitete.

KOHA: Profesor Miftari, jeni the-
melues i Klubit të volejbollit Shkën-
dija të Tetovës, trajner shumë vjeçar i
këtij klubi. Cilat janë hapat e parë në
themelimin e klubit dhe si qëndron
sot ky klub?  

ZIBERI:Që nga fëmijëria e hersh-
me kam dashur të merrem me futboll,
por në atë kohë të komunizmit ishte e
pamundur që shqiptarët të merreshim
me këtë veprimtari. Pesë herë kam marr
pjesë kur përzgjidheshin talentet. Të
gjithë shqiptarët eliminoheshin, pasi
ata nuk ishin fëmijë të nomenklaturës
udhëheqëse të pushtetit, mirëpo pasi
kreva studimet në fakultetin e DIF-it në
Beogradit (Institutin Shtetëror i Fizkul-
turës), si i pari shqiptar nga Maqedo-
nia, me një diplomë të këtillë mua më
takonte që të jem promotor i lëvizjes
për themelimin e të gjitha klubeve të
degëve të ndryshme sportive. Në ato
vite populli shqiptar (në përgjithësi në
vitet e 70-ta) doli nga periudha e do-
minimit të egër të policisë politike Jugo-
sllave si turmë e paorganizuar, andaj
proceset selektive brenda korpusit të
tij as që kishin filluar. Shqiptarët, siç
ishin gjithnjë të margjinalizuar në for-
ma drastike, as që merreshin me sport,
pasi kjo veprimtari ishte e rezervuar
vetëm për ata që kishin pushtetin në
duar. Viti 1974 shënon një kthesë në
gjithë zhvillimet mbarështuese politike
dhe sociale në shtetin e asaj kohe që
quhej Jugosllavi. Klima e decentralizi-
mit, zbutja e kontrollit të UDB-ës, si per-
sonifikim të unitarizmit e përshkoi edhe
Republikën e Maqedonisë. Unë dhe Ha-

fezat Osmani, duke e hetuar këtë de-
centralizim, dhe të vetëdijshëm për
rëndësinë e jetës shoqërore, sidomos
të sportit, në zhvillimin e vlerave të një
kombi, shpalosëm idenë e themelimit
të një klubi të volejbollit, e cila u përkrah
në mënyrë masovike nga shumë entu-
ziastë, si: Muhedin Hadri, Yzeir Yzeiri,
Mit`hat Emini, Shefki Haliti, Hashim
Zeqiri, Abdulmenaf Rustemi, Shpend
Pustina, Sali Alimi, Ylber Pustina etj.,
dhe të bashkuar rreth këtij qëllimi, iu
përveshën punës dhe realizuam idenë
e lartpërmendur, pra fillimisht theme-
luam Klubin e volejbollit “Shkëndija”, i
cili më vonë do të jetë katalizator i një
organizimi ma të gjerë sportiv të shqip-
tarëve në Komunën e Tetovës. Klubi i
Volejbollit “Shkëndija” është i theme-
luar më 27 gusht 1974 në lokalet e Gjim-
nazit të Tetovës, dhe nga shumë pro-
pozime se si të emërtohet ky klub, u
pranua ai i Zotit  Yzeir Yzeiri, pasi emri
SHKËNDIJA në vete ngërthente simbo-
likën, e cila përkonte me realitetin e
kohës së viteve të shtatëdhjeta. Në këtë
Kuvend Themelues u zgjodhën edhe
drejtuesit e parë të kësaj skuadre të vo-
lejbollit si: Mit`hat Emini (kryetar), kur-
se për krye-trajner u emërova unë dhe
ndihmës-trajner Hafezat Osmani. Filli-
misht mbështetja financiare u dha nga
Z. Sami Ismaili, i cili i bleu përgatitjet e
nevojshme si veshmbathjet sportive të
lojtarëve, gjithashtu edhe mjetet e lojës
së volejbollit si: topa, rrjetë, antena etj.
K. V.”Shkëndija” garat i filloi në shtator të
vitit 1974 me shumë sukses. Gjatë gjithë
kampionatit të vitit garues 1974/`75 ky
klub i volejbollit nuk humbi asnjë nde-
shje. Në vitin 1978 themeluam edhe
skuadrën e vajzave dhe si ndihmëse an-
gazhuam Jabllanka Veselinovska, profe-
sore e edukimit fizik, e cila njëherit ish-
te edhe lojtare aktive. Gjatë garave të
bëra në tri vitet e ardhshme (deri në
ndalimin e veprimtarisë së kësaj skua-
dre në vitin 1981), ajo luajti me sukses të
ndryshueshëm në kategorinë repu-
blikane, dhe lojtaret e para ishin : Suza-
na Ramadani, Shadinas Shabani, Laftu-
rie Emini, Zibide Ameti, Vjollca Saliu
etj. Ishte viti 1979, periudha kohore kur
në K.V.”Shkëndija” punohej me një orga-
nizim dhe profesionalizëm të dukshëm

dhe si rezultat i kësaj pune vetëmohue-
se, kjo skuadër arriti që në ndeshjet
kualifikuese, të cilat u mbajtën në Pro-
bishtip, të zë vendin e parë dhe kështu
të bëhet anëtare e Ligës së Parë Repu-
blikane. Lojtarët të cilët i fituan të gjitha
ndeshjet në këtë eveniment ishin: Sali
Alimi (kapiten), Namikqemal Mustafa,
Naser Qamili, Arif Musli, Durim Sejful-
lahu, Safet Sejfullahu, Reshat Ahmeti,
Gazi Nurishi, Agim Demiri, Sinan Ra-
mizi, Alajdin Osmani, Taxhedin Saliu,
Fatmir Muhedini. Namik Mustafa, Na-
ser Qamili dhe Arif Musli ishin anëtar të
kombëtares së Republikës së Maqedo-
nisë, kurse Naser Qamili edhe anëtar i
kombëtares së Jugosllavisë. Në këtë
kohë K.V.”Shkëndija” kishte edhe skua-
drën e të rinjve dhe në përbërje të saj,
lojtarët më me perspektivë ishin: Naim
Murtezani, Menduh Thaçi, Abdullah
Baftiari dhe Latif Ramizi. Në vitin 1981
K.V.”Shkëndija” bënte pjesë në Shoqatën
sportive “Shkëndija”, e cila në gjirin e
saj kishte edhe klubin e karatesë dhe
atë të futbollit dhe në një ndeshje që
luajti ky i fundit në fshatin Vollkovi,
erdhi deri te një zënkë e madhe (si pa-
sojë e humbjes së ndeshjes nga ana e
nikoqirëve) dhe që nga ky moment fi-
tohet preteksti për ndalimin e aktivite-
tit të gjitha klubeve me emrin Shkën-
dija. Arsyetimi ishte gjithsesi politik, që
në vete ngërthente frikën nga pasojat e
organizimit të shqiptarëve të Repu-
blikës së Maqedonisë në institucione

të tyre ku krijoheshin dhe seleksionohe-
shin vlerat dhe individët. Me dështimin
e komunistëve dhe të ideve të tyre për
rregullimin e marrëdhënieve shoqëro-
re, u krijuan mundësi për mëkëmbjen e
jetës sportive jo vetëm të shqiptarëve në
Tetovë, por edhe në veset e tjera të Re-
publikës së Maqedonisë. Më 27 gusht të
vitit 1991 Në Kafeterinë “Demos” (ky ish-
te një nëntor i dytë i K.V. “Shkëndija”) u
themelua përsëri ky klub në të dy kate-
goritë (të femrave dhe meshkujve), por
tani me ambicie më të mëdha. Kryetar
i klubit u zgjodh Yzeir Yzeiri, kurse traj-
ner i meshkujve u zgjodha unë, ndërkaq
ndihmës Sali Alimi. Trajner i të rinjve u
caktua Naser Qamili, trajner i femrave
Namikqemal Mustafa dhe ndihmës i
tij Taxhedin Saliu. Në këtë periudhë
kohore Klubit i volejbollit “Shkëndija”,
nën udhëheqjen time garoi me sukse-
se të ndryshueshme pasi tani përparë-
si i jepej punës me të rinj. Sali Alimi dhe
Naser Qamili brenda këtyre 7 viteve
nxorën dy gjenerata të shkëlqyeshme të
volejbollistëve, të cilët u bënë sinonim
i volejbollit modern. Ndër lojtarët më të
mirë të këtij klubi kanë qenë: Naser Qa-
mili (lojtar i reprezentacionit të të rinj-
ve të ish Jugosllavisë), Namikqemal Mu-
stafa, Durim Shehabi (Luma), Sali Alimi,
Arif Musli etj. Kurse tani lojtarët më të
mirë Shkëndijës janë: Pëllumb Vela,
Idris Bexheti, Habil Ajeti, Zylfi Baftijari
Armir Ferati, Ilir Vela dhe të rinjtë me
mjaft perspektivë, Flaurent Islami dhe

Naim Abazi. Pas konfliktit të 2001 volej-
bolli ekzistoi me vështirësi të mëdha
dhe, fatkeqësisht erdhi edhe momenti
i shuarjes së “Shkëndisë”, që ishte krena-
ria e Tetovës.

KOHA: Më shumë se një dekadë
keni dhënë mësim në Fakultetin e Kul-
turës Fizike në Kosovë në lëndën e vo-
lejbollit dhe keni qenë disa vite trajner
i skuadrës nga Peja “E jona Peja” , ku
edhe keni ndihmuar volejbollin koso-
var. Çfarë flet kjo eksperiencë? 

ZIBERI:Pas çlirimit të Kosovës or-
ganizoheshin manifestime të ndrysh-
me dhe ne si klub shqiptar i volejbollit
u ftuam që të luajmë volejboll në mani-
festime dhe kupa të ndryshme. Në të
njëjtën kohë më ftuan që në Fakultetin
e Edukimit Fizik dhe Sporteve të japë
mësimin e lëndës së volejbollit dhe
njëherësh bëhem dhe trajner i Klubit
pejan “E Jona Peja”. Përvoja e fituar në
Republikën e Kosovës ma dha mundë-
sinë të di se si të sillem në jetë dhe jo çdo
gjë t’ia lë rastit. Kjo përvojë më mësoi që
guximshëm të pranoj të gjitha provoki-
met dhe me vetëbesim të angazhoj
dijen dhe forcat e mia që rreziqet dhe
vështirësitë të më japin forcë të re për të
ardhmen. Më pëlqeu kjo pyetje e Juaja
pasi një proverb popullor shqiptar
thotë: Më i mirë është një njeri me për-
vojë se dhjetë shkencëtarë, por unë kuj-
toj se duke dhënë mësim edhe në fakul-
tet, e fitova edhe dijen dhe kur njeriu i

Viti 1974 shënon një kthesë në gj
asaj kohe që quhej Jugosllavi. K
personifikim të unitarizmit e pë
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12 NDRYSHE ME...

MIFTAR ZIBERI, PISHTAR I SPORTIT SHQIPTAR

Humbja është
mësuese më e
mirë se fitorja

Koha, e martë 21 nëntor, 2017 

Unë kam qenë iniciator i parë për themelimin e të gjitha klubeve me emrin “Shkëndija” po ashtu edhe i Shoqatës sportive “Shkëndija”.
Me një fjalë jam pishtar i sportit ndër shqiptarët e Maqedonisë dhe për fjalën pishtar në fjalorin e gjuhës së sotme shqipe jepen këto
sqarime: Pishtar është ai që me idetë e veta përparimtare u ndriçon dhe u hap rrugën masave të gjera të popullit për drejtësi
shoqërore e përparim ndriçues, UDHËRËFYES PËR SPORT.

Koha



posedon të dyja këto virtyte, ai ecën në
çdo rrugë të panjohur duke mos e
ngatërruar fare atë.

KOHA: U përzgjodhët në repre-
zentacionin e volejbollit në Kosovë.
Pra, ky emërim ka ardhur si rezul-

tat i punës shumë vjeçare, të cilën
e keni bërë në volejboll. Çdo të
thotë për një shqiptar nga Ma-
qedonia, të jetë në krye të një in-

stitucioni të këtillë në Kosovë?
ZIBERI:Bordi i Federatës së Volej-

bollit të Kosovës kur më kanë emërtuan
në këtë post të përzgjedhësit, e kanë di-
tur se unë jam personi që i plotësoj të
gjitha kushtet e parashtruara nga ky in-
stitucion i volejbollit kosovar.  Ofertën e
bërë nga Bordi i Federatës Kosovare të
Volejbollit e pranova nga shkaku se jam
i vetëdijshëm se trajneri i mirë bëhet
me punë dhe se dija fitohet dhe sendër-
tohet gjatë përvojës dhe shkollimit. Unë
e di se trajner i mirë i posedon edhe këto
veti: ai ka aftësi të lindura, është psikolog
i mirë, e di taktikën e lojës së volejbol-
lit,është autoritet dhe qëndron pas çdo
fjale që e thotë. Ai di t’i motivojë lojtarët
si dhe di si të zhvilloj procesin stërvitor.
Duhet gjithashtu të jetë pedagog i mirë,
duhet të jetë i pari në çdo gjë,
zemërgjerë e jo i ashpër dhe ndëshkues,
duhet të jetë pak mbi ndëshkimet. Traj-
neri dhe lojtarët duhet të jenë të relak-
suar në palestër dhe të koncentruar në
punë gjatë tërë kohës. Të jesh trajner i
mirë është mrekulli. Ne në këtë aspekt
vendnumërojmë pasi volejbolli në Ko-
sovë Maqedoni e Shqipëri po stagnon...

KOHA: Duke pasur parasysh si-
tuatën e volejbollit në Kosovë, po ash-
tu edhe në Maqedoni, shtrohet pyetja
se sa ka kapacitet volejbolli kosovar
dhe ai vendor të ballafaqohet me vo-
lejbollin ndërkombëtar?

ZIBERI:Realisht thënë Kosova në
rangun botërorë është aty kah vendi i

70, ndërsa Maqedonia është shumë më
para edhe se Shqipëria. Këtë vit Shqipë-
ria me Maqedoninë u përballën 3 herë
në garat e Ligës evropiane dhe që të tri
ndeshjet i humbi Shqipëria. Në garat
për kualifikim në Kampionatin Botë-
rorë, Republika e Kosovës zuri vendin e
fundit me vetëm një set të fituar kundër
Rumanisë, kurse ndeshjet me Rusinë,
Estoninë, Malin e Zi dhe Hungarinë, Ko-
sova i humbi me rezultatin 3:0. Në vo-
lejboll, në rrafshin botërorë gara bëhen
edhe në grupin e Divizionit të shteteve
të vogla dhe në këtë grup bëjnë pjesë
këto shtete: Luksemburgu, Skocia, të
dyja Irlandat, Uellsi, Islanda, Gjibralta-
ri, Lihtenshtajni dhe Ishujt Fare. Unë
kujtoj se duke parë nivelin e volejbollit
në Republikën e Kosovës, ne vendin e
kemi në këto gara dhe, tek e fundit, më
mirë është që të jesh i pari i fshatit se i
fundit i qytetit. Thonë se humbja është
mësues më i mirë se fitorja!

KOHA: Përmes programeve të har-
tuara, të përshtatura me kushtet zba-
tuese e aftësitë e verifikuara të nxënë-
sve/studentëve, atyre duhet sa më
saktë t’u mundësohet: zhvillimi i aftë-
sive funksionale, po ashtu edhe rritja
dhe mbrojtja e shëndetit; zbulimi dhe
mënjanimi apo zvogëlimi i mangësive
lëvizore, mundësisht edhe të atyre
psikosomatike etj. Çka tjetër?

ZIBERI: Për zbatimin e qëllimeve
kryesore (që Ju më lartë i përmendni)
kërkohet organizim më cilësor nga ak-
tivi i mësuesve të edukimit sportiv për-
mes strukturave udhëheqëse të shkol-
lës, të komunës e më lart, përfshirë
edhe bashkëpunimin e ngushtë me
prindër dhe organizatat joqeveritare,
duke i përcaktuar detyrat dhe
përgjegjësitë në interes të fëmijëve
tanë? Këtu duhet cekur se, duke zhvil-
luar njërën nga aftësitë trupore të
nxënësve, ne (padashur) ndikojmë
edhe në zhvillimin e aftësive tjera tru-

pore. Në këtë kuptim po ceki se domo-
sdo që shumë prej lëvizjeve duhet ten-
tuar që të automatizohen, sepse auto-
matizimi çon në deri në përkryerje.
Mësuesit e edukimit fizik duhet që
detyrueshëm nxënësve t’ua zhvillojnë
dhe mirëmbajnë aftësitë funksionale
si dhe aftësitë motorike, siç janë: forca,
shpejtësia drejtpeshimi, fuqia eksplozi-
ve,  koordinimi, agjiliteti (ndërrimi i sh-
pejtë i kahut të lëvizjes), i cili në thelb
varet nga aftësitë e tjera motorike. Për
sa i përket sëmundjeve psikosomatike,
ato nuk munden të ndodhin në orët e
edukimit fizik, pasi ndjenjat negative
gjatë këtyre orëve të mësimit zgjasin
shkurt. Vetëm reagimet emocionale ne-
gative jo të shëndetshme e ngarkojnë
psikikën dhe trupin duke e bërë orga-
nizmin e fëmijës të kapshëm-jo imun
nga së mundjet. Me nxënësit e shën-
doshë dhe talente duhet të fillojë or-
ganizimi me aktivitetet profesionale të
arsimtarëve të edukimit fizik në shkol-
lat fillore dhe me profesorët për sport
dhe aktivitete sportive në shkollat e me-
sme, të cilët në esencë përfaqësojnë
shoqatat sportive shkollore gjegjësisht
klubet sportive. Thënë për kyçje të më-
tutjeshme të klubeve sportive shkollo-
re në sistemin e garave jashtëshkollore,
ato duhet që t`u bashkëngjiten organi-
zatave komunale, të cilat janë
përgjegjëse për sport shkollor, të cilat
janë edhe anëtare të Federatës për
sport shkollor të Maqedonisë. Një
mënyrë e këtillë e garave, na mundë-
son organizimin e sistemit klasik ga-
rues ndërmjet klasave, nëpërmjet të
kampionateve komunale, zonale,
ndërmjet zonale dhe duke përfunduar
me kampionatet shtetërore dhe Lojërat
Olimpike Shkollore, të cilat për shkollat
fillore organizohen në vitet tek (të ash-
tuquajtura lojëra olimpike të vogla)
dhe në vitet çift garat për shkollat e
mesme në të ashtuquajturat gjimna-
ziada. Në kohën e komunizmit çdo gjë
funksiononte, unë me lojtarët e K.V.
“Shkëndija” që ishin nxënës të gjimna-
zit të Tetovës, kam marrë pjesë në garat
e sportit shkollor dhe disa herë kemi
zërë vendin e parë në republikë, por
një verë e kam zënë vendin e tretë në
garat e rangut federativ. Në atë kohë
këto gara quheshin Garat e Olimpia-
dave të Vogla.  

