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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 18 dhjetor - Pas 11 vitesh, Shoqata e Me-
diave të Shkruara e formuar dy javë më parë, ka
arritur për kaq kohë të shkurtër të përpilojë
dhe dorëzojë propozim-ligj deri të Qeveria e
Maqedonisë, i cili parasheh që përmes subven-
cioneve - shteti të mbështet mediat e shkruara.
Kështu deklaroi kryetari i SHMSH-së, njëherë-
sh drejtor i gazetës KOHA, Lirim Dullovi, në de-
batin publik që të hënën u mbajt në Qeverinë e

Maqedonisë, ndërkohë që informoi se propo-
zim-ligji parasheh që shteti të mbulojë gjy-
smën e shpenzimeve të tirazhit të shtypur dhe
distribuimit të mediave të shkruara dhe, siç tha
Dullovi, nëse ky propozim pranohet nga Qeve-
ria, atëherë gjatë ndarjes së përkrahjes finan-
ciare, medoemos të respektohen kriteret e për-
caktuara, konkretisht të përjashtohen mediat
që shpërndahen falas. “Pas 11 vitesh...

Shteti të mbështet mediat e shkruara 

15 DEN
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Diçka po lëviz

Pas ngecjes trevjeçare javën e ka-
luar në Bruksel u mbajtën bise-
dime midis ndërmjetësuesit të
KB-së, Metju Nimic dhe përfa q -
ësuesve të Maqedonisë dhe Gre-
qisë, Vasko Naumovski dhe Ade-
mantios Vasilakis, në përpjekje
që të gjendet zgjidhje për çë-
shtjen për emrin e Maqedonisë.
Nimic pas bisedimeve doli me
qëndrim se çështja duhet të
zgjidhet në vitin 2018, por që "nuk
ka zgjidhje magjike për emër që
do të mundësonte zgjidhje të çë-
shtjes". ..

-20c |+30c

Kosovarët 
për 5 vjet 
kanë paguar 
41 milionë
euro rrymë
për serbët 
e Veriut
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315 "bomba"
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Mbetet të shihet nëse BDI dhe LSDM do të presin kthimin e Ziadin Selës nga SHBA dhe përmes një
takimi Zev-Sela, t’i ofrojnë pozicione të ulëta në Qeveri që me gjasë do të refuzoheshin nga Sela,
apo do të veprojnë njëanshëm në Parlament duke votuar ministrin e Shëndetësisë të propozuar
nga LSDM. në ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i LSDM-së, Aleksandër Kiracosvki, tha shkurt për
KOHA se “me siguri, Aleanca për Shqiptarët do të dalë nga Qeveria”
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Kserksi, mbreti i Persisë, ndërkohë që tërhiqej nga
Greqia me një anije fenikase, ndeshi në një stuhi të
fuqishme. Anija ishte e tejmbushur me persë dhe
dukej se do të fundosej. 
Kserksi pyeti kapitenin nëse kishte ndonjë rrugë për
të mbijetuar, dhe kapiteni i tha se duhej që të ulej
pesha e anijes. Me të dëgjuar këtë, Mbreti iu drejtua
persëve: “Tani, siguria ime varet nga ju. Tani, tregoni

respektin tuaj për mbretin”. Shumë prej tyre u
hodhën në det dhe anija u lehtësua, dhe persët e
mbetur mbërritën të sigurt në breg. 
Kserksi kërkoi menjëherë që kapitenit t’i jepej një
kurorë e artë për faktin që i shpëtoi atij jetën, por në
të njëjtën kohë urdhëroi që atij t’i pritej koka, për
shkak se kishte shkaktuar vdekjen e aq shumë
persëve në det.