KOHA: Kur flasim për metodo-
logjinë e punës, në procesin e mësimit
të lëvizjeve në edukimin sportiv, pa
marrë parasysh mjetet e konkretizi-
mit që i ka shkolla, çfarë duhet zba-
tuar patjetër?

ZIBERI:Patjetër duhet ditur ek-
zekutimin e drejtë të lëvizjes që duhet
ta mësojmë dhe, në atë drejtim duhet
orientuar procesin e mësimit të saj.
Duhet detyrimisht të kemi incizime fil-
mi të lëvizjes dhe pas procesit të
nxehjes duhet filluar mësimin e lë-
vizjes. Çdo lëvizje, gjegjësisht element
teknik i volejbollit duhet përsëritur deri
në automatizimin e lëvizjes, gjegjësi-
sht elementit teknik të volejbollit. Pas
çdo faze të mësimit të ekzekutimit të
ushtrimit duhet aplikuar zgjatjet,

gjegjësisht streçing, relaksim.

KOHA: Nëse na përshkruani librat
e shkollës se edukatës fizike, janë me
përmbajtje të kamotshme. Çfarë në
fakt mungon në librat e kësaj fushe?

ZIBERI:Pse ka libra shkollor të
edukimit fizik? Edhe nëse ka ndonjë
libër, atë kur e lexon askush nuk e kup-
ton, andaj ato libra nuk duhet lexuar
fare. Ato libra janë fare pa vlerë (të
paktën ato që i kam pasur rastin t’i sh-
fletoj unë). Unë sapo jam punësuar në
Gjimnazin e Tetovës i hipa trenit dhe
shkova në Beograd, në Ambasadën e
Shqipërisë dhe i porosita të gjitha librat
që kishin të bëjnë me edukimin fizik
dhe lojërat sportive. Librat i mora dhe
në atë kohë unë mësoja më shumë se
nxënësit e mi. Nuk e dija termino-
logjinë në gjuhën shqipe ose më mirë
me thënë e dija shumë, shumë pak.
Nga ato libra kam mësuar çdo gjë! Në li-
brin tim të volejbollit (libër në botim),
kam shpikur shumë fjalë të reja për këtë
lojë sportive. A do jenë domethënëse
ato fjalë do e tregojë koha.

KOHA: Si njëri nga kontribuesit
më të mëdhenj të sportit të volejbollit,
Klubit “Shkëndija” dhe një nga the-
meluesit e Fakultetit të Kulturës Fi-
zike pranë Universitetit të Tetovës, sot
jeni në pension. Si ndiheni tani?

ZIBERI:Sa për dijeni, jam edhe një
ndër themeluesit e parë të Universitetit
të Tetovës dhe mesnatën kur duhej të
mbahet Kuvendi Themelues i UT-së, ku
duhej të shpallej i themeluar Universi-
teti i Tetovës, unë isha i përcaktuar shef
i protokolli, por fatkeqësisht 10 minuta
para mesnate, mua dhe shumë aktivist
të tjerë na arrestuan dhe më burgosën
në burgun e Kumanovës. Për sa i përket
themelimit të Fakultetit të Kulturës Fi-
zike, pas dy viteve tentimi për të bindur
të ndjerin dhe shumë të dashurin rek-
tor, Fadil Sulejmani, unë hoqa dorë nga
themelimi dhe më pastaj i shkoi për
dore Fadil Nikës të më bindë dhe të dy
ia arritëm qëllimit dhe e bindëm rekto-
rin Fadil Sulejmani. Ai na e dha pëlqi-
min dhe më pastaj me shumë aktivistë
e themeluam institucionin në fjalë, kur-
se pyetjes për pensionimin tim po them
se jam i lumtur që shijoj këto ditë pa an-
gazhime të mirëfillta, por të gjithë e
dinë se unë jam shumë i prirë që t’i gjej
vetes gjithnjë punë, andaj kurrë nuk do
rri duarkryq.

KOHA: Profesor Miftari, nëse e
përshkruani veprimtarinë tuaj për
sportin, çfarë mund të na thoni me pak
fjalë?

ZIBERI: Unë kam qenë iniciator i
parë për themelimin e të gjitha klubeve
me emrin “Shkëndija” po ashtu edhe i
Shoqatës sportive “Shkëndija”. Me një
fjalë jam pishtar i sportit ndër shqip-
tarët e Maqedonisë dhe për fjalën pish-
tar në fjalorin e gjuhës së sotme shqipe
jepen këto sqarime: Pishtar është ai që
me idetë e veta përparimtare u ndriçon
dhe u hap rrugën masave të gjera të po-
pullit për drejtësi shoqërore e përparim
ndriçues, UDHËRËFYES PËR SPORT.

KOHA:Sot, brezi i ri i ka të gjitha
mundësitë për t’u avancuar në sport.
Nëse kthehemi pas, në çfarë vështirë-
si keni hasur, si në shkollim dhe në
jetë?

ZIBERI:Studimet i kam kryer në
Beograd dhe sigurisht që në fillim të
studimeve kam pasur problemin e mo-
snjohjes së gjuhës serbe, por falë
mirëkuptimit të profesorëve shumë të
mirë, ky problem u tejkalua me lehtë-
si. Duhej të mësojë dyfish më shumë se
kolegër të mi, dhe studimet pasuniver-
sitare i kam kryer në Institutin e Lartë të
Fizkulturës “Vojo Kushi” në Tiranë në
drejtimin e volejbollit. Sot, brezi i ri i
ka të gjitha mundësitë, por nuk bën
asgjë! Ne në atë kohë i kishim të gjitha

klubet, por fatkeqësisht palestër të
mirëfilltë nuk kishim. Tani palestra
kemi, por klube nuk kemi.  Ne në Fakul-
tetin e Edukimit Fizik dhe Sporteve më
të mirë e kemi pas gjeneratën e parë të
studentëve dhe si ka kaluar koha, ash-
tu ka rënë kualiteti dhe sot jemi
pothuajse baras me zero. Unë jam nje-
ri që kam pësuar në kohën e komuniz-
mit, më kanë burgosur disa herë dhe
më kanë larguar nga puna, por unë
edhe përkundër vuajtjeve dhe tortu-
rave, përsëri them se koha e komuniz-
mit ishte më e mirë dhe, nëse unë them
kështu, atëherë a mundet që të para-
mendohet se si jemi kantandisur sot, si
mos më keq!

ithë zhvillimet mbarështuese politike dhe sociale në shtetin e
Klima e decentralizimit, zbutja e kontrollit të UDB-ës, si

ërshkoi edhe Republikën e Maqedonisë. Unë dhe Hafezat
centralizim, dhe të vetëdijshëm për rëndësinë e jetës
në zhvillimin e vlerave të një kombi, shpalosëm idenë e
jbollit, e cila u përkrah në mënyrë masovike nga shumë

dri, Yzeir Yzeiri, Mit`hat Emini, Shefki Haliti, Hashim Zeqiri,
end Pustina, Sali Alimi, Ylber Pustina etj.,   dhe të bashkuar
limi, iu përveshën punës dhe realizuam idenë e lartpërmendur,

ht themeluam Klubin e volejbollit “Shkëndija”, i cili më vonë do
talizator i një organizimi ma të gjerë sportiv të shqiptarëve në
ën e Tetovës. Klubi i Volejbollit “Shkëndija” është i themeluar më
ht 1974 në lokalet e Gjimnazit të Tetovës, dhe nga shumë
ozime se si të emërtohet ky klub, u pranua ai i Zotit  Yzeir Yzeiri,

emri SHKËNDIJA në vete ngërthente simbolikën, e cila
konte me realitetin e kohës së viteve të shtatëdhjeta
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KOHA:Kur është fjala te
vlerësimi, këtë më shumë e
mirëpritni nga familja, shoqë-
ria, apo qyteti i lindjes?

ZIBERI:Nga të gjithë, por...,
askush nuk ma ka dhënë, përja-
shto këtu nxënësit, studentët
dhe anëtarët e familjes time?!
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PDK,
humbësja e
balotazhit
Partia Demokratike e Kosovës
është humbësja më e madhe në
balotazh. Partia e Kadri Veselit ka
humbur katër komuna ku ishte
duke udhëhequr në raundin e
parë të zgjedhjeve apo ku kishte
drejtimin në mandatin e shkuar.
PDK ka humbur bastionin krye-
sor Prizrenin ku ishte duke
udhëhequr që nga viti 2007. PDK
po ashtu ka humbur në Klinë ku
kryetari Sokol Bashota ka hum-
bur kundrejt kandidatit të AAK-
së, Zenun Elezaj. PDK nuk ka arri-
tur ta mbajë Rahovecin që
udhëhiqej nga Idriz Vehapi, ndër-
sa Valdete Idrizi nuk ka arritur që
të kthejë bastionin e PDK-së që
në vitin 2013 u mund nga Agim
Bahtiri. Bahtiri edhe kësaj radhe
arriti ta përmbysë rezultatin në
raundin e dytë ku printe kandi-
datja e PDK-së. I vetmi sukses i
PDK-së në raundin e dytë është
Ferizaj, ku kandidati Agim Aliu ar-
riti ta mposhtë Muharrem Sfar-
qën e LDK-së i cili në vitin 2013 fi-
toi zgjedhjet për kryetar. PDK në
këto zgjedhje ka arritur ta mbajë
vetëm Kaçanikun, Shtimen dhe
Dragashin, ndërsa në raundin e
parë ka fituar vetëm në Drenas.

Shqipëria dhe
Mali i Zi bëhen
me stacion të
përbashkët
hekurudhor
Tiranë, 20 nëntor - Tuzi sot është
kthyer në një stacion të përba-
shkët hekurudhor mes Shqipërisë
dhe Malit të Zi. Në ceremoninë e
sotme të inaugurimit të stacionit
të përbashkët hekurudhor në Tuz,
mori pjesë ministri i Infrastruk-
turës dhe Energjisë së Republikës
së Shqipërisë,  Damian Gjiknuri
dhe deputeti Paulin Sterkaj. Gjik-
nuri dhe Sterkaj vizituan pikat e
kontrollit kufitar në Tuz ku ta-
shmë janë vendosur përfaqësues
të doganës, policisë dhe heku-
rudhës së dy vendeve. Hapja e
stacionit të përbashkët, citon
ATSH,  është vlerësuar si një suk-
ses i përbashkët i palës shqiptare
dhe malazeze, si modeli i vetëm
në rajon, i cili duhet të ndiqet si
shembull nga të gjitha vendet e
rajonit të Ballkanit Perëndimor.
Ministri Gjiknuri tha se kjo nisma
i shërben edhe agjendës së in-
terkonektivitetit mes vendeve
fqinje dhe më gjerë. Ai vuri thek-
sin tek nevoja për thellimin e ba-
shkëpunimit mes operatorit ma-
lazez Montecargo dhe atij
shqiptar Hekurudha Shqiptare
dhe shtoi se fluksi i shkëmbimit të
mallrave mes dy vendeve po vjen
duke u rritur dhe ky stacion i për-
bashkët e ndihmon thellimin e
bashkëpunimit e zhvillimin eko-
nomik të dy vendeve.

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

Çështja e shënjimit të vijës kufi-
tare me Malin e Zi i ka marrë Ko-
sovës rreth 6 vjet kohë dhe mo-
spërmbyllja e këtij problemi, ka
krijuar përplasje jo vetëm brenda
skenës politike dhe institucionale në
vend, por edhe probleme në raport
me faktorët ndërkombëtarë, si dhe
ngecje në proceset e integrimeve
evropiane, vlerësojnë njohësit e zh-
villimeve në Kosovë. Komisionit sh-
tetëror për shënjimin dhe mirëm-
bajtjen e kufirit shtetëror, i drejtuar
nga Murat Meha, kishte punuar
rreth 3 vjet në çështjen e shënimit të
vijës kufitare me Malin e Zi, gjë që u
pasua me marrëveshjen e nënshk-
ruar në gusht të vitit 2015 ndërmjet
dy vendeve. Por, që atëherë e deri
më sot, kjo marrëveshje ka mbetur
pa u ratifikuar nga Kuvendi i Ko-
sovës, për shkak të kundërshtimeve
të partive opozitare, por edhe disa
deputetëve të partive në pushtet, në
legjislaturën e kaluar, të cilët preten-
dojnë se me këtë marrëveshje Ko-
sova humb territor. Pas ardhjes në
krye të Qeverisë së Kosovës, kryemi-
nistri Ramush Haradinaj, i cili në
legjislaturën e kaluar kishte kundër-
shtuar ratifikimin e Marrëveshjes
për demarkacion me Malin e Zi, ka
shkarkuar përbërjen e Komisionit
shtetëror për shënjimin dhe mirëm-
bajtjen e kufirit shtetëror, duke emë-
ruar përbërje të re me në krye Shpë-
tim Bulliqin. Komisioni i ri ka nisur
rishikimin e gjithë procesit, për të
gjetur gabimet e pretenduara në de-
markacionin e kufirit me Malin e Zi.
Politologu Ramush Tahiri thotë për
Radion Evropa e Lirë se e gjithë kjo

vonesë për përmbylljen e këtij pro-
cesi ende nuk është arsyetuar me
ndonjë fakt të ri që konfirmon se Ko-
sova po humb territor. “Fatkeqësisht,
Qeveria jonë nuk është e vetëdijsh-
me për dëmet që po shkaktohen dhe
po insiston në çështjen se Kosova
humb territor dhe se këta nuk janë
në gjendje ta nënshkruajnë një
marrëveshje që humb territor. Mirë-
po, nuk po e prezantojnë asnjë fakt
që Kosova humbë territor. Këta nuk
po thonë, madje, as që kufijtë admi-
nistrativ do të bëhen kufij shtetë-
rorë. Në qoftë se e thonë këtë,
atëherë e kanë një pikënisje dhe
mund ta kritikojnë ‘komisionin
Meha’ që ka bërë një kufi të ri. Por,
këta as kufijtë administrativë të ish-
Krahinës Socialiste Autonome (të
Kosovës), nuk po i pranojnë që t’i
bëjnë kufij shtetërorë”, thotë Tahiri.

PASOJAT NGA VONESA E
PËRMBYLLJES SË DEMARKACIONIT

Por, cilat janë dëmet për Kosovën
që i ka krijuar vonesa e përmbylljes
së kësaj çështjeje? Profesori i së
Drejtës Evropiane, Avni Mazreku,
duke folur për Radion Evropa e Lirë,
thekson se mosratifikimi i marrëve-
shjes për demarkacionin e kufirit me
Malin e Zi ka bllokuar procesin e li-

beralizimit të vizave. Megjithatë, si-
pas tij, ratifikimi i kësaj marrëve-
shjeje nuk nënkupton që me auto-
matizëm do të përfitohet
liberalizimi i vizave. Gjithashtu, si-
pas tij, kjo çështje ka polarizuar jo
vetëm skenën politike, por edhe atë
institucionale. Politologu Tahiri sh-
preh mendimin se vonesa në rati-
fikimin e marrëveshjes për de-
markacion të kufirit me Malin e Zi,
prodhon pasoja edhe në marrëdhë-
niet me shtetet fqinje dhe partnerët
ndërkombëtarë. “Në marrëdhëniet
me shtetet fqinje, pasojat janë në
subjektivitetin e Kosovës, sepse
është i mangët pa përcaktimin edhe
të një vije kufitare. Pasoja janë - se-
pse këtë e kemi kusht nga Brukseli -
për integrime evropiane, për vazhdi-
min e integrimit për Marrëveshjen e
Stabilizim -Asociimit (MSA), por
edhe për liberalizimin e vizave. Qyte-
tarët (e Kosovës) kanë mbetur të vet-
mit të izoluar edhe për këtë shkak
konkret”, sqaron Tahiri.

A KA PRESIONE PËR DEMARKA-
CIONIN?