NJË PRANVERË ANTI-KORRUPTIVE
"Çfarë është parashikimi meteoro-politk për
Ballkanin? Në vitin 2017, fryma Atlantike
shpërndau, retë Aziatike; dhe era perëndimore
kthjelloi mjegullën veri-lindore. Pritet që
Maqedonia do anëtarësohet në NATO dhe
bashkë me Shqipërinë do fillojnë negociatat me
BE. Kosova do fitoj regjim të lirë - pa viza. Mali i Zi
do i afrohet gjysmës së procesit negociator, kurse
Serbia, do e ndryshoj preambulën kushtetuese.
Në Bosnjë dhe Hercegovinë edhe në vitin që vjen,
dielli do hijezohet nga vetoja e Republika
Sërbska. Mirëpo, rajonin paraprakisht, e pret një
pranverë anti-korruptive, e përcjellë me verën
përvëluese dhe dridhjet tektonike të elitave të
caktuara shtetërore. Vetëm nga fund-viti, pritet
stabilizim i rajonit, pas shmangies së valës së
acarit siberian, të përcjell me stuhinë e fundit
euro-aziatike", shkruan në profilin e tij profesori
universitar Blerim Reka.

NIVELI I FUTBOLLIT
"Se në çfarë niveli të futbollit është Shkëndija, dhe
në përgjithësi futbolli i Maqedonisë, më së miri
shihet në rastin e Milanit i cili radhit humbje pas
humbje në Serie A (momentalisht humb 3-0 nga
Verona) dhe në liga UEFA (humbi nga Rijeka) a e
fitoi me gjysmë force 6-0 dhe 1-0 Shkëndijën në
xhiron e tretë të kualifikimeve për ligën e UEFA-së.
E njëjta vlen edhe me performancën e kampionit
aktual Vardarit në fazën e grupeve të Ligës UEFA",
shkruan aktivisti nga Tetova, Armend Nuhiu.

HISTERIA SHQIPTARE 
"Fal gabimit që një zëvendësministër kishte bërë
në një emision televiziv, mësova se shqiptarët e
Maqedonisë ishin shumë të lexueshëm rreth
letërsisë së vjetër shqiptare! Më habiti fakti që
edhe disa 'ngelafça' që i njohë personalisht, filluan
të komentojnë rreth Marin Barletit, Gjon Buzukut,
Pjetër Budit, Pjetër Bogdanit, Frank Bardhit...,
edhe pse të tillët kanë vështirësi kur e shkruajnë
emrin e tyre. Secili njeri mundet të gaboj, nuk
është fundi botës nëse ngatërron MarinBarletin
me GjonBuzukun! Për hir të familjarëve të tij nuk
duhet reaguar me aq histeri kolektive, sepse asnjë
njeri nuk meriton të linçohet për një fjalë goje!",
shkruan Selver Jashari, aktivisti i njohur nga
Kumanova.

Komisioni zgjedhor
konfirmoi të dielën se Juan

Orlando Hernandez është
fitues i zgjedhjeve

presidenciale në Honduras të
mbajtura më 26 nëntor.

Kryetari i Komisionit
Zgjedhor David Matamoros

deklaroi se fitues është
Hernandez dhe se komisioni
ka përmbushur detyrën e tij.
Sipas të dhënave paraprake
të komisionit Juan Orlando

Hernandez ka fituar 42.95
për qind të votave ndërsa

kundërshtari më i madh i tij
Salvador Nasralla 41.42 për

qind. Hernandez nuk u
prononcua pas publikimit të
rezultateve zgjedhore kurse

partia e Nasrallin bëri thirrje
për protesta dhe deklaroi se

nuk do të pranojnë
vendimin. (Anadolu Agency, 18

dhjetor)

Në Kosovë veteranët e luftës
së ish-UÇK-së, nisën
nënshkrimin e një peticioni
me anë të të cilit i kërkohet
kuvendit të Kosovës që ta
ndryshojë ligjin për Gjykatën
Speciale për krime lufte në
Kosovë. Sipas veteranëve, me
ndryshimet e ligjit, Gjykata
Speciale duhet të merret
edhe me krimet që serbët i
kanë bërë në Kosovë gjatë
luftës së fundit dhe jo vetëm
me të dyshuarit e etnisë
shqiptare për "krime të
pretenduara të UÇK-së”.
Procedurat rreth
funksionimit të Gjykatës
Speciale tashmë kanë
përfunduar dhe gjykata është
e gatshme të nisë punën.