Institucioneve të Kosovës u kanë
mbetur më pak se dy muaj që të ra-
tifikojnë Marrëveshjen për de-
markacionin e kufirit me Malin e Zi,

nëse synojnë të ecin përpara me pro-
cesin e liberalizimit të vizave. Ky me-
sazh, përfaqësuesve të institucione-
ve të Kosovës, u është transmetuar
javëve të fundit, si nga ana e zyrtarë-
ve të Bashkimit Evropian, ashtu
edhe nga zëvendësndihmëssekreta-
ri amerikan i shtetit, Hoyt Brian Yee,
i cili qëndroi disa ditë më parë në
Prishtinë. Por, Halil Matoshi nga ka-
bineti i kryeministrit të Kosovës, Ra-
mush Haradinaj, thotë për Radion
Evropa e Lirë se lidhur me çështjen e
demarkacionit, kryeministri nuk ka
ndonjë presion nga partnerët
ndërkombëtarë. “Është fakt se krye-
ministri ende nuk ka ndonjë presion
të rritur, siç quhet me gjuhën e gaze-
tarisë, nga askush nga ndërkombë-
tarët. Të gjitha raportet me
ndërkombëtarët janë të shkëlqye-
shme”, thotë Matoshi. Megjithatë,
Matoshi shton se pasi që Komisioni
shtetëror për shënjimin dhe mirëm-
bajtjen e kufirit shtetëror të dalë me
raportin final, menjëherë pas kësaj
do të ndërmerren hapat e duhur që
të ecet më shpejt drejt finalizimit të
kësaj çështjeje. Kryeministri Hara-
dinaj, kohë më parë ka theksuar se
demarkacioni i kufirit me Malin e Zi,
me gjasë do të mund të përfundojë
në Arbitrazh, pasi që, siç është sh-
prehur ai, Kuvendi nuk i ka votat për
ratifikimin e marrëveshjes aktuale,
të nënshtruar në gusht të vitit 2015.
Por, njohësit e çështjeve juridike
ndërkombëtare kanë theksuar se kjo
çështje nuk mund të shkojë në arbi-
trazh, pa pëlqimin e Malit të Zi, i cili
tashmë e ka ratifikuar marrëve-
shjen. (REL)

Komisionit shtetëror për shënjimin dhe
mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, i drejtuar nga
Murat Meha, kishte punuar rreth 3 vjet në
çështjen e shënimit të vijës kufitare me Malin e
Zi, gjë që u pasua me marrëveshjen e
nënshkruar në gusht të vitit 2015 ndërmjet dy
vendeve

Implikimi rus në Ballkan e nxiti
zgjerimin e BE-së

Vitet e humbura me
demarkacionin

Eurodeputeti slloven, Ivo Vajgëll në Podgo-
ricë deklaroi se ndikimi i Rusisë në Ballkan ka
sjellë  që Bashkimi Evropian t'i japë prioritet më
të lartë procesit të zgjerimit. Në bisedën për ga-
zetën malazeze "Pobjeda", Vajgëll thotë se në
BE nuk ka lodhje nga zgjerimi dhe se interesi i
BE-së për rajonin po rritet. "BE-ja është shumë i
interesuar për stabilizimin e gjendjeve në kon-
tinentin evropian, e kjo nuk do të ndodhë deri-
sa Evropa Juglindore nuk bëhet pjesë e Unionit.
Kur do të përfundojë procesi i integrimeve,

atëherë do të zhduken edhe problemet e ndër-
sjella në rajon, por edhe mitet për të kaluarën, të
cilat edhe sot sundojnë në Ballkan", deklaroi
Vajgëll. Sipas tij, Mali i Zi është "kandidatja më
problematike për anëtarësim, e cila gjithmonë
i plotëson dëshirat që sa më shpejt të hyjë në
BE". Vajgëll i bëri thirrje Malit të Zi që të punojë
në reformat në jurisprudencë dhe në media, si
dhe në dialog inkluziv mes pushtetit dhe opo-
zitës në Parlament, që ta përshpejtojë procesin
e integrimit.
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“Shoku Bob”, ende në pushtet në
moshën 93 vjeç. Ish sekretarja dhe e
dashura, që u bë gruaja e tij, dëshi-
ron të bëhet presidente. Gjenerali
mik i kinezëve aleatë të “krokodilit”,
pseudonim i zëvendëspresidentit, i
cili u shkarkua për “pabesi”. Grushti i
shtetit që po ndodh në Harare është
një sagë afrikane me personazhe, që
duket se janë marrë nga romanet e
Uilbur Smithit. Robert Mugabe, pre-
sidenti i rrëzuar Zimbabvesë, ishte
babai-zot i vendit të tij, që nga
marrja e pavarësisë në vitin 1980.
Me pseudonimin e luftës “Shoku
Bob”, ai ishte i ngarkuar në atë kohë
me luftën guerilase marksiste në ish-
Rodezi. Nga ëndrra socialiste e pa-
varësisë Mugabe e ka çuar vendin në
makthin e kolapsit ekonomik, korru-
psionit dhe të pushtetit absolut, të
mbajtur me shtypje dhe torturë.
“Shoku Bob” u transformua në një
tiran të bindur se “vetëm Zoti” mund
ta hiqte. Për të mbajtur pushtetin
me zgjedhje farsë, nuk ka hezituar të
vrasë kundërshtarët. Për të mos për-
mendur fushatën e shpronësimit të
tokave të “kolonizatorëve” të bardhë.

Mugabe gjithashtu ka fobi të tjera, si
lufta kundër homoseksualëve, që i
quan “më keq se derrat”. Sanksionet
e imponuara nga perëndimorët ba-
zohen në “gënjeshtrat djallëzore”,
për ish-studentin jezuit. Në moshën
93-vjeçare ndihej gjithnjë e më i
lodhur dhe i sëmurë, por nuk tërhi-
qej. Pranë tij është edhe presidentja
“në pritje” Grace, 40 vjeç më e re, ish
sekretare dhe dashnore e tij, e cila u
bë gruaja e dytë. Njerëzit gjithmonë
e kanë urryer dhe e kanë quajtur
“Dis-hiri” (turp) ose Gucci Grace, për
luksin dhe shijet e kushtueshme. Që
nga viti 2014, pasi u emërua si
udhëheqëse e Lidhjes së Gruas e par-
tisë në pushtet, Grace nuk është

fshehur më pas suksesit të bashkë-
shortit të saj. Një lloj “kardinali Ri-
chelieu” me fustan, e cila ia lehtësoi
plakut Mugabe heqjen qafe të
kundërshtarëve të tij.

Të hënën ai u shkarkua si zë-
vendëspresident Emmerson Mnan-
gagva për “besnikëri dhe ndershmë-
ri të ulët”. Rivali e akuzoi Grace se
kish dashur ta vriste në gusht me një
akullore të helmuar. I mbiquajtur
“krokodil” për metodat e tij nënsh-
truese është një tjetër personazh ro-
manësh, në stilin afrikan. Lindur në
1942, Mnangagva luftoi fort me gue-
rilasit ashtu si Mugabe. Sapo brita-
nikët u dëbuan, “krokodili” mori kon-
trollin e përgjakshëm të sigurisë dhe

të shërbimeve të fshehta. Së bashku
me familjen është arratisur në
Afrikën e Jugut. Pikërisht spastrimet
e nisura ndaj njerëzve të ish zë-
vendëspresidentit kanë shkaktuar
grushtin e shtetit të gjeneralit Con-
stantine Guyeva Chivenga, kreu i for-
cave të armatosura. Edhe ai ka luf-
tuar kundër rodezianëve, pasi ishte
stërvitur prej sovjetikëve në Mozam-
bik. Mbështetës i fortë i rrëmbimit të
tokave nga të bardhët, miku i kinezë-
ve, që nga viti 2004 ka përfunduar në
listën e zezë të qytetarëve të Zim-
babvesë që nuk mund të hyjnë në
BE apo SHBA. 

Nuk është rastësi që javën e ka-
luar ai ndodhej për vizitë zyrtare në
Kinë. Grushti i shtetit nuk mund të
ketë sukses pa ndihmën e perso-
nazhit të fundit, si në romane: Victor
Matemadanda. Sekretar i Organi-
zatës së fuqishme të Veteranëve të
Luftës, një lloj milicie që kish mbësh-
tetur gjithmonë Mugaben. Në gu-
sht, ish luftëtari qe arrestuar se kish
kritikuar zonjën e parë Grace, dhe
tani është hakmarrë duke u rresh-
tuar me ushtarakët. (Il Giornale)

Instituti Palestinez i Statistika-
ve (PCBS) ka njoftuar se forcat izrae-
lite të sigurisë këtë vit kanë vrarë të
paktën 14 fëmijë në Bregun Perëndi-
mor dhe Gaza. Me rastin e Ditës
Ndërkombëtare të të Drejtave të Fë-
mijëve, Zyra palestineze publikoi një
raport ku thuhej se forcat izraelite,

gjatë vitit të kaluar kanë vrarë të
paktën 35 fëmijë palestinezë. "Në dy
vitet e fundit, forcat izraelite kanë
arrestuar rreth 4.000 të mitur pale-
stinezë. Shumica prej tyre janë li-
ruar, por rreth 300 të mitur ende
janë në burgjet izraelite", thuhet në
deklaratë. Të paktën 848 fëmijë u

dëbuan nga fshatrat palestineze
këtë vit. Vetëm vitin e kaluar, forcat
izraelite rrëzuan 418 shtëpi dhe 646
objekte të tjera palestineze. Pala iz-
raelite nuk ka komentuar raportin e
fundit nga Zyra e Statistikave Pale-
stineze. Dita Ndërkombëtare e Fë-
mijëve shënohet më 20 nëntor me

qëllim të promovimit të kujdesit për
fëmijët në botë. Fëmijët përbëjnë 46
për qind të 4.5 milionë palestinezë-
ve ose popullsinë totale palestineze
në Bregun Perëndimor dhe në Gaza.

Britania
shënon 70 vitet
e martesës së
Mbretëreshës

Mbretëresha me sundimin
më të gjatë në botë, Elizabeta II,
dhe bashkëshorti i saj Princi Filip,
të hënën festuan përvjetorin e 70-
të të martesës. Kambanat e Ab-
bey Westminster, ku çifti mbretë-
ror u martua më 20 nëntor të vitit
1947, ranë për tre orë për ta shë-
nuar përvjetorin. Mbretëresha
Elizabeta u bë kreu i Britanisë në
vitin 1952, kur kishte vetëm 25
vjeç. Ajo trashëgoi të atin e saj,
Mbretin Xhorxh VI, pas vdekjes
së tij më 6 shkurt të atij viti. Tri
portrete të reja të çiftit mbretë-
ror nga fotografi Matt Holyoak,
në të cilat ajo mban një karficë të
artë, dhuratë e vitit 1966 nga Prin-
ci Filip, janë ndarë me publikun.
Monarkja 91-vjeçare është bërë
mbretëresha e parë britanike që
ka arritur një jubile safir të sundi-
mit pas 65 vjetësh në fron. Ajo u
bë monarkja me sundimin më të
gjatë në Britani në vitin 2015 në
moshën 89 vjeçare, ndërsa gjatë
sundimit të saj janë ndërruar 14
kryeministra që vijnë dhe
shkojnë, përfshirë Winston Chur-
chill dhe Margaret Thatcher. Jo-
sef Stalin ishte udhëheqësi i Ba-
shkimit Sovjetik dhe Harry
Truman ishte president i Shteteve
të Bashkuara të Amerikës (SHBA)
kur Elizabeta II u ngjit në fronin
britanik. Çifti do të festojë përvje-
torin e tyre të platinit në një darkë
private në Windsor Castle.

Vdes vrasësi
serik Charles
Manson

Serialkilleri amerikan Charles
Manson ka ndërruar jetë në mo-
shën 83-vjeçare, sipas mediave
amerikane. Ai ishte shtruar në një
spital të Kalifornisë disa ditë më
parë, dhe gjendja e tij u përkeqë-
sua. Manson u bë i famshëm
fatkeqësisht pasi ka qenë një nga
vrasësit më gjakftohtë në histo-
rinë e SHBA, ai i Cielo Drive, ku u
vranë Sharon Tate dhe katër mi-
qtë e saj.

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

KËSHTU MERR FUND NJË SAGË E PABESUESHME AFRIKANE

Pushteti i
përjetshëm i
"shokut Bob"
Mugabe ishte ende në krye në moshën 93 vjeç dhe donte t’ia kalonte presidencën,
bashkëshortes 50-vjeçare, Grace. Por ajo urrehet nga populli, për shkak të babëzisë së saj

Koha, e martë 21 nëntor, 2017 

GLOBI

nuk dorëzohem: Do të mbetem President 
Lideri i Zimbabve Robert

Mugabe, ka premtuar se do të
vazhdojë të qëndrojë në
pushtet, pavarësisht presionit
në rritje për tërheqjen e tij. Në
një fjalim në televizion,
Mugabe tha se ai do të

vazhdonte të drejtonte vendin
deri në kongresin e partisë në
dhjetor. "Kongresi i partisë do
të mbahet pas disa javësh dhe
unë do të vazhdoj të qëndroj në
detyrë deri atëherë", tha
Mugabe para kombit të dielën. 

Forcat izraelite këtë vit kanë vrarë 14 fëmijë palestinezë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Me rastin e Ditës
Ndërkombëtare për të
Drejtat e Fëmijëve,
Zyra palestineze për
statistika publikoi një
raport, ku thuhet se në
burgjet izraelite
ndodhen rreth 300 të
mitur palestinez
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KOMUNA E BUTELIT
Nr. 09 980/8 e datës 20.11.2017

Shkup

Në bazë të nenit 35, ndërsa në lidhje me nenin 51 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 199/2014, 44/2015, 193/2015,
31/2016, 163/2016 dhe 90/2017), Kryetari i Komunës së Butelit në vijim publikon:

LAJMËRIM
Lajmërohen qytetarët dhe subjektet juridike se Kryetari i Komunës së Butelit ka sjellë Vendim për organizim të:

PREZANTIM PUBLIK DHE ANKETË PUBLIKE
Për Projektin arkitektonik urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore në PK 229/5, me qëllim G4 – Depo për mallra teknike dhe materiale elektroteknike në

Bllokun 6 nga PUJVB për zonën industriale Vizbeg (përpunim i Bllokut 12), KK Vizbeg, Komuna e Butelit, Shkup

Hapësira e definuar për përpunimin e Projektit arkitektonik urbanistik për
formimin e parcelës ndërtimore në PK 229/5, me qëllim G4 – Depo për mallra
teknike dhe materiale elektroteknike në Bllokun 6 nga PUJVB për zonën industriale
Vizbeg (përpunim i Bllokut 12), KK Vizbeg, Komuna e Butelit, Shkup, me pozitën e
saj gjendet në territorin e Komunës së Butelit. Sipërfaqja projektuese përfshinë një
parcelë katastrale PK 229/5 në Bllokun 6, ndërsa sipërfaqja e përgjithshme e
shtrirjes projektuese është 984 m² ose 0,1 ha.

Shtrirja projektuese e këtij Projekti arkitektonik urbanistik është e definuar
me X dhe Y koordinatat në vijim:
Nr. X Y
1 7532724.74 4655321.32
2 7532752.89 4655324.98
3 7532761.27 4655284.98
4 7532750.96 4655283.18
5 7532748.68 4655294.02
6 7532731.23 4655290.36

Projekti i përpiluar Arkitektonik urbanistik me shtojcat grafike do të
ekspozohet në vend publik në lokalet e Komunës së Butelit në Sallën e takimeve
(Salla e vogël).

Anketa publike do të mbahet prej më 24.11.2017 deri më 30.11.2017 (pesë
ditë pune), çdo ditë pune prej ora 08.30 deri në ora 15.30 në lokalet e Komunës së
Butelit në Sallën për takime (Salla e vogël).

Në afatin e caktuar subjektet e interesuara juridike dhe fizike mund të
parashtrojnë vërejtje në listat anketuese në formë elektronike përmes sistemit
informatik e urbanizam ose në formë me shkrim.

Listat anketuese për pjesëmarrje në Anketën publike mund të merren në
Komunën e Butelit (sportel).

Lajmërimi për organizim të të anketës publike është publikuar në Shtypin
ditor Veçer dhe Koha, në sistemin informatik e urbanizam dhe në ueb faqen e
Komunës së Butelit.

Prezantimi publik në lidhje me Projektin arkitektonik urbanistik për
formimin e parcelës ndërtimore në PK 229/5, me qëllim G4 – Depo për mallra
teknike dhe materiale elektroteknike në Bllokun 6 nga PUJVB për zonën industriale
Vizbeg (përpunim i Bllokut 12), KK Vizbeg, Komuna e Butelit, Shkup do të mbahet
në lokalet e Komunës së Butelit, në Sallën e takimeve (Salla e vogël) më datë
27.11.2017 me fillim në ora 11:00.

KRYETARI I KOMUNËS
Velimir Smilevski

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune, nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik, nenit 37-e të Ligjit për ndërmarrje publike, Vendimit për nevojën për punëtor nr. 04-1140/1 të datës 16.11.2017, 
Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes publike për punësim dhe shpalljes interne për avancim, mënyrës për parashtrimin e fletëparaqitjes për punësim dhe avancim, mënyrës për realizim të selektimit për punësim dhe për 
avancim si dhe mënyrës së vlerësimit me pikë të ofruesve të shërbimeve publike nr. 02-393/6 të datës 01.06.2017 të sjellë nga Këshilli Drejtues i ndërmarrjes dhe nenit 34 të Statutit të NP Komunalec Kavadar ndërsa në pajtim me 
Rregulloren për organizim dhe sistematizim të vendeve të punës dhe Planit për punësim për vitin 2017 të NP Komunalec – Kavadar nr. 04-133/1 të datës 20.02.2017 si dhe të mendimit të dhënë pozitiv nga ana e Ministrisë së shoqërisë 
informatike dhe administratës me numër 12- 1336/3 prej 04-132/2 të datës 07.08.2017, UD Drejtori i ndërmarrjes   

 
Publikon  

SHPALLJE  
Për pranim të punëtorëve  

 
 I. NP Komunalec – Kavadar ka nevojë për pranim të punëtorëve për kohë të pacaktuar edhe atë për vendet e punës në vijim: 
 
1. Drejtues të manipulantit – në Departamentin për kanalizim pjesa 

burimore dhe gypave Sektori për ujësjellësi dhe kanalizimi 1 (një) realizues 
me shifër të vendit të punës KDR 03 05 B02 004, kandidatët të kenë të 
mbaruar arsimin fillor, me ose pa përvojë pune në profesion, orari i punës së 
kandidatit të zgjedhur do të jetë prej ora 07 deri në ora 15 prej ditës së hënë 
deri ditën e premte ose 40 orë në javë, shuma në të holla e neto pagesës 
themelore është 13.870,  denarë; 

2. Punëtor në gjelbërim – në Departamentin e hortikulturës Sektori i 
higjienës komunale 2 (dy) realizues me shifër të vendit të punës KDR 03 05 
B02 015 kandidatët të kenë të mbaruar arsimin fillor, me ose pa përvojë 
pune në profesion, orari i punës së kandidatit të zgjedhur do të jetë prej ora 
07 deri në ora 15 prej ditës së hënë deri ditën e premte ose 40 orë në javë, 
shuma në të holla e neto pagesës themelore është 13.870,  denarë; 

3.  Punëtor murator në departamentin e varrezave (menaxhim me 
varrezat) Sektori shërbimet e përbashkëta 1 (një) realizues me shifër të 
vendit të punës KDR 03 05 B01 012, kandidatët të kenë të mbaruar arsimin 
fillor, me së paku një vit përvojë pune në profesion, orari i punës së 
kandidatit të zgjedhur do të jetë prej ora 07 deri në ora 15 prej ditës së hënë 
deri ditën e premte ose 40 orë në javë, shuma në të holla e neto pagesës 
themelore është  15.380,  denarë;  

4. Rojtar patrullë – në Departamentin për punë të përgjithshme juridike 
Sektori për punë të përbashkëta 1 (një) realizues me shifër të vendit të punës 
KDR 04 02 03 006, kandidatët të kenë të mbaruar arsimin fillor, me ose pa 
përvojë pune në profesion, orari i punës së kandidatit të zgjedhur do të jetë 
me 3 ndërrime me nga 8 orë, shuma në të holla e neto pagesës themelore 
është 12.870,  denarë; 

5. Instalues të ujit KUL në Departamentin për rrjetin urban dhe rural të 
ujësjellësit Sektori ujësjellësi dhe kanalizimi 1(një) realizues me shifër të 
vendit të punës KDR 03 05 B04 053, kandidatët të kenë të mbaruar arsimin 
e mesëm, KU/KUL kualifikime, me ose pa përvojë pune, orari i punës së 
kandidatit të zgjedhur do të jetë prej ora 07 deri në ora 15 prej ditës së hënë 
deri ditën e premte ose 40 orë në javë, shuma në të holla e neto pagesës 
themelore është 16.000,  denarë; 

6. Punëtor i përgjithshëm në Departamentin për rrjetin urban dhe rural të 
ujësjellësit Sektori ujësjellës dhe kanalizim 2 (dy) realizues me shifër të 
vendit të punës KDR 03 05 02 031 kandidatët të kenë të mbaruar arsimin 
fillor, me ose pa përvojë pune në profesion, orari i punës së kandidatit të 
zgjedhur do të jetë prej ora 07 deri në ora 15 prej ditës së hënë deri ditën e 
premte ose 40 orë në javë, shuma në të holla e neto pagesës themelore është 
13.870,  denarë; 

7. Punëtor i përgjithshëm në Departamentin për kanalizim pjesa burimore 
dhe gypave Sektori higjiena komunale 1(një) realizues me shifër të vendit të 

punës KDR 03 05 V02 031 kandidatët të kenë të mbaruar arsimin fillor, me 
ose pa përvojë pune në profesion, orari i punës së kandidatit të zgjedhur do 
të jetë prej ora 07 deri në ora 15 prej ditës së hënë deri ditën e premte ose 40 
orë në javë, shuma në të holla e neto pagesës themelore është 13.870,  
denarë. 

8. Punëtor për mënjanimin e mbeturinave në Departamentin për 
mënjanimin e mbeturinave Sektori higjiena komunale 2 (dy) realizues me 
shifër të vendit të punës KDR 03 05 V02 011 kandidatët të kenë të mbaruar 
arsimin fillor, me ose pa përvojë pune në profesion, orari i punës së 
kandidatit të zgjedhur do të jetë me ndërrime me nga 8 orë ose 40 orë në 
javë, shuma në të holla e neto pagesës themelore është 13.870,  denarë;  

9. Pastrues në Departamentin për higjienë publike (shërbyese) Sektori 
higjiena komunale 2 (dy) realizues me shifër të vendit të punës KDR 03 05 
V02 013  kandidatët të kenë të mbaruar arsimin fillor, me ose pa përvojë 
pune në profesion, orari i punës së kandidatit të zgjedhur do të jetë me 
ndërrime me nga 8 orë ose 40 orë në javë, shuma në të holla e neto pagesës 
themelore është 13.870,  denarë; 

 10. Vozitës të makinës së rëndë ngarkuese në Departamentin për 
mirëmbajtje të mekanizmave dhe makinave Sektori higjiena komunale 1 
(një) realizues me shifër të vendit të punës KDR 04 03 01 007  kandidatët 
të kenë të mbaruar arsimin e mesëm, si dhe të posedojë leje të vozitjes për 
kategoritë A, B, C dhe E, orari i punës së kandidatit të zgjedhur do të jetë 
prej ora 07 deri në ora 15 prej ditës së hënë deri ditën e premte ose 40 orë në 
javë, shuma në të holla e neto pagesës themelore është 15.500,  denarë. 

11. Vozitës në Departamentin për mirëmbajtje të mekanizmit dhe 
makinave Sektori për higjienë komunale 1 (një) realizues me shifër të vendit 
të punës KDR 04 03 02 004 kandidatët të kenë të mbaruar arsimin e 
mesëm, si dhe të posedojë leje të vozitjes të kategorisë C, orari i punës së 
kandidatit të zgjedhur do të jetë prej ora 07 deri në ora 15 prej ditës së hënë 
deri ditën e premte ose 40 orë në javë, shuma në të holla e neto pagesës 
themelore është 15.500,  denarë. 

12. Vozitës i makinës së lehtë ose xhip për terren në Departamentin për 
mirëmbajtje të mekanizmit dhe makinave Sektori higjiena komunale 1 (një) 
realizues me shifër të vendit të punës KDR 04 03 02 001 kandidatët të 
kenë të mbaruar arsimin e mesëm, si dhe të posedojë leje të vozitjes të 
kategorisë përkatëse, orari i punës së kandidatit të zgjedhur do të jetë prej 
ora 07 deri në ora 15 prej ditës së hënë deri ditën e premte ose 40 orë në 
javë, shuma në të holla e neto pagesës themelore është 15.500,  denarë. 

13. Pirunier Departamentin për mirëmbajtje të mekanizmit dhe makinave 
Sektori higjiena komunale 2 (dy) realizues me shifër të vendit të punës KDR 
04 03 02 007 kandidatët të kenë të mbaruar arsimin e mesëm, si dhe të 
posedojë leje të vozitjes të kategorisë përkatëse, orari i punës së kandidatit të 

zgjedhur do të jetë prej ora 07 deri në ora 15 prej ditës së hënë deri ditën e 
premte ose 40 orë në javë, shuma në të holla e neto pagesës themelore është 
15.500,  denarë. 

Kandidatët parashtrojnë fletëparaqitje e cila duhet të përmbajnë 
përmbajtjen në vijim: 

1. Të dhënat personale për kandidatin, 
2. Të dhëna për përmbushje të kushteve të përgjithshme, 
3. Të dhëna për përmbushje të kushtet e posaçme, 
4. Deklaratë me vërtetim se të dhënat e përmbajtura në fletëparaqitje janë 

të sakta, ndërsa dëshmitë e dhëna janë të besueshme me origjinalin si dhe në 
pajtim të gjitha lajmërimet të parashtrohen në e-mail adresë ose përmes SMS 
porosive në telefon celular, gjegjësisht në adresën e shënuar në 
fletëparaqitje, 

5. Data e paraqitjes dhe nënshkrim të kandidatit.   
Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për ndërmarrje publike, 

ligjin për marrëdhënie pune ose marrëveshjen kolektive janë:  
 
1. Të jetë shtetas i RM; 
2. Të jetë i moshës madhore; 
3. Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
4. Të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor për 

ndalesë të kryerjes së profesionit ose detyrës. 
 
Kandidatët krahas fletëparaqitjes për punë të parashtrojnë dëshmi për 

arsimin e mbaruar si dhe dokument me të cilin i përmbushin kushtet e 
posaçme të lartpërmendura. 

Vërejtje: Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk 
do të merren parasysh. 

 
 Shpallja është e hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune duke llogaritur nga 

dita e publikimit. 
Nëse në shpalljen publike janë paraqitur deri në 200 kandidatë për një 

vend pune zgjedhja e kandidatëve bëhet në afat prej 60 ditë, prej 201 deri në 
500 kandidatë prej 90 ditë, mbi 500 kandidatë prej 120 ditë, pas kalimit të 
afatit për paraqitje.    

 Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm dorëzohet në arkivin e 
NP Komunalec – Kavadar, rr. “Industriska” pn.. 

 
NP Komunalec – Kavadar  

UD Drejtori 
_______________________ 

/ Jurist i diplomuar I. Atanasov /
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KOMUNA E BUTELIT
Nr. 09 437/9 e datës 20.11.2017

Shkup
 

Në bazë të nenit 35, ndërsa në lidhje me nenin 51 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 199/2014, 44/2015, 193/2015,
31/2016 dhe 163/2016), Kryetari i Komunës së Butelit në vijim publikon:

 
LAJMËRIM

Lajmërohen qytetarët dhe subjektet juridike se Kryetari i Komunës së Butelit ka sjellë Vendim për organizim të:

PREZANTIM PUBLIK DHE ANKETË PUBLIKE
Për Projektin arkitektonik urbanistik për PK 309/1, në Bllokun 10 nga PUJVB për zonën industriale Vizbeg (përpunim i Bllokut 12), KK Vizbeg, Komuna e Butelit,

Shkup

Hapësira e definuar për përpunimin e Projektit arkitektonik urbanistik
për PK 309/1 në Bllokun 10 nga PUJVB për zonën industriale Vizbeg (përpunim i
Bllokut 12), KK Vizbeg, Komuna e Butelit, Shkup, me pozitën e saj gjendet në
territorin e Komunës së Butelit. Sipërfaqja projektuese përfshinë një parcelë
katastrale PK 309/1 /Blloku 10, në pajtim me PUJVB për zonën industriale
Vizbeg /, ndërsa sipërfaqja e përgjithshme e shtrirjes projektuese është 1031,32
m² ose 0,103 ha.

Shtrirja projektuese e këtij Projekti arkitektonik urbanistik është e
definuar me X dhe Y koordinatat në vijim:

 
N           X              Y 

1    4655313.21 7533257.5 
2    4655312.29 7533242.8 

 3    4655312.21 7533241.18 
 4    4655311.04 7533219.69 
5    4655310.61 7533211.7 

 6    4655291.21 7533213.03 
 7    4655290.34 7533212.69 
8    4655288.36 7533242.6 

 9   4655288.14  7533245.98 
 10  4655288.3   7533246.69 
 11  4655289.95 7533253.58 
 12  4655290.84 7533256.26 
13  4655291.78 7533257.8 

 14  4655293.56 7533258.77 

 Projekti i përpiluar Arkitektonik urbanistik me shtojcat grafike do të
ekspozohet në vend publik në lokalet e Komunës së Butelit në Sallën e takimeve
(Salla e vogël).

Anketa publike do të mbahet prej më 24.11.2017 deri më 30.11.2017
(pesë ditë pune), çdo ditë pune prej ora 08.30 deri në ora 15.30 në lokalet e
Komunës së Butelit në Sallën për takime (Salla e vogël).
 Në afatin e caktuar subjektet e interesuara juridike dhe fizike mund të
parashtrojnë vërejtje në listat anketuese në formë elektronike përmes sistemit
informatik e urbanizam ose në formë me shkrim.
 Listat anketuese për pjesëmarrje në Anketën publike mund të merren
në Komunën e Butelit (sportel).

Lajmërimi për organizim të të anketës publike është publikuar në
Shtypin ditor Veçer dhe Koha, në sistemin informatik e urbanizam dhe në ueb
faqen e Komunës së Butelit.

Prezantimi publik në lidhje me Projektin arkitektonik urbanistik për PK
309/1 në Bllokun 10 nga PUJVB për zonën industriale Vizbeg (përpunim i Bllokut
12), KK Vizbeg, Komuna e Butelit, Shkup, do të mbahet në lokalet e Komunës së
Butelit, në Sallën e takimeve (Salla e vogël) më datë 27.11.2017 me fillim në ora
10:00.

   KRYETARI I KOMUNËS
Velimir Smilevski

Në bazë të nenit 22, 23, 24, 46, 47, 48 dhe 49 të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronësi shtetërore dhe me sendet në pronësi komunale (,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë’’ nr.
78/15, 106/15 dhe 153/15), Vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë ‘’ nr. 44 4673/1,2,3,4,5,6 të gjitha të datës 12 shtator të vitit 2017, Komisioni për sende të luajtshme dhe të paluajtshme te Avokati i
Popullit, shpall:

SHPALLJE Nr. 1/2017
për shitjen e sendeve të luajtshme në Shkup nëpërmjet ankandit publik elektronik

I. LËNDË E SHITJES NËPËRMJET ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK

1. Sende të luajtshme automjete, të cilat gjenden në Shkup, të vendosura në Autoservisin ,,Loki
komerc’’ në rrugën ,,Bul.Brigada Maqedonase Kosovare’’ pn. Shkup, në vijim:

Lloji i automjetit Viti i prodhimit Fuqia e MotoritKW Vëllimii punës Çmimi i vlerësuar

1. Fiat Punto 1995 40 1108cm3 20.500,00 den.
2. VOLKSWAGEN PASSAT 2000 85 1896cm3 27.100,00 den.
3. MERCEDES C 240 1997 125 2398cm3 60.000,00 den.
4. LADA NIVA VAZ 2121 2004 59,50 1690cm3 30.600,00 den.
5. LADA NIVA 2004 59,50 1690cm3 34.900,00 den.
6. VOLKSWAGEN GOLF 1992 47 1896cm3 14.800,00 den

2. ÇMIMI FILLESTAR
Çmimi fillestar për ankandin publik elektronik për sende të luajtshme automjete të cilat do të shiten
veçmas është çmimi i vlerësuar, i përcaktuar nga ana e Byrosë për ekspertiza gjyqësore në Vlerësimin
V.SV. 16/17 të datës 02.03.2017.
3. DATA E ANKANDIT PUBLIK
Ankandi publik për shitjen e sendeve të luajtshme të pikës 1 do të mbahet më datë 12.12.2017 me fillim

në orën 11.00 për pikën 1 nga tabela, në orën 11.30 për pikën 2, në orën 12.00 për pikën 3, në orën
12.30 për pikën 4, në orën 13.00 për pikën 5 dhe në orën 13.30 për pikën 6 nga tabela.
4. RISHIKIMI I SENDEVE TË LUAJTSHME
Të gjitha subjektet e interesuara mund të bëjnë inspektimin e drejtpërdrejtë të sendeve të luajtshme në
ditën e tetë nga dita e shpalljes, pas paralajmërimit dhe marrëveshjes paraprake në numrin e tel.
02/3129335, celularin 071/211593, personi për kontakte Dragan Radenkoviq.
II. TË DREJTË PËR PJESËMARRJE
Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik kanë të gjithë personat vendor dhe të huaj fizik
dhe juridik të cilët mund të fitojnë pronësinë mbi sendet e luajtshme në territorin e Republikës së
Maqedonisë konform ligjit.
III.DOKUMENTE TË NEVOJSHME PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK
Aplikimi për pjesëmarrje në ankandin publik bëhet në mënyrë elektronike në adresën e internetit në
vijim: e aukcii.finance.gov.mk
Në shtojcë aplikuesit duhet të bashkangjesin:
garanci bankare për seriozitetin e ofertës në vlerë prej 2% të vlerës së parashikuar të sendeve të

luajtshme të specifikuara në pikën 1 me një afat të vlefshmërisë prej 60 ditëve prej ditës së lëshimit,
përkatësisht për pikën nga tabela shumë prej 410,00 denarëve, për pikën 2 shumë prej 542,00 denarëve,
për pikën 3 shumë prej 1.200,00 denarëve, për pikën 4 shumë prej 612,00 denarëve, për pikën 5 shumë
prej 698,00 denarëve dhe për pikën 6 nga tabela shumë prej 296,00 denarëve, si dhe:
) për persona juridik
gjendja aktuale nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë, përkatësisht dokument përkatës të

lëshuar nga organi kompetent nga vendi ku është regjistruar subjekti juridik, i cili nuk duhet të jetë më i
vjetër se 6 muaj deri në ditën e përfundimit të shpalljes;

b) për persona fizik
kopje nga letërnjoftimi i vlefshëm ose pasaporta e vlefshme;
Garancia bankare për nënpikën përkatëse për sendet e luajtshme deri në skadimin e afatit për
paraqitje dërgohet edhe në formë të letrës (origjinale) pranë Komisionit për sende të luajtshme dhe të
paluajtshme te Avokati i popullit.

III. AFATI PËR APLIKIM
Për pjesëmarrje në ankandin publik, pjesëmarrësit janë të obliguar që në mënyrë elektronike të aplikojnë
deri në skadimin e ditës së 15 dhjetë, llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes në gazetat ditore dhe në
faqen e internetit.
Komisioni aplikuesve të cilët në sistemin për ankand publik elektronik kanë aplikuar me të gjitha
dokumentet e duhura, të cekura në pikën III të shpalljes, në afat prej tre ditëve pas skadimit të shpalljes
do t’u dërgojë emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa aplikuesve të cilët
gjatë aplikimit nuk kanë dërguar të gjitha dokumentet e duhura u dërgon njoftim me arsyetim se nuk do
të marrin pjesë në ankandin publik.
V. MËNYRA DHE PROCEDURA PËR REALIZIMIN E ANKANDIT PUBLIK
1. Ankandi publik realizohet në përputhje me dispozitat e nenit 26, nenit 48 dhe nenit 49 të Ligjit për
shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronësi shtetërore dhe me sendet në pronësi komunale (,,Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë’’ nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15).
2. Për tu mbajtur ankandi publik, duhet të ketë së paku një pjesëmarrës.
3. Si ofertues më i volitshëm në ankandin publik konsiderohet pjesëmarrësi i cili ka ofruar çmimin e
fundit, që paraqet çmimin më të lartë për shitjen e sendeve të luajtshme.
4. Ofertuesi më i volitshëm është i detyruar që brenda 15 ditëve prej ditës së pranimit të njoftimit me
shkrim për përzgjedhje, të paguajë mjete konform çmimit përfundimtar të ankandit, përndryshe nuk do
të fillojë lidhja e kontratës, ndërsa garancia bankare për seriozitet të ofertës do të aktivizohet dhe
ofertuesi brenda 1 viti nuk do të mund të marrë pjesë në ndonjë ankand të ardhshëm publik për sendet e
luajtshme në fjalë.
5. Mbajtësi i së drejtës së pronësisë me ofertuesin më të volitshëm, do të lidhë kontratë për shit blerje
në afat prej 5 ditëve të punës pas pagesës së kryer të çmimit të sendit të luajtshëm.
Tatimin e fitimit dhe shpenzimet noteriale për solemnizimin e kontratës për shit blerje të sendit të
luajtshëm do t’i mbajë blerësi ofertuesi më i volitshëm.
6. Pjesëmarrësit në ankandin publik kanë të drejtë për kundërshtim vetëm lidhur me procedurën e
ankandit publik. Kundërshtimi dërgohet pranë Komisionit në afat prej 3 ditëve prej ditës së mbajtjes së
ankandit publik. Komisioni vendos sipas kundërshtimit me aktvendim në afat prej 5 ditëve nga pranimi i
kundërshtimit. Kundër aktvendimit të Komisionit mund të paraqitet ankesë pranë Komisionit shtetëror
për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë.
VI. FAQJA E INTERNETIT NË TË CILËN DO TË MBAHET ANKANDI PUBLIK
Ankandi publik do të realizohet në mënyrë elektronike në faqen e internetit në vijim: e
aukcii.finance.gov.mk

Komisioni për sende të luajtshme dhe të paluajtshme te Avokati i popullit
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Arti i filigranit, që ndërthur gër-
shetimin e fijeve të holla e elastike të
metalit të çmueshëm, po kthehet ta-
shmë në të preferuarin e shqiptarë-
ve, por edhe të turistëve të huaj. Pu-
nimet e dorës me argjend të pastër,
të kombinuara shpeshherë me gurë
të ndryshëm natyralë, konsiderohen
si dhuratat më elegante që mund t’i
bëhen dikujt. Vjollca Çela, pronare e
një dyqani në kryeqytet, thotë për
ATSH-në se, “në dyqanin tim shiten
shumë punimet e argjendit, si fili-
grani i argjendit që punohet në Ti-
ranë dhe Shkodër”.