(DW, 18 dhjetor)

Qeveria ka pranuar të
financojë plotësisht një
operacion të kërkimit dhe
rivarrosjes së ushtarëve
grekë të rënë në Shqipëri
gjatë luftës italo-greke, një
temë e nxehtë kjo mes dy
vendeve, që në të kaluarën
ka shkaktuar edhe përplasje. 
Në kohën kur qeveria
shqiptare është duke
negociuar më qeverinë greke
një sheshim të të gjitha
mosmarrëveshjeve, qeveria
shqiptare duket se po bën
një hap përpara në këtë
drejtim. Në mbledhjen e
fundit qeveria ka miratuar
një kërkesë të hershme të
Greqisë: të varrosë ushtarët
grekë në Shqipëri, të cilët
janë vrarë gjatë luftës italo-
greke të vitit 1940. Sipas
vendimit, qeveria ka marrë
përsipër të shpronësojë
trojet ku do të varrosen
ushtarët grekë.

(Top Channel, 18 dhjetor)
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EMISIONET SI KAFE LAGJEJE
"Ulemi në kafe me shokë, shoqe e miq dhe,
s'kalojnë pak minuta, ua krisim llogjeve politike.
Një orë, dy, tre...pastaj ndahemi turinj-varur. Ca
të tjerë i kanë rënë hilesë: Jemi që jemi, flasim që
flasim kot së koti...pse mos t'i bëjmë këto llogje
në televizor? Edhe shtyjmë kohën, dhe ca pará i
marrim! E kështu e kështu. Na janë bërë
emisionet si kafe lagjeje", shkruan në FB gazetari
Urim Bajrami.

2

Shkup, 18 dhjetor - Maqedonia ka marrë mjete të pakthyeshme finan-
ciare në vlerë prej rreth 2.5 milionë eurosh nga Republika Popullo-
re e Kinës për realizimin e projekteve për nevojat e qytetarëve të Ma-
qedonisë. Marrëveshja vjetore për bashkëpunim ekonomik dhe
teknik midis dy shteteve u nënshkrua sot në Shkup nga ana e zë-
vendëskryeministrit për çështje evropiane Bujar Osmani dhe am-
basadores së Republikës Popullore të Kinës, Jin Liksian. Zëvendë-
skryeministri Osmani para nënshkrimit të marrëveshjes theksoi
se bashkëpunimi projektues me RP të Kinës, viteve të fundit është
orientuar ndaj disa rajoneve parimore siç janë arsimi, shëndetësia
dhe lidhjes së rrjetit dhe se pjesa më e madhe e projekteve të finan-
cuara janë për sektorin arsimor. "Si koordinues nacional për ndihmë
të huaj mendoj se mundet në mënyrë efikase t'i targetojmë këto
mjete të cilat i dhuron Republika Popullore e Kinës. Do të konfir-
mojmë cilat janë projektet prioritare dhe së bashku muajin e ardh-
shëm do të dalim me ide konkrete. Do të propozojmë projekte se-
rioze në pajtim me orientimet dhe kriteret që i ka Ambasada e RP
të Kinës dhe besojmë se së shpejti do të fillojmë me realizimin e
tyre", tha Osmani. Në pajtim me marrëveshjet e kaluara, në vijim të
realizimit janë dy projekte, gjegjësisht ndërtimi i sallës sportive për
shkollën fillore "Rajko Zhinzifov" dhe projekti për vendosjen e arsi-
mit elektronik.

Shkup, 18 dhjetor - Maqedonia vazhdon të jetë vend transitor ku në
periudhën nga vitit 2015 deri në 2017 vetëm 35 persona kanë aplikuar
për azil dhe janë refuzuar, derisa koha mesatare e qëndrimit në
Qendrën për azilkërkues ka qenë tre ditë e gjysmë, tregon hulumti-
mi "Pozicioni i refugjatëve dhe emigrantëve në Maqedoni", i zbatuar
në suaza të projektit "Krijojmë së bashku: Monitorim dhe përfaqë-
sim për komunitetin", i implementuar nga Fondacioni "Kondraud
Adenaur", Shoqata e Juristëve të Republikës së Maqedonisë dhe
OJQ Athinë - Serbi. Sipas hulumtimit, në Republikën e Maqedonisë
vetëm pesë për qind kanë marrë mbrojtje ndërkombëtare si re-
fugjatë, ndërsa 11 kanë marrë mbrojtje supsidiare, gjegjësisht për
shkak të shkeljes së të drejtave të tyre themelore të njeriut. Sipas Ivan
Jovanov, menaxher kombëtar i projektit, nevojitet rritje e kapacite-
teve të autoriteteve lokale për mundësimin e procesit më të mirë të
integrimit. Theksoi se sipas hulumtimit më shumë shërbime prima-
re refugjatëve u jepen nga institucionet, derisa shërbime sekonda-
re si programe arsimore, ndihmë të paligjshme ligjore dhe orë për
gjuhë janë në pjesën më të madhe të shoqatave civile.

2.5 milionë euro të
pakthyeshme nga Kina

mAQEDONIA, vetëm vend
transit për refugjatët

LAJMI I FUNDIT|||| |||||||||||

Shpërblimi dhe ndëshkimi i Kserksit
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Fatos RUSHITI

Shkup, 18 dhjetor - Lidhja Socialde-
mokrate e Maqedonisë dhe Bashki-
mi Demokratik për Integrim janë
afër qëndrimit përfundimtar që të
vazhdojnë bashkëqeverisjen pa
Aleancën për Shqiptarët, ndërsa
ende nuk kanë një qëndrim nëse
PDSH e Menduh Thaçit do ti ba-
shkohet Qeverisë. Mbetet të shihet
nëse BDI dhe LSDM do të presin
kthimin e Ziadin Selës nga SHBA
dhe përmes një takimi Zev-Sela, t’i
ofrojnë pozicione të ulëta në Qeve-
ri që me gjasë do të refuzoheshin
nga Sela apo do të veprojnë njëan-
shëm në Parlament, duke votuar
ministrin e Shëndetësisë të propo-
zuar nga LSDM dhe zëvendësmini-
stër të Arsimit, si dhe ministër pa
resor që mbulon Investimet e huaja
në vend e që do të propozohen nga
BDI. Të hënën, ashtu siç paralajmë-
roi kryeministri Zaev më herët se
do të procedojë emrat në Parla-
ment, kjo në fakt nuk ndodhi. Nga
Aleanca për Shqiptarët thonë se
këto ditë janë në komunikime me
ambasadat e huaja në vend, por jo
edhe me LSDM-në. “Jemi në komu-
nikime me ambasadat e huaja në
vend për të sqaruar pozicionin tonë
rreth Qeverisë dhe vullnetin e ASH-
së për të kontribuar në reforma në
vend. Me LSDM-në, gjegjësisht me
kryetarin Zoran Zaev pritet të
takohet kryetari Sela të mërkurën,

kur dhe do të kthehet nga SHBA
ose më së largu të enjten”, thanë
nga departamenti për informim i
ASH-së. Një ditë më parë, nënkrye-
tari i ASH-së, Elmi Aziri, tha për ga-
zetën KOHA se ASH do të jetë pjesë
e Qeverisë reformatore, por siç tha
ai, asnjëherë e përkulur dhe e ofen-
duar. “ASH ka vullnetin e plotë që
të vazhdojë të kontribuojë për
reformat në vend, gjegjësisht për-
shpejtimin e tyre ashtu dhe të jetë
pjesë e dinamizmit të rrugëtimit të
Maqedonisë drejt NATO-së dhe
afrimit të vendit me BE-në. Ne do të
jemi pjesë e Qeverisë reformatore,
por asnjëherë të përkulur dhe të
ofenduar”, u shpreh Aziri. Ndryshe,
funksionar të BDI thonë shkurt për
gazetën KOHA se “për momentin,
ASH është jashtë qeverisë”, ndërsa
në lidhje me zërat se PDSH mund të
hyj në qeveri, në BDI-së thonë “të
shohim si do shkojnë bisedimet me
LSDM-në”. Po në drejtim të njëjtë,
pra të interesimit të kësaj partie që
edhe PDSH të jetë pjesë e Qeverisë,
por do të shohin disponimin e
LSDM-së, kanë folur për radio Dojçe
Vele në gjuhën maqedonase funk-
sionarë të BDI-së në kushte anoni-
miteti. “Jemi të interesuar që edhe
PDSH të marrë pjesë në Qeveri, por
kjo nuk varet vetëm nga dëshira
jonë. Duhet të ketë pëlqim edhe
nga partneri i koalicionit. Nëse ekzi-
ston pajtueshmëri, ne jemi të gat-
shëm të japim një resor për kuadër