Sipas saj, më shumë preferohen
vathët e vegjël, ata ekstravagantë,
byzylykët, varëset, spilat që përdo-
ren për pallto ose fustane, unazat
dhe deri tek kurorat për nuse.

“Disa prej këtyre punimeve zako-
nisht kombinohen me gurë natyralë,
të cilët i bëjnë të duken shumë
unikë. Ka shumë femra që i blejnë
punimet për të plotësuar pamjen e
tyre kur vishen në mënyrë më ele-
gante për ndonjë rast më special”,
shton Çela.

Punuesit e filigranit, vijon ajo,
pranojnë se për t’i “mbijetuar” kohës,
kanë arritur që punimeve të vjetra
t’u shtojnë elemente moderne, por

pa e tepruar, në mënyrë që të ruhet
vlera e këtyre stolive për femra e me-
shkuj, por edhe dekorimeve të ndry-
shme. Ndërsa sa u përket sendeve
të tjera si tabaka, gota, spilë shpate,
pjata, penë, mbajtëse bizhuterish,
jelekë popullorë, papuçe femre,
mbajtëse qiriu, frutiera, vazo, etj, pu-
nime të tilla, vijon Çela, kryesisht
bëhen me porosi sipas kërkesave të
klientëve. Sipas saj, vajzat dhe gratë,
janë blerëset më të mëdha të puni-
meve të filigranit. Stolitë dhe puni-
met e filigranit po tërheqin gjithnjë
e më shumë interesin e femrave.
Shitësit dhe krijuesit e tyre tregojnë
se shumica e punimeve të tilla u ku-
shtohen vajzave dhe grave.

“Më pëlqejnë shumë punimet
prej argjendi, se janë më të bukura
dhe janë të punuara me dorë. I për-
dor zakonisht gjatë festave ose
mbrëmjeve me një veshje elegante,
por të thjeshtë”, shprehet Ana, një

vajzë 27 vjeçare.
Sipas saj, këto bizhuteri janë

unike. Ana preferon më mirë të sh-
penzojë pak dhe të blejë diçka të pu-
nuar me dorë dhe me vlerë, sesa
bizhuteri që shiten rëndom në dy-
qane të shumta.

SI TË KUJDESENI PËR STOLITË E
ARGJENDIT

Stolitë e argjendit dhe punimet
e filigranit me argjend, pas qëndri-
mit disavjeçar mund të humbasin
shkëlqimin dhe ngjyrën fillestare.
Kjo, sipas shitësve të këtyre punime-
ve, tregon se ato kanë nevojë për pa-
strim. Ata rekomandojnë që puni-
me të tilla të dërgohen nëpër
argjendari në mënyrë që pastrimi i
tyre të jetë profesional.

“Pastrimi i mirëfilltë nuk mund
të kryhet në kushte shtëpiake, pasi
profesionistët e këtyre punimeve
dhe stolive kanë pajisje të veçanta

me të cilat i pastrojnë ato. Prandaj
është mirë që këto punime të pa-
strohen në mënyrë profesionale”,
thekson Vjollca.

Sipas saj, punimet e filigranit
bëhen edhe më të bukura dhe më
të veçanta kur nuk pastrohen.

“Njerëzit i preferojnë edhe më
shumë kur janë punime, që kanë
ndenjur shumë dhe u ka ndryshuar
ngjyra për shkak të mospastrimit”,
shton ajo.

HISTORIA E PUNIMIT TË
FILIGRANIT

Fjala Filigran (lat. Filum-tel dhe
Granum-kokërr) shpjegon teknikën
e bërë nga bizhuteri zbukuruese nga
copat e bukura dhe të holla prej teli
të kombinuara me rruaza të vogla
(granula).

Argjendi është metal shumë i
çmuar që nxirret nga minierat
dhe më pas përpunohet, në

mënyrë që të shërbejë për prodhi-
min dhe realizimin e punimeve të
ndryshme, qofshin ato të thjeshta
apo artistike si stoli, enë, orendi, mo-
nedha apo gjëra të tjera. Regjistri
(kodiku) më i vjetër i mjeshtërve
esnafëve që njihet deri më sot në Sh-
qipëri, si dhe në Ballkan është ai i
mjeshtrit të argjendarëve të qytetit
të Elbasanit (1662-1900). Ne zejen e
argjendarisë mjeshtërit shqiptarë
kanë përdorur teknika të ndryshme
për prodhimin e objekteve të
shumëllojshme. Më të njohurat
kanë qenë teknika e skalitjes, e
rrahjes, derdhjes dhe ajo e filigra-
nit. Teknika më e njohur e argjen-
darisë jo vetëm në trojet shqiptare,
por edhe në gjithë Ballkanin dhe më
gjerë është ajo e filigranit, e cila kul-
min e zhvillimit e arriri në shekullin
XIX dhe këtej dhe u përdor jo vetëm
oër punimin e stolive të trupit , por
edhe për zbukurimin e armëve, enë-
ve de orendive. Filigrani, që mjeshtrit
e moshuar të Shqipërisë së Veriut e
quajnë telish me kokrra e filigran i
aplikuar ose mbështetur në pllakë
ku mbizotërojnë kokrrat dhe telish
kafazeli filigran, i tejdukshëm, ku
kokrrat pothuajse mungojnë është
një degë e veçantë e punimit të me-
taleve me fije të holla që kërkon
zotësi, talent e durim. Me këtë tek-
nikë pune mjeshtrit shqiptarë sido-
mos ata të Shkodrës , Prizrenit, Ti-
ranës dhe Elbasanit nxjerrë nga
duart e tyre punë të shumëllojshme
dhe të holla aq sa filigrani i tejduk-
shëm njihet si specialitet shqiptar
në Ballkan. Në kohën e ilirëve sido-
mos në viset jugore, punimi i argjen-
dit ishte shumë i zhvilluar dhe para
ardhjes së keltëve.

Daut DAUTI

Titulli i librit është “Kronisti i vetmuar
në qytetin e konsujve”, vështrimi mban ti-
tullin “Një zë i rrallë nga Qyteti i Alfabetit”,
por po të themi “Qenan Hasani-mohikani i
fundit i gazetarisë shqiptare në Manastir”,
nuk do të kishim gabuar. I tillë është fati pro-
fesional dhe njerëzor i gazetarit Qenan Ha-
sani, libri i të cilit e pa dritën kohë më parë
dhe të cilin po e promovojmë. Autori i librit
Kronisti i vetmuar në qytetin e konsujve,
është një personalitet i veçantë i gazetarisë
sonë. Edhe pse me profesion ka qenë më-
sues, për dekada me radhë ai ka qenë i pra-
nishëm edhe në faqet e shtypit tonë por dhe
në radio e TV stacione, sikur gazetaria të ish-
te profesioni i tij i parë. Duke e pasur parasy-
sh angazhimin e tij si edukator, mbetet që të
konstatojmë se Qenan Hasani me gazetari
është marrë më shumë nga shtysa intelek-
tuale e njerëzore si pjesëtar i një komunite-
ti pothuajse të izoluar, me qëllim që t’i
nxjerrë nga terri informativ shqiptarët që i
përfaqësoi përmes shkrimeve të tij. Duke
parë dhe duke përcjellë shumë procese sho-
qërore, politike e ekonomike në këtë mje-
dis specifik siç është Manastiri dhe Prespa,
me lëvizje të mëdha migrative Qenan Hasa-
ni shumë herët e ndjeu nevojën për një kyçje
tjetërfare në jetën shoqërore, me çka filloi
me angazhimin e tij si korrespodent. Gaze-
taria për të u bë më shumë se një profesion
“alternativ” i mësuesisë, sepse ai  filloi të mer-
ret me të për ta sensibilizuar opinionin me

pozitën e shqiptarëve të përvuajtur të këtij
qyteti me histori të hidhur ku dikur numri i
tyre ishte shumë më i madh, ndërkaq tash të
mbetur në pakicë, më shumë se kurrë kishin
nevojë për t’u marrë me hallet dhe proble-
met e tyre.  Në fillim ka bashkëpunuar me
gazetën “Flaka e vëllazërimit” që gjatë vite-
ve 70-të të shekullit të kaluar, për të zgje-
ruar bashkëpunimin edhe me 15 redaksi të
tjera mediale, qofshin ato të shkruara apo
elektronike, për shkak se cilido medium që
kishte nevojë për informacione nga Manasti-
ri, aty ishte Qenan Hasani, i cili ishte i pa-
lodhshëm dhe vazhdimisht në lëvizje, për të
përcjellë si ngjarje politike ose proceset tje-
ra shoqërore, por dhe kulturore e sportive.
Vetë titulli i këtij libri, pra Kronisti i vetmuar
në qytetin e konzujve është metaforë për
jetën dhe angazhimin profesional të Qenan
Hasanit, sepse veproi në një hapësirë, si në
skaj të botës shqiptare, ku jo vetëm ai ndjehej
i vetmuar si gazetar, por të vetmuar dhe si je-
timë mbeten të ndjehen edhe ata disa mijë
shqiptarë të Manastirit me rrethinë, me sfida
të vazhdueshme të mbijetesës. Ky libër është
vetëm një pjesë e vogël e shkrimeve që auto-
ri i ka zgjedhur për botim, duke u kufizuar
vetëm në skicat dhe reportazhet, të cilat kanë
jetë më të gjatë se lajmet ose raportet, porse
edhe qindra tekste tjera autori me pedantëri
i ka përgatitur për t’i futur në kopertina libri në
ndonjë rast tjetër, sepse ato janë një dëshmi
e gjallë për frymëmarrjen e ngulçuar të nje-
riut të kësaj treve me një të kaluar të rrëmbyer
dhe ardhmëri pa shumë optimizëm. Të shpe-

shtën, shkrimet e tij janë përplot emocio-
ne, ndonjëherë më shumë seç do t’i lejohej
një gazetari “të paanshëm”. Por,  prej tij as që
mund të pritej të jetë i paanshëm në një
mjedis ku ai, edhe si autor bashkëndjen me
hallet e njerëzve, sepse ai është në anën e së
drejtës, dhe e mbron me ngulm të drejtën e
shqiptarit të Manastirit për të qenë i bara-
bartë, për të pasur shanset e njëjta si qyte-
tarët tjerë, prandaj dhe “anshmëria” është
më se e kuptueshme, madje  dhe e arsyetue-
shme. Me një fjalë, Qenan Hasani, duke
qenë korrespodent nga qyteti i konsujve,
dhe kuptohet edhe i Alfabetit shqiptar, sa
ka qenë gazetar, edhe më shumë ka qenë
misionar,  ndonëse në anën tjetër, në masë të
madhe e ka vënë në sprovë angazhimin ga-
zetaresk, duke u ballafaquar me dyer të
mbyllura ose heshtje institucionesh kur
është dashur të trajtojë ndonjë problem...
Kushdo që merret me gazetari e di një të
vërtetë që e mësojnë që në fakultet: prodhi-
mi themelor i gazetarit, pra lajmi, jeton
vetëm një ditë. Profesioni i gazetarit është
një vrap marramendës mbas lajmeve të çdo-
ditshme, sepse ngjarja ngjarjen e shtyn dhe
nuk ka kohë që t’u kushtohesh më gjatë. Me
qindra e mijëra lajme ka shkruar edhe Qe-
nan Hasani. Por, në librin e tij, nuk ka vend
për lajme, por janë përmbledhur shkrime
të zhanreve të tjera, siç janë reportazhet dhe
skicat. Ato, në dallim nga lajmet, edhe pse
edhe ato patjetër të kenë elemente lajmi,
përmbajnë tabllo jete më universale, pran-
daj nëse ndonjë skicë të Migjenit mund ta

lexojmë edhe sot, në kohën tonë, sepse janë
dromca që pasqyrojnë jetën ne kohe dhe
mjedis specifik, edhe këto reportazhe e ski-
ca jete të Qenan Hasanit i kanë ato ngjyra
kohe, flasin për fate njerëzish me hallet e
tyre të përditshme. Në libër kanë zënë vend
fate të njeriut të mërguar përtej Atlantikut
ose Oqeanisë, që vjen një javë a dy javë në
vendlindje për t’u çmallë dhe ikë si pa kokë
në mërgim, të njeriut që lufton për çdo ditë
me ekzistencën, ose që mëton një jetë më
dinjitoze në çdo pikëpamje. Rrëfimet e Qe-
nan Hasanit, i qajnë hallet e njerëzve dhe
mbajnë gjallë shpresën për ditë më të mira,
janë rrëfime të gjalla plot kolorit emotiv, me
përshkrime që të lënë mbresa. Qenan Hasa-
ni ka dëshmuar se ka energji dhe vullnet të
pashtershëm për të gjurmuar temat e jetës,
dhe të shpresojmë se për librin e tij të ardh-
shëm nuk do të presim shumë. 

(Fjalë nga promovimi i librit më 17 nëntor)

Një zë i rrallë nga qyteti i alfabetit

B
O

T
IM

E
PUNIMET E DORËS

Arti i filigranit, gjithnjë e më i pëlqyer
Punimet e dorës me argjend të pastër, të
kombinuara shpeshherë me gurë të ndryshëm
natyralë, konsiderohen si dhuratat më elegante
që mund t’i bëhen dikujt

(Qenan Hasani: “Kronisti i
vetmuar në qytetin e konsujve”,

SHB “Shkupi”)
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Shkup, 20 nëntor - Pas fitores së
parë të cilën KB Shkupi e arriti
në kuadër të xhiros së 7-të në
Ligën e parë të basketbollit në

vend, ku në Çair u mposhtë
“Karposh Sokoli”, ambiciet dhe
interesimi i KB Shkupi për të
ndërtuar një ekipin konkurrues
vazhdon të rritet. Sipas portalit
“medial.mk”, KB Shkupi është në
interesim për t’i forcuar radhët e
saja edhe me dy basketbollistë
të tjerë. Bëhet fjalë për dy ba-
sketbollistët e ekipit të “Karpo-
sh Sokolit” dhe njëherit reprezen-

tues të përfaqësueses së
Maqedonisë, Kiril Nikollov-
ski dhe Darko Sokollov. “Krye-
sia e klubit vazhdimisht
është duke bërë përpjekje që

ekipi të sjellë përforcime cilë-
sore si nga vendi ashtu edhe nga

jashtë. Nikollovski dhe Soko-
lov janë dy basketbollistë

shumë cilësor dhe reprezen-
tues të Maqedonisë dhe ki-
shim pas dëshirë t’i kemi në

radhët tonë, por akoma jemi
vetëm të fazën e interesimit
dhe disa biseda jo formale, por

nëse në lojë janë edhe dy ba-
sketbollistë të tjerë, emrat e të

cilëve mendoj se është akoma
herët të thuhen”, thonë nga kryesia e

klubit. Të njëjtat burime për Me-
dial.mk, po ashtu bëjnë me dije se aspi-
ratat e klubit për sezonin e ardhshëm
janë që të luajnë në kupat evropiane siç
janë “FIBA Europe Cup”  apo “Cham-
pions League”, por edhe të garojnë
edhe në “ABA League”, e cila është një
ligë e shteteve të Ballkanit. Ndërkohë,
ndeshjen e ardhshme KB Shkupi do të
zhvillon më 2 dhjetor në cilësinë e my-

safirit kundër KB “Strumi-
ca”. “Janë skuadër e mirë, e
cila në radhët e saja kanë
dy basketbollist amerikan
dhe dy serb. Ne në çdo nde-
shje shkojmë në fitore, kë-
shtu që në Strumicë
shkojmë për të arritur atë.
Do të bëjmë çmos që të
kthehemi në Shkup si fi-
timtar. Fitorja ndaj ‘Kar-
pos Sokoli’ na ka ngritur
moralin, por kemi
edhe shumë ndeshje
për të luajtur. Koha pu-
non për ne dhe çdo
ndeshje të ardhshme
duhet të jemi më
kompakt. Kemi vetëm
një problem e ajo
është se nuk kemi
financa. Ende nuk
kemi marr përk-
rahjen nga spon-
sorët dhe Komuna
e Çairit”, deklaroi
për gazetën
KOHA, trajneri
Enver Miftari. 

Koha, e martë 21 nëntor, 2017 

Bëhet fjalë për dy basketbollistët e ekipit të
“Karposh Sokolit” dhe njëherit reprezentues të
përfaqësueses së Maqedonisë, Kiril Nikollovski
dhe Darko Sokollov

Shkup, 20 nëntor – Skuadra e
Shkupit më lehtë se sa pritej mun-
di skuadrën e Renovës me 4-1 në
derbin shqiptar që u zhvillua në
stadiumin në Çair. Pas kësaj fitore
FC Shkupi është ngjitur në pozitën
e gjashtë, ndërsa Renova një po-
zitë më poshtë. Kjo fitore siguri-
sht se ka rikthyer vetëbesimin tek
djemtë e trajnerit Ardian Nuhiu
në vazhdimin të kampionatit dhe
sfidave tjera që i presin. Derisa, ka
qenë pikërisht trajneri Ardian
Nuhiu, ai i cili nuk e ka fshehur gë-
zimin e tij pas kësaj fitore, ndërsa
është shprehur i kënaqur edhe me

lojën që e treguan të përzgjedhu-
rit e tij. “Kjo fitore do të jetë shumë
e mirë për vazhdimësinë e kam-
pionatit. Përgëzoj futbollistët e mi
për faktin që dominuan në çdo
aspekt, me luftë dhe vrapim, ku siç
e patë edhe vet në këtë fushë të
rëndë të shënosh katër gola, duhet
të kesh kualitet. Deri në fund të se-
zonit kemi edhe katër ndeshje dhe
besoj se do të japim më të mirën”,
tha pas ndeshjes Nuhiu.
Ndërkohë, të mërkurën FC Shkupi
do të zhvillon ndeshjen e mbetur
të javës së 15 ndaj “Skopjes” në
lagjen “Hekuran”. 