të PDSH-së”, ka deklaruar një funk-
sionar i lartë në BDI për Dojçe Vele.
Indikative se LSDM dhe BDI mund
të jenë marrë vesh që të qeverisin pa
ASH-në është edhe deklarata e
dhënë për gazetën KOHA e sekreta-
rit të përgjithshëm të LSDM-së,
Aleksandër Kiracosvki, i cili tha
shkurt se “me siguri, Aleanca për
Shqiptarët do të dalë nga Qeveria”.
Nga ana tjetër, deri më 25 dhjetor
zëvendëskryeministri për çështje
evropiane, Bujar Osmani, ka lajmë-
ruar se nuk do të ketë lëvizje në Par-
lament sa i përket votimit të emra-
ve për dikasteret qeveritare.
Zëvendëskryeministri Osmani dek-
laroi po ashtu se në vijim janë bise-
dimet për plotësimin e vendeve të
zbrazura ministrore dhe se nuk do
të ketë rikonstruim më të madh të
Qeverisë. “Mendoj se agjenda parla-
mentare nuk lejon çfarëdo qoftë sh-
qyrtimi të propozimeve të reja deri
më 25 dhjetor, kështu që këto ditë
do të shfrytëzohen për konsultime
shtesë lidhur me këtë çështje. Të
paktën, sipas asaj që është biseduar
sot, nuk pres të ketë rikonstruim më
të gjerë të Qeverisë, por parimisht
plotësim të vendeve të zbrazura pas
zgjedhjeve lokale”, theksoi Osma-
ni, duke u përgjigjur në pyetjen e
gazetarëve pas nënshkrimit të
marrëveshjes për bashkëpunim
ekonomik dhe teknik me Repu-
blikën Popullore të Kinës. Ndryshe,
nga PDSH nuk japin kurrfarë

përgjigje nëse janë në bisedime me
BDI-në dhe LSDM-në për të qenë
pjesë e Qeverisë. Ndërkaq RDK e
Vesel Memedit vazhdon të jetë pje-
së e Qeverisë. Ishte pikërisht Me-
medi që gjatë një konference për
shtyp të hënën në Parlament tha se
ai do të përkrah Qeverinë, pavarësi-
sht asaj nëse do udhëheq me mini-
stri apo jo. “Ne jemi këtu për pari-
me, për reforma për ndryshime.
Sekondare është nëse jemi pjesë e
Qeverisë apo jo”, theksoi Vesel Me-
medi në konferencën që e thirri vetë
ai si demant ndaj deklarimeve e
kryetarit të ASH-së, Ziadin Sela, se ai
ka kaluar në BDI. “Njerëzit që men-
dojnë se me akuza boshe do të
mund të arrijnë diçka, e kanë kot,
sepse u dëshmua se kjo logjikë e
hedhjes së fajit te kundërshtarët
politik, për shkak të paaftësisë tën-
de, është e pasuksesshme. Prandaj,
kërkoj nga zoti Sela që mllefin për
dështimin e vet politik të mos e
drejtojë drejt meje, por ta kërkojë te
vetja. Sepse, sikur këto akuza të
ishin të suksesshme, atëherë edhe
unë do të përdorja të njëjtën logjikë
dhe të them se Sela ka kaluar në
VMRO-DPMNE”, tha Memedi. Ai
shtoi se LR-PDSH, siç e quan ai par-
tinë e Selës, u largua nga koalicioni
“Aleanca për Shqiptarët” duke për-
vetësuar, sipas Memedit, emrin e
koalicionit. “Edhe sot vazhdojmë të
jemi koalicion. Por nga ky koalicion
u largua LR-PDSH duke e ndryshuar
edhe emrin e subjektit të vet një
javë para skadimit të afatit të dorë-
zimit të listave dhe manipuloi duke
përvetësuar emrin e Aleanca për
Shqiptarët. Vesel Memedi është de-
puteti i vetëm i këtij koalicioni dhe
vazhdon të mbrojë me ngulm kon-
ceptin dhe qëllimin e formimit të
këtij koalicioni”, theksoi Memedi.
Sa i përket posteve ministrore,
LSDM ka gati emrin e neurokirurgut
Venko Filipçe, ndërsa në BDI ende
janë në fazën e konsultimeve të
brendshëm partiake për emrat mi-
nistror.

Politikë 
edhe me fenë
Shkup, 18 dhjetor - Partitë poli-
tikë më pak ose më shumë e sh-
frytëzojnë religjionin në fusha-
tat e tyre parazgjedhore,
konsiderojnë 54.4 për qind e
pjesëmarrësve në anketën te-
lefonike me temë "religjioni në
fushata politike - Shfrytëzimi i
religjionit në fushata pa-
razgjedhore" Nga të anketuarit,
30.1 për qind konsiderojnë se
përgjithësisht religjioni pak ose
aspak nuk përdoret në fushatat
parazgjedhore. Anketa është
realizuar muajin e kaluar në ni-
vel kombëtar nga ana e Institu-
tit për hulumtime politike-
Shkup, në ekzemplar prej 1100
të anketuarve. Vlladimir Bozhi-
novski nga Instituti në konfe-
rencë shtypi në të cilën i prezan-
toi rezultatet, theksoi se 35.9 për
qind e të anketuarve konside-
rojnë se religjioni tani më
shumë përdoret në fushatat pa-
razgjedhore të partive politike,
sipas 18.2 për qind ajo përdoret
më pak, ndërsa për 30,3 për
qind është e njëjtë si edhe para-
prakisht. "Vetëm 6.9 për qind
konsiderojnë se përdorimi i re-
ligjionit dhe simboleve religjio-
ze kanë ndikim për të cilin për-
caktohen në ditën e votimit,
ndërsa përqindje e njëjtë konsi-
derojnë se diku mund të ndikojë
zgjedhje e tyre. Nga ana tjetër,
7.8 për qind konsiderojnë se ajo
ka shumë pak ndikim, ndërsa
73.5 për qind konsiderojnë se
nuk ka kurrfarë ndikimi lidhur
me zgjedhjen e tyre politike në
ditën e zgjedhjeve", tha Bozhi-
novski. Sipas të anketuarve, re-
ligjioni më pak përdoret në fu-
shatat politike të LSDM-së,
pastaj pasojnë VMRO-DPMNE-
ja, PDSH-ja, BDI-ja, Aleanca për
Shqiptarët dhe BESA. "Pjesa më
e madhe e të anketuarve - 70.5
për qind (69.8 për qind nga të
krishterët dhe 77.7 për qind nga
myslimanët) janë përgjigjur se
përdorimi i religjionit në fusha-
ta paraqet keqpërdorim i
ndjenjave religjioze të qytetarë-
ve, ndërsa 11.1 për qind (9.7 për
qind e të krishterëve dhe 15.5
për qind e myslimanëve) konsi-
derojnë se kjo është pjesë e pa-
raqitjes normale politike", thek-
soi Bozhinovski. Potencoi se 38.4
për qind e të anketuarve konsi-
derojnë se ka mesazhe politike
në paraqitjet publike të liderëve
fetarë, ndërsa 33.1 për qind kon-
siderojnë se nuk ka. Sipas rezul-
tateve nga anketa, 43.9 për qind
e të anketuarve janë pronon-
cuar se partitë politike kontri-
buojnë drejt konflikteve dhe
ndarjes midis njerëzve në bazë
të përkatësisë fetare, ndërsa
vetëm 7,9 për qind e mendojnë
të kundërtën. Marjan Nikollov-
ski nga ueb portali religija.mk
në konferencë shtypi tha se
bëhet fjalë për hulumtim të
parë të këtij lloji në Maqedoni.  