ARDIAN NUHIU I KËNAQUR ME
FITOREN NDAJ RENOVËS

Lojtarët e mi 
dominuan 
në çdo
aspekt

Fitorja ndaj ‘Karpos Sokoli’
na ka ngritur moralin, por
kemi edhe shumë ndeshje
për të luajtur. Koha punon
për ne dhe çdo ndeshje të
ardhshme duhet të jemi më
kompakt. Kemi vetëm një
problem e ajo është se nuk
kemi financa. Ende nuk kemi
marr përkrahjen nga
sponsorët dhe Komuna e
Çairit

KB SHKUPI PRITET TË PËRFORCOHET ME DY BASKETBOLLIST CILËSOR

SPORT

Në bisedime me Sokollovin
e Nikollovskin

Shkup, 20 nëntor – Futbollistët e
Shkëndijës kanë vazhduar rrugëti-
min e tyre drejt titullit të dytë në
Ligën e parë futbollistike të Maqe-
donisë. Me rezultatin e thellë dhe me
hat-trikun e kapitenit Ferhan Hasani,
kuqezinjtë mundën “Skopjen“ me 4-
0. Pas kësaj fitore Shkëndija është li-
derë absolute me 40 pikë ose nëntë
më shumë se Vardari, por që kjo e
fundit ka dy ndeshje më pak. Ndry-
she, fitorja ndaj “Skopjes” për trajne-

rin Qatip Osmani ka rezultuar e mire,
por atij i ka pëlqyer serioziteti i skua-
drës. “Lojë e bukur që rezultoi me re-
zultatin 4:0. Më gëzon fakti se fillimi
i ndeshjes ishte serioz pa dalluar
kundërshtarin dhe mendojë që edhe
në të ardhmen do të vazhdojmë me
këtë seriozitet”, tha pas ndeshjes për
trajneri i Shkëndijës, Qatip Osmani.
I pyetur në pyetjen se skuadra e tij
me këto fitore të njëpasnjëshme e
ka gjetur rrugëtimin drejt titullit
kampion, ai është përgjigj: “Rezulta-
tet e deritanishme tregojnë se jemi
në rrugë të vërtetë për t’u bërë kam-
pion. Megjithatë nuk është ende e
kryer dhe është herët për të folur për
rezultatin final dhe ne duhet të vazh-
dojmë me kësi lloj ndeshje dhe si-
gurisht në fund do ta arrijmë atë qël-
limin që ka Shkëndija”, përfundoi
Osmani. Ndërkohë, Shkëndija nde-
shjen e radhës në kampionat e luan
me Renovën. 

Shkodran Mustafi ka shpërthyer
kundër mediave, të cilat e lidhnin
me një largim të mundshëm nga
Arsenali. Mustafi thotë se gazetat
shpikin gjëra vetëm që të mbu-
shin faqet, pasi nuk dinë asgjë se
çfarë ndodh në zhveshtore. “Largi-
mi nga Arsenal? Kjo është puna e
juaj. Ju po më pyetni për këtë, se-
pse kjo është puna e juaj nga ja-
shtë, të flisni kinse dini gjithçka”,
tha fillimisht Mustafi për mediat
angleze.
“Ajo çfarë ndodh në zhveshtore

është e vërteta. Nuk e kuptoj pse
njerëzit flasin për gjëra të cilat
nuk i dinë. Ka shumë gazeta që
duhet të shkruajnë diçka, sepse
është e mërzitshme të jenë faqet
bosh”, vazhdoi ai. “Unë jam duke
qëndruar para jush me fanellën e
Arsenalit”, tha krejt në fund Mu-
stafi. 

OSMANI I KËNAQUR ME ECURINË 

Jemi në rrugë të vërtetë për
t’u bërë kampion

Mustafi 
shpërthen 
kundër
mediave

Enver Miftari



Suksesi i pa krahasueshëm i
arritur nga Ser Aleks Fergu-
son në çerek shekullin e tij

në “Old Trafford” është mbre-
sëlënës, por ish trajneri i Mançe-
ster Junajted pohoi se kishte
humbur disa raste për të nën-
shkruar me një numër “yjesh”

të futbollit botëror. Teksa Erik
Kantona, Kristiano Ronaldo, Roj

Kin dhe Edvin van der Sar
erdhën të gjithë në epokën e

Fergusonit, trajneri skocez
është munduar të merrte
në “Old Trafford” edhe disa
yje të tjerë. Sulmuesi bra-
zilian Ronaldo ishte një

ndër objektivat e tij në vitin 1994,
teksa ai deklaroi se e kishte parë fi-
tuesin e Kupës së Botës 2014, To-
mas Mylerin që në moshën 10-
vjeçare. Edhe dy “yjet” e Çellsit,
Didier Drogba dhe Petr Çeh kanë
qenë në radarët e Junajted. Në sezo-
nin e tij të fundit në “Old Trafford”
Ferguson humbi titullin ndaj rivalë-
ve të Mançester Sitit, pas golit në
minutën e fundit të Sergio Agueros
ndaj QPR-së në javën e fundit të
Premier Ligës. Por nëse gjërat do ki-
shin shkuar ndryshe, Aguero mund
të kishte veshur fanellën e kuqe të
Junajted atë ditë. Ja cilët janë sh-
tatë lojtarët që Fergusoni ishte
shumë pranë nënshkrimit dhe ar-
syet pse nuk erdhën në “Old
Trafford”.

PETR ÇEH
“Në 2003-in shkova të shihje

Petr Çeh në një ndeshje të Rennes
ndaj Okser. Menduan që Petr ishte
disi i ri në moshë për kampionatin

anglez, por Petr nënshkroi më pas te
Çellsi dhe në një dekadë që ai luaj-
ti për “blutë” ai arriti të mbante 220
herë portën e paprekur për klubin
londinez”.

DIDIER DROGBA
“Didier Drogba ishte një tjetër

lojtar që mund të kishte luajtur për
ne. Në atë kohë luante me Marsej
dhe shkuam ta shihnim. Por klubi
francez dëshironte 35 milionë euro
për te, teksa Çellsi ndërhyri në nego-
ciata përpara se ne të vendosnim”. 

TOMAS MYLER
“Herën e parë që dëgjuam të fli-

tej për Tomas Myler, i cili shënoi
pesë gola për Gjermaninë në botë-
rorët e 2010-s dhe 2014-s, ishte në
kohën kur ai ishte një djalosh 10
vjeçar i cili luante për një ekip ama-
tor disa kilometra larg Munihut”.

RONALDO
“Ne dëshironim të nënshkrua-

nim me sulmuesin brazilian në vitin
1994, kur ai luante me Kruizeiron,

por nuk mundëm ti siguronim një
leje pune kështu që ai shkoi te PSV-
ja në Holandë”. 

SERGJO AGUERO
“Kishim mundësinë të blinim

Agueron përpara se ai të shkonte te
Mançester Siti, por menaxheri i tij
kërkonte një çmim që ne nuk ishim
të gatshëm ta paguanim”.

LUKAS MOURA
“Në fund të karrierës time në

“Old Trafford” po ndiqnim me inte-
res Lukas Moura, mesfushorin e
krahut, i cili në atë kohë luante për
Sao Paulo në Brazil. Ne ofruam 33
milionë euro për të, dhe e rritëm
ofertën deri në 45 milionë, por Paris
Sen-Zhermen pagoi 63 milionë
euro për të. David dhe unë nuk
ishim të përgatitur të shkonim në të
tilla nivele shpenzimesh”.

RAFAEL VARANE
“Në 2011-n, mora trenin nga Eu-

ston për në Lille për të nënshkruar
me mbrojtësin e ri francez Rafael
Varane. David Gill po merrej me de-
tajet e fundit të kontratës me Lens,
klubin ku luante Varane, kur Zine-
din Zidan ndërhyri dhe arriti të na i
rrëmbente nga duart duke e çuar te
Real Madridi. Mendoj se Hoze Mu-
rinjo, i cili ishte në atë kohë trajneri
i Realit nuk e kishte parë kurrë Vara-
ne të luante”.

Teksa Erik Kantona, Kristiano Ronaldo, Roj Kin dhe Edvin
van der Sar erdhën të gjithë në epokën e Fergusonit,

trajneri skocez është munduar të merrte në “Old
Trafford” edhe disa yje të tjerë.

Koha, e martë 21 nëntor, 2017 

       Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 alineja 2, paragrafi 3, paragrafi 8, paragrafi 13 dhe paragrafi 14 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta 
Zyrtare e RM nr.   27/14, 199/14 dhe 27/16)  dhe nenit 22, neni23, neni 24, neni 25 neni 26 dhe neni 27 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 dhe 27/16), 
neni 16 paragrafi 1 alineja 2  e Statutit të Agjencisë për planifikim të hapësirës – Shkup, ndërsa në pajtim me Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës të 
Agjencisë për planifikim të hapësirës - Shkup, Agjencia për planifikim të hapësirës – Shkup publikon: 

SHPALLJE PUBLIK 
Për punësim të 1 (një) personi me kohë të caktuar të punës me orar të plotë të punës si zëvendësim të punëtorit që mungon 

 
1. Vendi i punës me shifër APP/01/02/V04/003 , niveli V04, titulli i vendit të punës: Bashkëpunëtor i ri kontabilist – 1 (një) realizues 
2. Përshkrimi i detyrave të punës: udhëheqë punën e tërësishme financiare – kontabiliteti të Agjencisë; përpilon ose merr pjesë në përpilimin e llogarisë 

përfundimtare të Agjencisë; mban llogari për likuiditetin dhe pronësinë e Agjencisë; kujdeset për pagesën e faturave; bën kontabilitetin e tërë 
dokumentacionit financiar; bën përllogaritjen e rrogave; mban evidencë të qarkullimit të paguar; kujdeset për arritjen e obligimeve dhe kërkesave; realizon 
edhe punë të tjera me urdhër të Drejtorit të Agjencisë.  
 

      Kandidati duhet ti plotësojë kushtet e përgjithshme në vijim: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- në mënyrë aktive ta shfrytëzojë gjuhën maqedone; 
- të jetë i moshës së rritur; 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës; 
- me vendim të plotfuqishëm të mos ketë ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrë. 

 
Përveç me Ligj kushtet e përgjithshme të përcaktuara kandidati duhet ti plotësoje edhe kushtet e posaçme në vijim:: 

- niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të fituara së paku 180 kredi sipas SETK apo shkallë të mbaruara VII/1 – 
Fakulteti ekonomik; 

- njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) përmes posedimit të 

certifikatës së njohur ndërkombëtare të dhënë nga testatori zyrtar evropian, anëtare e Shoqatës ALTE të testatorëve evropian të 2 
nivelit të CEFR, gjegjësisht  , IELST me maksimum 3 pikë, BULATS; ose Aptis; ose TOEFEL PBT së paku 400 pikë, TOEFEL CBT 
së paku 95 pikë ose TOEFEL IBT së paku 30 pikë ose DELF, TCF, TEF; ose Gete Certifikatë; 

- me dhe pa përvojë pune. 
 

Kompetencat e përgjithshme të punës: 
- Zgjidhje të problemeve dhe vendim për punë nga fusha e vet e veprimit;  
- Mësim dhe zhvillim;  
- Komunikim;  
- Realizim i rezultateve; 
- Punë me punë të tjera/ekipore;  
- Vetëdije strategjike;  
- Orientin ndaj klientëve/palëve të përfshira; 
- Menaxhim financiar. 

 
Orari i punës është 40 orë në javë, prej ditës së hënë deri ditën e premte, me fillim mes orëve 07:30 dhe 08.30 dhe përfundim të orarit të punës mes 15.30 deri në ora 16:30, 
me kohëzgjatje të përgjithshme të ditës së punës prej tetë orë. Pauza gjatë orarit ditor të punës është me kohëzgjatje prej 30 minutave në periudhën prej ora 12:00 
deri në ora 12:30.  
Neto pagesa për vendin e punës Bashkëpunëtor i ri kontabilist është:  27.000 denarë. 
Kandidatët të cilët paraqiten për vendin e punës Bashkëpunëtor i ri kontabilist duhet ti dorëzojnë dokumentet në vijim: 

- diplomë për arsim të lartë të mbaruar – VI B  sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të fituara së paku 180 kredi sipas SETK apo shkallë 
të mbaruara VII/1 – Fakulteti ekonomik: 

- biografi të shkurtë (CV) me kontakt informacione; 
- dëshmi për njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) përmes 

posedimit të certifikatës së njohur ndërkombëtare të dhënë nga testatori zyrtar evropian, anëtare e Shoqatës ALTE të testatorëve 
evropian të 2 nivelit të CEFR, gjegjësisht  , IELST me maksimum 3 pikë, BULATS; ose Aptis; ose TOEFEL PBT së paku 400 pikë, 
TOEFEL CBT së paku 95 pikë ose TOEFEL IBT së paku 30 pikë ose DELF, TCF, TEF; ose Gete Certifikatë.  

- certifikatë për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë; 
- certifikatë për shtetësi të Republikës së Maqedonisë; 
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
- Certifikatë nga mjeku jo më të vjetër se gjashtë muaj; 
- Dëshmi për përvojë pune në profesion (nëse ka përvojë pune në profesion) 

 
Afati për paraqitje me dokumentet e nevojshme është 5 (pesë) ditë pune duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes publike në shtypin ditor.  
Dokumentet jo në kohë dhe të pa kompletuara nuk do të shqyrtohen. Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet do të thirren në testim në Agjencionin për planifikim 
hapësinor – Shkup për nevojat e të cilit publikohet shpallja. 
Kontrolli i aftësive profesionale të kandidatëve të paraqitur të shpalljes publike të publikuar do të realizohet me testim dhe intervistë të cilën do ta zbatojë Komisioni 
kompetent për zbatimin e procedurës për punësimin e personave me kohë të caktuar të punës. 
Pyetjet për testimin me shkrim pjesën profesionale do të shfrytëzohen nga sfera e kontabilitetit. 
Pas përfundimit të testimit do të zbatohet intervistë në të cilën do të parashtrohen pyetje nga fusha e kompetencave të përgjithshme të punës..  
Zgjedhja do të realizohet në afatin e përcaktuar në nenin 23 paragrafi 2 nga Ligji për marrëdhënie pune pas përfundimit të afatit për paraqitje në varshmëri prej 
numrit të paraqitjeve të arritura. 
Kandidatët të cilët aplikojnë në shpallje duhet që dokumentet ti dorëzojnë në zarf të mbyllur me shenjë “Për shpallje për punësim”, në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter 
dhe ti dorëzojnë përmes postës ose ti dorëzojnë në arkivin e: 
 
Agjencia për planifikim të hapësirës – Shkup  
adresa: “Sheshi Maqedonia”, nr.2 Shkup, 
Personi për kontakt: Ivana Gorgova, tel. 3 227 244, lok. 122 

          Agjencia për plnifikim hapësinor - Shkup 

Këshilli mësimor-shkencor i Fakultetit të shkencave të bujqësisë dhe ushqimit – Shkup në 

përbërje të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, shpall  

 
KONKURS  

 
Për zgjedhje të: 
- një realizues, asistent-doktorant në sferën mësimore-shkencore: pemëtari (40500); 
 
 

 

Kushtet: Kandidatët, krahas kushteve të përgjithshme, duhet të plotësojnë edhe kushtet e posaçme 
të parapara me Ligjin për arsim sipëror, Statutin e Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, 
Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-
profesional dhe bashkëpunues asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup 
(Fletorja universitare nr. 274/13).   

Së bashku me fletëparaqitjen kandidati/tët duhet të dorëzojnë: biografi të shkurtë, deklaratë për 
plotësim të kushteve të përgjithshme dhe të posaçme për vendin e punës dhe certifikatë të shtetësisë. 
Dokumentet duhet të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. 

Zgjedhja e kandidatëve bëhet në pajtim me Ligjin për arsim sipëror dhe Rregulloren për kriteret 
dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues 
asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (Fletorja universitare nr. 274/13). 

Orari i punës përcaktohet në pajtim me aktet e fakultetit dhe orarin e orëve në semestër.   
Dokumentet dorëzohen deri në Fakultetin e shkencave bujqësore dhe ushqimit – Shkup, bul. “16-ta 

Makedonska Brigada” pn, Shkup. 
Afati për paraqitje është 8 ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh. 

 
  FAKULTETI I SHKENCAVE TË BUJQËSISË DHE USHQIMIT – SHKUP 

Këshilli mësimor-shkencor i Fakultetit të shkencave të bujqësisë dhe ushqimit – Shkup në 

përbërje të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, shpall  

 
KONKURS  

 
Për zgjedhje të: 
- një realizues, mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferën mësimore-
shkencore: ekonomika e bujqësisë dhe zhvillimit (40103); 
- një realizues, mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferën mësimore-
shkencore: përpunimi i pemëve dhe perimeve (41403); 
 

 

Kushtet: Kandidatët, krahas kushteve të përgjithshme, duhet të plotësojnë edhe kushtet e posaçme të 
parapara me Ligjin për arsim sipëror, Statutin e Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, Rregulloren 
për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe 
bashkëpunues asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.   

Së bashku me fletëparaqitjen kandidati/tët duhet të dorëzojnë: biografi të shkurtë, deklaratë për 
plotësim të kushteve të përgjithshme dhe të posaçme për vendin e punës dhe certifikatë të shtetësisë. 
Dokumentet duhet të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. 

Vendi i punës së mësimdhënësit është përcaktuar në pajtim me aktet e fakultetit dhe orarit të orëve 
në semestër.  

Zgjedhja e kandidatëve bëhet në pajtim me Ligjin për arsim sipëror dhe Rregulloren për kriteret dhe 
procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues 
asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.  

Dokumentet dorëzohen deri në Fakultetin e shkencave bujqësore dhe ushqimit – Shkup, bul. “16-ta 
Makedonska Brigada” pn, Shkup. 

Afati për paraqitje është 8 ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh. 

 
  FAKULTETI I SHKENCAVE TË BUJQËSISË DHE USHQIMIT – SHKUP 

  

RREEPPUUBBLLIIKKAA  EE  MMAAQQEEDDOONNIISSËË    
UUNNIIVVEERRSSIITTEETTII  ““SSHHËËNN  KKIIRRIILLII  DDHHEE  MMEETTOODDII””  ––  SSHHKKUUPP    
FFAAKKUULLTTEETTII  PPËËRR  MMEEDDIICCIINNËË  VVEETTEERRIINNAARREE  

SSHHKKUUPP   
 

  

  

RREEPPUUBBLLIICC  OOFF  MMAACCEEDDOONNIIAA  
UUNNIIVVEERRSSIITTYY  ““SSss..  CCYYRRIILL  AANNDD  MMEETTHHOODDIIUUSS””  

SSKKOOPPJJEE  
FFAACCUULLTTYY  OOFF  VVEETTEERRIINNAARRYY  MMEEDDIICCIINNEE  

SSKKOOPPJJEE 
 

 
Nr. 03 –2130/1 
20.11.2017 

LAJMËRIM  
 Në pajtim me vendimin e Këshillit mësimor-shkencor të Fakultetit të medicinës veterinare në 
Shkup nr. 0202- 2046/6 të datës 7.11.2017, informojmë se  
 Më datë 29.11.2017 (e mërkurë) me fillim në ora 12 në lokalet e Fakultetit për medicinë 
veterinare në Shkup, në sallën e ligjëratave nr. 2, Branko Angjellovski, doktor i medicinës veterinare, në 
mënyrë publike do të mbrojë disertacionin e doktoratës me titull:  

 “Përfaqësimi dhe rëndësia e sindromit të disbalimit pas lindjes tek kafshët femërore të ruajtur në 
ferma në Republikën e Maqedonisë”. 