ENDE PA NJË QËNDRIM PËRFUNDIMTAR RRETH POSTEVE MINISTRORE

Mbetet të shihet nëse BDI dhe LSDM do të presin kthimin e Ziadin Selës nga SHBA dhe përmes një takimi Zev-
Sela, t’i ofrojnë pozicione të ulëta në Qeveri që me gjasë do të refuzoheshin nga Sela, apo do të veprojnë
njëanshëm në Parlament duke votuar ministrin e Shëndetësisë të propozuar nga LSDM. në ndërkohë,
sekretari i përgjithshëm i LSDM-së, Aleksandër Kiracosvki, tha shkurt për KOHA se “me siguri, Aleanca për
Shqiptarët do të dalë nga Qeveria”

Fushatë brenda partiake në VMRO 
Lideri në largim i VMRO-DPMNE-së,
Nikolla Gruesvki, në lidhje me
Kongresin e ardhshëm të partisë, dje
deklaroi se për momentin ka fushatë
brenda partiake dhe siç tha, kur ka
fushatë brenda partiake ka gjithçka. "I
dëgjova një pjesë të atyre vërejtjeve dhe
prandaj u denoncova në profilin tim në Fejsbuk.
Dhashë disa porosi, pas të cilave shpresoj se punët
janë rregulluar paksa", tha Gruevski. Ai theksoi se
kur ka më shumë të interesuar, çdoherë ka edhe
ndonjë të pakënaqur. "Me rëndësi është që të

respektohen, sepse pas 23 dhjetorit do të
duhet të bashkëpunojnë dhe jenë në
anën e njëjtë, të mos i udhëheqin
emocionet, por mendja. Më 23 dhjetor

do të kemi përzgjedhje që do të jetë pa
asnjë shenjë dhe nga 24 dhjetori e më tej

me forca të bashkuara partia të vazhdojë dhe
sa më shpejt që është e mundur të kthehet në
pushtet", deklaroi Gruevski para Gjykatës Penale
pas shtyrjes së seancës gjyqësore për lëndët
"Trajektorja" dhe "Dhunë në Qendër", në të cilat ai
është një prej të akuzuarve. 

LSDM dhe BDI vazhdojnë pa Selën?

Koha
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Shkup, 18 dhjetor - Pas ngecjes
trevjeçare javën e kaluar në Bruksel
u mbajtën bisedime midis
ndërmjetësuesit të KB-së, Metju Ni-
mic dhe përfaqësuesve të Maqedo-
nisë dhe Greqisë, Vasko Naumovski
dhe Ademantios Vasilakis, në
përpjekje që të gjendet zgjidhje për
çështjen për emrin e Maqedonisë.
Nimic pas bisedimeve doli me qën-
drim se çështja duhet të zgjidhet në
vitin 2018, por që "nuk ka zgjidhje
magjike për emër që do të mundë-
sonte zgjidhje të çështjes".
Ndërmjetësuesi, megjithatë, nuk
tha, se nëse në takim ka dalë me
propozim të ri. Pas tre viteve ngecje,
bisedimet për zgjidhje të problemit
me emrin tani marrin dinamikë të
re, pasi Nimici deklaroi se gjatë
muajve të ardhshëm takimet do të
jenë edhe më intensive dhe janë pa-
raparë takime me negociatorët në
janar, shkurt dhe mars në Nju-Jork,
edhe pse është e mundur të
mbahen në territor evropian. Shefi i
diplomacisë maqedonase, Nikolla
Dimitrov, deklaroi se nuk ka kurr-
farë propozim të ri për emrin, por
që në takimin në Bruksel është kon-
firmuar dinamika intensive e kon-
sultimeve. Sipas tij, këmbëngulja e
Greqisë që fillimisht të mbyllet pro-
blemi me emrin, ndërsa pastaj të
hapet dera e Maqedonisë për në BE
dhe NATO, është frika se në qoftë se
ndodh e kundërta, ne do të gjejmë
mënyrë që të mos e zgjidhim dalli-
min rreth emrit. Edhe kryeministri
Zoran Zaev, në pyetjen që të japë
koment lidhur me shkrimet në me-
diat greke për propozimin "Maqe-
donia e Re", tha se "nuk kemi mbër-
ritur deri aty që të bisedojmë për
disa emra të rinj ose ngjashëm".
Takimi i parë në kontestin e vjetër
thuajse tre dekada, nuk mund të je-
pet imazh i plotë për gatishmërinë e
Greqisë për kompromis, edhe pse të
dyja palët tregojnë optimizëm për
zgjidhje të tij, njoftojnë burime di-
plomatike. Shtojnë se për momen-
tin nuk është e dobishme që të
spekulohet me propozim konkret
për emër, për shkak se identiteti
është më i rëndësishëm, por gjitha-
shtu, edhe perspektiva e hapur e BE-
së dhe NATO-s. Ndryshimi i emrit
të aeroportit në Shkup nuk do të
duhet të jetë problem, si hap i parë
i mundshëm ose gjest të vullnetit
të mirë nga pala e Maqedonisë me
të cilët do të shfaqet gatishmëria për
gjetje të zgjidhjes. Diplomatët thek-
sojnë se ky proces jashtëzakonisht i
rëndësishëm është vështirësuar nga
ndodhitë me opozitën, gjegjësisht
narrativi që deri tani përdorej në opi-
nion, që vetëm kontribuonte për