         Dekan, 
        Prof. D-r Llazo Pendovski  
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S H P A L L J E

Shitet tokë në Shkup,e cila gjendet ne:
PK 1635, Vendi i quajtur URLA SHKOZA, kultura  11000, klasa 8, me sipërfaqe prej 2050  m2  
PK 2149, Vendi i quajtur JELLOVCE TOBULLE, kultura  11000, klasa 5, me sipërfaqe prej 2816 m2,  
PK 476, Vendi i quajtur NDËR BAVCE, kultura  15000, klasa 4, me sipërfaqe prej 834 m2,
PK 479, Vendi i quajtur NDËR BAVCE, kultura  11000, klasa 5, me sipërfaqe prej 2744 m2,
PK 787, Vendi i quajtur BIG DOLL, kultura  ZZ N, klasa 7, me sipërfaqe prej 2023 m2,
PK 788, Vendi i quajtur BIG DOLL, kultura  11000, klasa 7, me sipërfaqe prej 3653 m2
E regjistruar në Fletë  Pronësi nr. 272 për KK KOPANICA, me pronësinë  e  Zudi Tairi:

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.



Kristiano Ronaldo dhe Benze-
ma kanë shënuar nga një gol
secili në 12 javët e luajtura

deri më tani në La Liga. Një ba-
gazh i varfër, që i vendos ata si

një nga partnerët më të keq të
sulmit të momentit në pesë

ligat kryesore evropiane.
Nga 98 klubet e përhapu-

ra në të gjithë La Liga,
Premier Liga, Ligue 1,

Bundesliga dhe Seria
A, vetëm dy sulmue-
sit modestë të Bene-
vento, klubit të fun-
dit në ligën italiane,

kanë të dhëna më të
këqija se Kristiano dhe

Benzema. 

ATA KISHIN 12 GOLA 
SEZONIN E KALUAR
Dy golat e shënuar nga

KR7 dhe Benzema përbëjnë
një numër çuditërisht anor-

mal, nëse krahasojmë
trajektoren e të dy loj-
tarëve në vitet e fundit.

Sezoni i kaluar, në këtë
pikë të garës, për
shembull, kishte 12

golave mes të dyve
në La Liga. Portu-
gezi kishte shënuar
8 gola, ndërsa 4

gola francezi. Deri në këtë pikë të sezonit ata
kurrë nuk kishin rënë poshtë 10 golave. Sezo-
ni i tyre më i mirë ishte ai 2014-2015, kur kishin
shënuar 27 gola mes tyre.

TË DY KANË SHËNUAR 
KUNDËR GETAFES

Të dy kanë shënuar kundër Getafes, në
ndeshjen e javës së tetë të La Liga-s, teksa go-
lat e tyre i shërbyen Real Madridit për të shtuar
tri pikë. Benzema realizoi golin e parë në mi-
nutën e 39-të, ndërsa Ronaldo shënoi në 85’. Që
nga ajo kohë, francezi ka luajtur 283 minuta pa
e parë golin, ndërsa portugezi 365 minuta.

EKIPI PO VUAN “THATËSIRËN”
Zinedin Zidan ka arsye të shqetësohet për

numrin e dy sulmuesve referues të tij në repar-
tin e përparmë. Real Madridi ka shënuar 22
gola në favor, 12 më pak se sezoni i fundit, në
përfundim të javës së 12-të. Kjo do të thotë se,
pavarësisht nga forca sulmuese e ekipit të
bardhë, asnjë lojtar tjetër nuk ka marrë rolin e
golashënuesit te “Los Blancos”. Ky aspekt është
një nga arsyet që shpjegojnë pse Real Madri-
di është 10 pikë larg kreut të renditjes.

MARIANO DHE MORATA LARGOHEN: 
17 GOLA MES TË DYVE

Dallimi me skuadrat e mëdha në Evropë
është i dobët. Te PSZH-ja, mes Kavanit dhe
Nejmar ndahen 22 gola në këtë sezon. Te Lion,
Nabil Fekir dhe Mariano kanë 20 gola. Nëntë
prej tyre janë shënuar nga ish- madridasi.
Messi dhe Suarez kanë shënuar 17 gola për
Barcelonën. Levandovski dhe Myler, 14 gola
për Bajern Munih. Alvaro Morata e ka shënuar
emrin si golashënues te Çellsi tetë herë. Ague-
ro dhe Gabriel Jesus kanë 8 gola secili me fa-
nellën e Mançester Siti.

TEJKALUAR NGA PAULINJO 
DHE MARKOS ALONSO

Ka shumë lojtarë në pesë ligat kryesore
në Evropë, të cilët kanë më shumë gola se
Kristiano dhe Benzema së bashku. Njëri prej
tyre është Paulinjo. Mesfushori i Barcelonës
ka 4 gola, njësoj sa ka shënuar BBS në tërë-
sinë e vet, pasi Bejll ka 2 gola. Edhe Markos
Alonso si Çellsi, ka shënuar 3 gola në Premier
Ligë, më shumë se Ronaldo dhe Benzema.
Ata të dy kanë rekordin më të keq në histo-
rinë e Real Madridit.

DHE MË TË MIRËT
Real Madridi ka pasur shumë sulmues

gjatë gjithë historisë. Megjithatë, asnjë nga
repartet sulmuese të ekipit të bardhë nuk ki-
shte arritur në javën e 12-të të kampionatit
me vetëm 2 gola, siç është momentalisht rasti.
Paradoksalisht, KR7 dhe Benzema janë, gjitha-
shtu, dyshja që ka shënuar më shumë gola në
12 ndeshjet e para. Ata e arritën këtë rekord në
sezonin 2014-2015, kur mes të dyve bënë fi-
gurë mbresëlënëse me 27 gola. Ky aktuali
është rekordi më i keq se ato të regjistruar në
sezonet 1942-1943 dhe 1984-1985, në të cilën
dueti Alonso dhe Botella, në radhë të parë,
dhe Santillana dhe Butragueno, në radhë të
dytë, bënë vetëm nga tre gola secili.
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Nga 98 klubet e përhapura në të gjithë La Liga, Premier Liga,
Ligue 1, Bundesliga dhe Seria A, vetëm dy sulmuesit modestë
të Benevento, klubit të fundit në ligën italiane, kanë të dhëna
më të këqija se Kristiano dhe Benzema
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dyshet me më pak gola

Osako dhe Guirassy (FC Coln): 2 gola
Defo dhe King (Burnemauth): 2 gola
Hahn dhe Vood (Hamburg): 2 gola
Depoitre dhe Kaçunga (Hadersfild Toan): 2 gola
Kristiano dhe Benzema (Real Madrid): 2 gola
Iemmello dhe Koda (Benevento): 1 gol

Futbollisti i Liverpulit, Filip Kutinjo,
mund të vendosë për t’u bashkuar
me bashkëkombësit e tij, Nejmar
dhe Tiago Silva, te PSZH-ja, nëse
braziliani vendos të ndjekë rrugën e
tij. Gjigantët francezë thyen rekor-
din botëror të transferimeve gjatë
verës për të rrëmbyer Nejmar nga
Barcelona, për 222 milionë
euro. Ata tani mund të
konkurrojnë me kryesue-
sit e La Ligas në betejën
për një tjetër brazilian,
Kutinjo, që është regji-
struar në radarët e
“Camp Nou” për pak kohë.
Liverpuli ka qenë në gjendje
të mbajë shërbimet e “play-
maker”-it 25-vjeçar tani për
tani, por mbrojtësi i PSZH-
së, Tiago Silva, beson se
një lëvizje e parave të
mëdha do të mund të
përdorej në 2018. “Unë
flas shumë me Ku-
tinjon. Shpresoj që
në fund të sezonit,
apo edhe më parë,

kjo mund të jetë një surprizë e kënd-
shme për ne. Unë shpresoj se ai do
të mendohet mirë dhe se vitin e
ardhshëm do të luajë me ne”, tha

Silva. Tiago mund të luajë një
rol udhëheqës në çdo qasje
për Kutinjon, me 33-vjeçarin
të përgatitur për ta ndihmuar

PSZH-në në përmbu-
shjen e një objektivi të
mundshëm. Ai bëri, po

ashtu, që Nejmar të
transferohej te

PSZH-ja: “Ashtu
si Nejmarit, i
jap edhe atij

shumë këshilla. Sido-
qoftë, mendoj se gjëja
më e rëndësishme për

Kutinjon është që të
marrë vendimin më të
mirë për veten”, deklaroi

Silva. Kutinjo ka bërë 10
paraqitje për Liverpulin

këtë sezon, duke shënuar
pesë gola. Ai kërkohej
nga Barça si zëvendë-
sim për Nejmarin.

Interi i Luçiano Spalettit ka fituar
kundër Atalantas, duke konfirmuar
vendin e dytë në klasifikim, në
ndjekje të kryesuesve të Napolit.
Trajneri toskan foli për mikrofonat e
“Mediaset Premium”, teksa ka përgë-
zuar ekipin e tij dhe vlerësoi Mauro
Ikardin, autorin e dy golave të trium-
fit të së dielës mbrëma. “Ne kemi
fytyrën dhe identitetin tonë”, – tha
trajneri i Interit. – Kemi luajtur një
lojë të pjekur. Jemi në një moment të
rëndësishëm dhe e dimë se ku dë-
shirojmë të shkojmë. Ikardi është

një kampion, por unë mendoj se fi-
toret janë të skuadrës”, u shpreh
Spaletti, duke pranuar se i nevojiten
4-5 lojtarë. “Kam nevojë edhe për 4-
5 lojtarë, sepse në një kampionat të
duhen lojtarë të freskët dhe me cilë-
si të barabartë. Ne, anti-Napoli? Nuk
e di. Të vazhdojmë kështu. Kemi ne-
vojë për t’u përmirësuar shpejt në kaq
shumë gjëra”, nënvizoi më tej ai. Në
mënyrë të pashmangshme një ko-
ment mbi situatën në stolin e kombë-
tares italiane: “Ju nuk mund të dini
çdo gjë në paraprakisht, por duhet

vlerësimi i duhur dhe të bëhen
zgjedhje korrekte. Nëse do të sul-
mojnë të gjithë Venturën, bëhet e vë-
shtirë për të gjetur një tjetër. Mesazhi
që kalon është se gjithmonë faji i
përket trajnerit, kështu që drejtuesit
janë në rregull”, deklaroi Spaletti. 

Gjermania “Bild” ka konfirmuar
transferimin e super zbuluesit të
talenteve të Borusia Dortmund
Sven Mislintat te Arsenal. Londi-
nezët paguan 2 mln euro për ta
marrë nga Borussia 45-vjeçarin. Mi-
slintat thuhet të fillojë menjëherë
punën e tij të re, pa mbaruar ako-
ma viti. Në Dortmund ai kishte
akoma një kontratë deri në 2021

dhe në fillim të këtij viti ai u bë she-
fi i sektorit të skautëve. Te Arsena-
li ai do të marrë rolin e rekrutimit të
lojtarëve të rinj dhe zbulimin e
tyre. Anglezët duhet të mundnin
konkurrencën e Bajern Munih për
shërbimin e skautit. Mislintat ka
që prej vitit 2007 që punon te BVB
dhe ka një reputacion që shtrihet
në të gjithë Evropën. Ai ka zbuluar,

ndër të tjerë, Robert Levandovskit
dhe Pierre-Emerik Aubamejang. Së
fundmi ai ka finalizuar transferi-
met e bujshme të Ousmane Dem-
bele dhe Kristian Pulisiç. Thuhet se
tensioni midis tij dhe Borusias filloi
që kur në stol ishte ish-trajneri
Tuçel, por gjithashtu thuhet se rro-
ga e tij tek Arsenal do të jetë shumë
më e lartë.

E pres Kutinjon te Barcelona Ikardi është një kampion

Arsenali transferon  super zbuluesin e talenteve 

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

Ronaldo dhe Benzema, 
dyshja më e dobët në Evropë
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Në grupin E për dallim prej gru-
peve tjera pritet të zhvillohet një
luftë e madhe për dy pozitat e para.
Aty në garë janë tre ekipe, me Liver-
pulin që kryeson grupin me 8-të
pikë, një më pak ka Sevilja, kurse
Spartak Moskë ka 5 pikë. Ndërkaq
sonte njëra kundër tjetër do të
luajnë Sevilja dhe Liverpuli. Çdo re-
zultat pos humbjes për skuadrën e
Jurgen Klop do të ishte sukses, por
kjo nuk vlen edhe për skuadrën
spanjolle e cila do të kërkojë me çdo
kusht fitoren. Në të kundërtën ajo
rrezikon pozitën e dytë, duke marr
parasysh se skuadra e Spartak Mo-
skës do të pret Mariborin, në përbal-
ljen ku rusët shihen favorit absolut
për tre pikët. Atëherë Spartaku do
të ketë 8-të pikë dhe do të mbetet
në lojë për të vazhduar garat në
Ligën e kampionëve. 

Në grupin F, Siti e cila më veç ka
siguruar kualifikimin për në raun-
din tjetër do të pret skuadrën e Feje-

nordit, e cila nuk ka grumbulluar
asnjë pikë në katër ndeshjet e para.
Në anën tjetër Napoli do të pret
Shakhtarin. Pas humbjes nga Siti në
xhiron e katërt, skuadra italiane ka
zbehur mundësitë për t’u kualifikuar
në 1/8 e finaleve. Në rast se shmang
humbjen në duelin e sotëm në “San
Paolo”, ukrainasit do të jenë skuadra
e dytë në Grupin F që do të plasohet
në 1/8 e finales bashkë me Sitin. 

Me dy ndeshje të mbetura, loj-
tarët e Beshiktashit tashmë po ja-
pin shfaqjen e tyre më të mirë në
Ligën e Kampionëve, por ende kanë
nevojë për një pikë më shumë për
siguruar plasmanin në 1/8 e finales.
Kjo do të realizohet vetëm nëse
djemtë e trajnerit Shenoll Gynesh i
shmangen humbjes në duelin e son-
te ndaj Portos në Stamboll. “Shqi-
ponjat e zeza” janë të pamposhtur
në shtëpi në 11 ndeshjet e fundit të
tyre evropiane. Në ndeshjen tjetër,
Monako do të pret Laipzigun, ku me

fitore eventuale,
skuadra franceze do
të mbetet në lojë për
plasman në 1/8. Gjitha-
shtu edhe skuadra gjermane do të
kërkojë fitore që më pas në xhiron e
fundit të kërkojë kualifikimin. 

Skuadra e Borusia Dortmundit
do të kërkojë ndaj Totenhemit fito-
ren e parë në garën e këtij sezoni.
Shpresat tashmë janë të pakta që
Borussia të arrin në raundin tjetër të
Ligës së Kampionëve, ndërsa ne
humbje ato do të zhduken krejtësi-
sht. Derisa kundërshtari i tyre To-
tenhem Hotspur me një fitore even-
tuale ka mundësinë për të fituar
vendin e parë në Grupin H. Pra Dort-
mundi duhet të fitojë dhe të shpre-
sojë që Madridi të mos fitojë në
fushën e APOEL-it. Kur jemi te
Reali, fitorja ndaj APOEL-it do ti
çonte atë në 1/8 e finales. 

Leo Messi do të jetë yll i madh i
evenimentit të dorëzimit të “Këpucës
së Artë”, që do të mbahet të premten,
në “Estrella Damm”, në Barcelonë. Akti
është planifikuar të fillojë në ora 13:15.
Në këtë mënyrë, lojtari argjentinas do
ta marrë këtë çmim për herë të katërt,
në sajë të 37 golave që shënoi në La
Liga, sezoni 2016-2017. Një çështje që
ishte shumë konkurruese, sepse deri
pothuajse në lojën e fundit fituesi nuk
ishte përcaktuar, nga lufta e ethshme
mes sulmuesit të Barcelonës dhe Bas

Dost, sulmuesi i Sporting Lisbonë. Me
këtë trofe të ri, Messi barazohet me
Kristiano Ronaldon, me më shumë ti-
tuj. Të dy lojtarët e kanë ngritur tro-
feun katër herë. Hera e parë që Messi
e fitoi atë ishte në sezonin 2009-2010,
kur trajneri i Barcelonës ishte Pep
Guardiola, si në çmimin e tij të dytë,
në sezonin 2011-2012. Hera e fundit,
që ai e mori atë ishte vitin e ardh-
shëm, në sezonin 2012/13, kur Tito Vi-
lanova ishte trajner i katalanasve. Që
nga ai moment, Leo e lëshoi pozicio-

nin e tij si sulmues te Barça ndaj Luis
Suarez, i cili do ta fitonte “Këpucën e
Artë” dy herë. Ceremonia do të zhvil-
lohet përsëri në “Estrella Damm”, një
vend që tashmë është bërë klasik për
këtë ngjarje. 

Do të jetë një ngjarje, në të cilën,
si gjithmonë, do të takohen shumë
personalitete nga bota e futbollit dhe
të lidhur me Barcelonën. Pritet që të
ketë një numër të madh lojtarësh nga
skuadra e parë e Barçës, siç ka
ndodhur në rastet e mëparshme.

LIGA E KAMPIONËVE, GRUPI E, F, G DHE H

Xhiro ku 
pritet të
zgjidhen
shumë dilema 

“Porto dhe
Beshiktash janë dy

klubet që unë do ti marr në
varrin tim, por unë jam

profesionist. Unë e di që Porto
dëshiron të fitojë, por edhe unë.

Kështu që unë do të jap gjithçka për
skuadrën time. “Megjithatë kjo nuk

donë të thotë se unë humb vlerësimin
dhe respektin tim për Porton. Sa kohë që

unë jam duke luajtur për Beshiktashin, unë
do të jap gjithçka që kam. Tifozët më kanë

trajtuar gjithmonë mirë dhe besojnë tek unë.
Ndiej dashurinë, dashurinë, respektin dhe

vlerësimin që kanë për mua. Në fushë,
gjithmonë do të jap gjithçka për t'i bërë ata të
lumtur, sepse e meritojnë.

Të martën dhe të mërkurën zhvillohen ndeshjet e parafundit në Ligën e
kampionëve, ku priten të qartësohen shumë dilema rreth skuadrave që
do të vazhdojnë garat mëtutje dhe ata të cilët do të përshëndetet me
këtë kompetcion. Sonte (e martë) në program do të jenë ndeshjet e
grupit E, F, G dhe H, ku nuk do të mungojnë përballjet interesante

Messi të premten merr “Këpucën e Artë”
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GRUPI E 
SPARTAK M – MARIBOR (18:00)
SEVILJA - LIVERPUL

GRUPI F 
MANÇESTER S – FEJENORD
NAPOLI - SHAKHTAR D.

GRUPI G 
BESHIKTASH – PORTO (18:00)
MONAKO - LAIPZIG

GRUPI H 
APOEL - REAL M.
BORUSSIA D. - TOTENHEM



23MOZAIK
Koha, e martë 21 nëntor, 2017 

ZGJIDHJET: ABRASH, JERM, OJMA, ERKAN, KJ, G, ALE, AVIT, ANIS, HOMOGJENIK, A, DEBUTIM, 

LN, ETJE, MALOK, O, ETO, LIKA, NIKITA, LAN, IST, OSVALD.

Shumë i lehtë:194762538, 687315294, 523948761, 831279645, 965431872, 742586913, 

379854126, 418627359, 256193487. Mesatar: 481763295, 562189374, 739245816, 

916438527, 374526981, 825917643, 643872159, 158394762, 297651438.
KALË ME NJOLLA 

TË BARDHA,
LARAMAN

KËNGËTARJA
ISLANDEZE
NË FOTO

QYTETI
I LINDJES 

SË KËNGËTARES 
NË FOTO

MJET 
LUFTE

LARGOHET,
HIQET 

MËNJANË

A

KLLAPI, 
PËRÇARTJE

OJË
----------------------------

AKTORI TURK,
PETEKKAJA

E

KILO - XHUL
GRAMI

---------------------------
DRU I LARTË

Mensur
Mamuti

LLOJ BIRRE
-----------------------------

KAFSHË
(HUAJ.)

AFRON
-----------------------------

PRIRJE
NË NJË ANË

KËNGË
E KËNGËTARE

NË FOTO

NDËRTESA 
PËR GARA 
MUZIKORE 
TE GREKËT 

DHE ROMAKËT

AKTORI
AMERIKAN,

DEMON
SEND,
MJET GJAH

LLOJ BIME, 
ANASON

-----------------------------
EGJIPTI

SHITJE
E NJË PASUURIE

BOTËRISHT

H
AMPERI

----------------------------
KAFE,

RESTORANT

KËNGË
E KËNGËTARE

NË FOTO

LAURA NEZHA
-----------------------------

FUTBOLLISTI
ANDI

NEVOJA
PËR UJË

MALËSOR
----------------------------

EMRI I 
BISMARKUT

OKSIGJENI

FUTBOLLISTI 
KAMERUNIAN, 

SEMJUEL
----------------------------

QYTET ANTIK
NË AZI TË VOGËL

POLITIKANI 
YNË, HAZBI

-----------------------------
ASTATI

ISH KRYETARI 
I BRSS-SË,

HRUSHÇOV

LOCAL AREA 
NETWORK

----------------------------
VANADIUMI

UJDHESË
NË KROACI

ATENTATORI
I XHON KENEDIT,

LI

21 nëntor 1965

N
ë
 k

ë
t
ë
 d

a
t
ë

  4  6  5   

   3 1     

5     8   1

  1 2 7   4  

9 6      7 2

 4   8 6 9   

3   8     6

    2 7    

  6  9  4   

4 8    3 2 9  

5      3   

  9  4     

    3     

3   5 2 6   1

 2 5  1  6 4  

    7  1   

  8      2

 9 7   1  3 8

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

GJENIK, A, DEBUTIM, 

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

, ANIS, HOMOG VITT, ALE, AAV

. ALD VVA , OS TT, S

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

J, G, , K KAN RM, OJMA, ER

, IS A, LAN , LIKA, NIKITTA OT

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

: GJIDHJET ZSH, JER ABRA

, ET OK, O , ETJE, MAL LN

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

4 6

3 1

5

1 2 7

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

6 5

8 1

7 4

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

4 8

5

9 4

3

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

3 2 9

3

4

3

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

9 6

4 8

3 8

2

6 9

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

7 2

6 9

6

7

4

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

3 5 2

2 5 1

7

8

9 7

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

2 6 1

1 6 4

7 1

2

1 3 8

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

431872, 742586913,

74, 739245816,

1438.

6 9

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

48761, 831279645, 9654

r:1763295, 56218937 48

159, 158394762, 29765

4

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

2538, 687315294, 52394

59, 256193487.Mesatar
81, 825917643, 643872

9 7

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

ë: Shumë i leht194762

379854126, 4186273

916438527, 3745269

1 3 8

  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
  

  

      

       

      

     

     

     

      

       

      

    

       

       

        

    

    

       

       

    

DASHI 21. mars - 20. prill
Asnjë planet nuk do ndikoje drejtpërdrejt ne jetën tuaj

sentimentale sot dhe e ardhmja do varet vetëm nga sjellja juaj.
Mundohuni te mos kritikoni gjithë kohës dhe te falni me tepër. Be-
qaret do kenë njohje te reja, por nuk duhet te bëjnë plane shpejt
e shpjet. Nëse doni qe financat mos jene problematike, nuk duhet
te kryeni shpenzime te paarsyeshme.

DEMI 21. prill - 21. maj
Konfigurimi i yjeve do jete mjaft pozitiv për ata qe janë

ne një lidhje. Komunikimi nuk d shuhet për asnjë moment dhe
çdo gjë do shkoje me se miri. Nëse ende jeni beqare, lërjani çdo
gjë kohës dhe mos bëni sakrifica jashtë te zakonshmes sepse nuk
ia vlen. Ne planin financiar mos kërkoni te pasuroheni menjëherë
sepse nuk do ia dilni. Ruani vetëm qëndrueshmërinë.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Jeta juaj sentimentale nuk do jete shume e qete gjate

kësaj dite. Do kërkoni shume me shume nga sa iu jep partneri dhe
kjo mund te nxite debate te forta me njeri-tjetrin. Kujdes! Beqa-
ret me shume gjase do e gjejnë atë qe kane ëndërruar prej kohe-
sh dhe do ndihen te plotësuar. Ne planin financiar duhet te tre-
goheni me te organizuar dhe te reflektoni për te ardhmen.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Do ndiheni me te lumtur se kurrë gjate kësaj dite ne

krahët e partnerit tuaj te dashur. Venusi do krijoje çdo mundësi qe
ju te kaloni me tepër kohe me te dhe t’i shprehni pa pushim ndjenjat.
Beqaret nuk do e kenë mendjen tek dashuria, por një takim mbre-
sëlënës do i nxite te mendojnë me shume për këtë sektor. Për finan-
cat mos u shqetësoni sepse ato do jene te qëndrueshme.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Kujdes me agresivitetin e tepruar gjate kësaj dite sepse

mund ta acaroni partnerin e te keni debate te forta me te. matu-
ria duhet te mbizotërojë gjate gjithë kohës. Beqaret nuk duhet t’i
besojnë shume instinktit te pare sepse do zhgënjehen shume sh-
pejt. Ne planin financiar mos kërkoni te pasuroheni shpejt sepse
duke nxituat mund te bëni gabime te pafalshme.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Do i bëni me shume komplimente personit qe keni ne

krah sot dhe çdo gjë do shkoje me se miri ndërmjet jush. Edhe ata
qe kane kaluar dite te vështira do e përmirësojnë situatën. Beqa-
ret do jene me te çliruar nga emocionet dhe do ia shprehin pëlqi-
min një personi qe pëlqejnë. Financat nuk do jene te këqija,
megjithatë duhen shmangur shpenzimet e tejskajshme.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do tregoheni shume te kuptueshëm me partnerin tuaj sot

dhe do e lini atë te shprehet me lirisht se me pare. Disa do mendojnë
edhe për një angazhim me serioz. Beqaret duhet t’ia lënë gjithçka
kohës dhe te mos kërkojnë te bëjnë asgjë me zor. Ne planin financiar
do keni me shume fat se kurrë dhe do arrini te hiqni disa para
mënjanë. Shume shpejt do keni përmirësime te ndjeshme.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Pas një periudhe jo shume te mire për jetën ne çift, sot

gjerat do fillojnë te rregullohen. Do jeni me optimiste për te ardh-
men dhe do toleroni me shume. Beqaret do jene me humor te
more dhe do bëjnë për vete shume persona. Do e keni ju te drejtën
e zgjedhjes me pas. Ne planin financiar do i arrini objektivat qe i
kishit vene vetes. Situata nuk do jete problematike.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Edhe pse keni një lidhje prej shume kohesh do ndihe-

ni te vetmuar gjate kësaj dite. Flisni me partnerin për këtë dhe
shpjegojini gjithçka qe ndjeni. Beqaret nuk duhet te dëshpërohen
edhe nëse nuk e gjejnë personin e ëndrrave sepse brenda pak
ditëve gjithçka do ndryshoje. Ne planin financiar do bëni çmos për
ta përmirësuar situatën dhe do jeni me te qete.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Joshje, pasion dhe emocione pa fund gjate kësaj dite.

Do kaloni momente te paharrueshme me atë qe keni ne krah dhe
do kërkoni qe dita te mos mbaroje. Beqaret do jene te turpshëm dhe
nuk do përfitojnë nga ftesat apo propozimet qe do iu bëjnë. Ne pune
duhet te shmangni shpenzimet e mëdha, por gjithashtu edhe lojë-
rat e fatit. Do humbni me shume sesa mendonit se do fitonit.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Do jeni te vendosur te merrni ne dore fatin e jetës suaj

sentimentale sot dhe do arrini te vini nen kontroll gjithçka. Do e
afroni me tepër pas vetes partnerin dhe gjerat do shkojnë me
mire se kohet e fundit. Beqaret do kenë mundësi te njihen me per-
sona serioze, te dashur dhe me para. Nëse nuk tregoheni te arsye-
shëm me shpenzimet do keni probleme te mëdha financiare.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Si ju ashtu edhe partneri juaj do keni te njëjtat synime

për te ardhmen dhe do ecni ne te njëjtin drejtim. Marrëdhënia
mes jush do jete me e qëndrueshme se me pare. Beqaret do kenë
takime impresionuese te cilat do i lënë me goje hapur. Shfrytëzoji-
ni! Ne planin financiar duhet te bëni kujdes me shpenzimet apo
dhëniet e huave. Tregohuni me largpamës.
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1729 - Holanda nënshkruan Trakta-

tin e Seviljes.
1759 - Beteja e Maksenit: Ushtria

prusiane u dorëzohet austriakëve.
1783 - Pilstre de Rozier dhe Marquis

d'Arlandes bëjnë fluturimin e parë falas
me balonë.

1791 - Koloneli Napoleon Bonaparta
promovohet si gjeneral i përgjithshëm
dhe emërohet Kryekomandant i ush-
trive të Republikës së Francës.

1806 - Dekreti i Berlinit: Perandori
Napoleoni I ndalon të gjitha tregtitë
me Anglinë.

1905 - Luhet loja e parë e tenisit në
Turneun e tenisit në Australi (Australian
Tennis Open).

1938 - Forcat naziste okupojnë
Çekinë perëndimore dhe i shpallin ba-
norët si shtetas gjerman.

1955 - Argjentina kërkon nga Pana-
ma të kthejë ish kryetarin Peron.

1980 - Kaplohet nga zjarri MGM
Grand Hotel në Las Vegas; 84 të vdekur.

2002 - NATO fton Bullgarinë, Esto-
nin, Latvinë, Lituaninë, Rumaninë, Sllo-
vakinë dhe Slloveninë për të qenë anë-
tare të aleancës.

VITET E MARTESËS
Në vitin e parë të martesës flet burri
dëgjon gruaja.
Në të dytin gruaja flet, burri dëgjon.
Në të tretin flasin të dy dëgjojnë kom-
shinjtë.

PARET NËNSQETULL
Pse biondet i fusin paratë nënsqetull?
Për të thënë që i kanë fituar me djers!

Nuk janë gjërat që nuk di, ato që të
fusin në telashe. Janë ato që i konside-

ron si të sigurta, që e bëjnë këtë.
(Mark Twain)

Gjysmë e zezë dhe gjysmë portokalli,
me një sy të verdhë dhe një blu: është i
mrekullueshëm spektakli që ofron
Quimera, macja me “dy fytyra”, e cila
po bëhet një yll autentik në rrjetet so-
ciale. Pas Venusit, macja e parë
dyngjyrëshe që ka çmendur botën e
internetit, tani është radha e Qui-
merës për të bërë për
vete përdoruesit e
shumtë të ueb-
it. Sipas veteri-
nerëve, fenome-
ni ka lidhje me
qelizat përbërëse të
dy tipologjive të Adn-së, rezultat i dy
embrioneve të shkrirë së bashku. Ma-
cet që kanë një lëkurë dyngjyrëse ose
tringjyrëshe, quhen ndryshe “kimera”:
prej këtu lind dhe emri i maces në
fjalë.
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Del në shitje
jahti “Adriatik” 
i Titos

Del në shitje
jahti “Adriatik” 
i Titos

Plagët shërohen më shpejt kur
ndodhin gjatë ditës sesa gjatë natës. Në
këtë përfundim ka arritur një ekip kërkue-
sish në Britani. Është zbuluar se plagët me
djegie që u mjekuan gjatë natës donin një
mesatare prej 28 ditësh që të shëroheshin,
ndërsa ato që ndodhnin gjatë ditës donin
vetëm 17 ditë. Sipas BBC, ky efekt shpje-
gohet me mënyrën se si trupi ynë dhe çdo
qelizë punon në një cikël prej 24 orësh.
Puna e detajuar laboratorike tregoi se qe-
lizat e lëkurës ndryshonin aftësitë e tyre
përgjatë 24 orëve. Qelizat e lëkurës janë
të parat që kundërpërgjigjen pasi shkojnë
në vendin e plagës për ta mbyllur atë. Gjatë
ditës ato ushqehen dhe reagojnë, ndërsa
gjatë natës fillojnë dhe e humbasin këtë
aftësi. Kërkuesit mendojnë se ky zbulim
mund të ndihmojë në përmirësimin e ki-
rurgjisë.

Kur shërohen plagët më shpejt?

Samsung Galaxy S8 dhe S8
+ është zgjedhur telefoni i vitit
2017, në çmimet e Trusted Re-
views. Kjo nuk është aspak sur-
prizë, për shkak të risive që ka
sjellë kjo pajisje teknologjike.
S8 përmban një dizajn futuri-
stik mahnitës të lakuar, një ek-

ran të pabesueshëm nga skaji
në skaj dhe kamera të klasit të
lartë. “Është një pëlhurë e
mrekullueshme e teknologjisë
që përdor fuqinë e saj për zgje-
rimin e përvojës përtej ekranit
5.8 inç, por arrin të jetë ende
një telefon i lehtë për t’u përdo-

rur“, thonë ekspertët. Ky aparat
është kritikuar kur ka dalë në
fillim, por tani ai është më i pël-
qyeri nga njerëzit. Burime afër
kompanisë thonë se në Mars të
vitit 2018 do të hedhin në treg
modelin Samsung Galaxy S9,
S9+ dhe Galaxy S9 mini.

Galaxy S8 është zgjedhur telefoni i vitit

Ai kaloi pas hekurave pjesën më të
madhe të jetës. Wilbert Jones nga Louisiana
u arrestua në moshën 19-vjeçare për rrëmbi-
min dhe përdhunimin e një infermiereje.
Tani, pas 45 vitesh e 10 muajsh burg, ai fiton
lirinë. Jo sepse e kreu dënimin e tij, por sepse
nuk e kishte kryer kurrë atë dhe ishte burgo-
sur gabimisht. Gjatë dekadave të tëra në
qeli, Jones kishte pretenduar gjithmonë pa-
fajësinë. Akuzat kundër tij ishin bazuar tota-
lisht në dëshminë e infermieres, e cila
megjithatë i kishte thënë policisë se agreso-
ri i tij dukej të ishte më i gjate dhe e kishte
zërin të ndryshëm nga ai i Wilbert. Por pa-
varësisht kësaj, forcat e rendit e arrestuan 19-
vjeçarin. Tani zbulohet se autor i krimit kish-

te qenë një burrë tjetër, i cili ishte shpallur
fajtor për një rast tjetër përdhunimi e ishte
arrestuar për grabitje. Drejtësisë së shtetit të
Louisianës iu deshën mbi 45 vite për të kup-
tuar gabimin trashanik, megjithatë Jones

thotë se e ka falur atë. “Zoti është
shumë i mirë”, ishin fjalët e 65-vjeça-
rit pas daljes nga burgu, duke thek-
suar se familja kishte qenë gjith-
monë forca e tij. Dëshira e parë si
njeri i lirë ishte një pjatë “gumbo”, ga-

tim tradicional i Louisianës.

Ishte dënuar gabimisht, 
lirohet pas 46 vitesh

Qeveria e Malit të Zi ka bërë me dije
përmes profilit në Twitter se jahti i dikur-
shëm i Titos, “Jadranka” (Adriatiku) do të
dalë në shitje përmes ankandit publik
me çmim fillestar prej 80.000 eurosh.
“Jahti i dikurshëm i Titos, “Jadranka”
(Adriatiku), i ndërtuar në kantierin

“Kraljevica”më 1977, u deklarua e tepërt
për nevojat e organeve shtetërore të Ma-
lit të Zi”, shkruan në postimin e publikuar
në Twitter. Anija e dikurshme presiden-
ciale e marshallit Josip Broz Tito në fillim
të muajit është vendosur në një hendek
të thatë. Punëtorët e kompanisë së spe-

cializuar për servisimin e mega-jahtit,
OMC, e larguan atë nga porti i Tivarit, të
cilin, për qëllime protokolli, e përdorte
edhe shteti i Malit të Zi. Anija ka vite që
nuk ka lundrua. Jahti motorik është i gjatë
34 metra dhe i gjerë 8 metra, dhe vihet në
lëvizje përmes dy motorëve dizel.
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