përforcim të qasjes ofensive të
Athinës. Vendosja e konsensusit të
brendshëm nuk është proces i lehtë,
duke pasur parasysh atë që një
numër i madh i bartësve të vendi-
meve nga radhët e opozitës po bal-
lafaqohen me procedura gjyqëso-
re, lidhur me ngjarjet e 27 prillit,
ndërsa gjithashtu edhe Qeveria
greke nuk ka qëndrim të vetëm
lidhur me çështjen, duke pasur pa-
rasysh pozicionet për emrin të mini-
strit të Mbrojtjes, Panos Kamenos.

EKSPERTËT ME REAGIME
POZITIVE

Nano Ruzhi, rektor i Universite-
tit FON dhe ish-ambasador i Maqe-
donisë në NATO, është optimist se
kontesti mund të zgjidhet vitin e
ardhshëm, për çka thotë se për mo-
mentin në dobi shkojnë edhe fak-
torët e brendshëm dhe të jashtëm.
"Tani mund të jemi tërësisht opti-
mistë, sepse sipas filozofisë së ne-
gociatave diplomatike, ekzistojnë
faza, mekanizma, rregulla të cak-
tuara, ndërsa një prej parakushteve
kryesore për zgjidhje është që të ek-
zistojë atmosferë e strukturuar",
thotë Ruzhin, duke shtuar se Zaev
dhe kryeministri grek Aleksis Cipras
janë liderë të liruar nga nacionaliz-
mi dhe pretendimet nacionale,
diçka që sipas tij e hap rrugën për
gjetje të zgjidhjes, ndërsa që ishte
bllokues i madh jo vetëm për emrin,
por edhe për zhvillimin e marrëdhë-
nieve të përgjithshme bilaterale.

"Në negociata merre parasysh
edhe momentet e rrezikshme, si-
tuatat e rrezikshme, ndryshimi poli-
tik. Këto janë gjëra për të cilat duhet
të garantojë bashkësia ndërkombë-

tare", thotë Ruzhin dhe shton se në
qoftë se zgjidhet çështja bashkësia
ndërkombëtare do të duhet t'i
shpërblejë Zaevin dhe Ciprasin.

Ambasadori Gjorgji Filipov
vlerëson se deklarata e ambasadorit
Metju Nimic, dhënë pas takimit me
negociatorët e Maqedonisë dhe Gre-
qisë, dallon nga të gjithë të deritani-
shmet, duke e pasur parasysh kor-
nizën e saktësuar kohore e cila u
përmend nga ai, gjegjësisht se ky
problem "mundet dhe do të duhet
ose duhet të zgjidhet" vitin e ardh-
shëm. "Pyetja që vazhdimisht para-
shtrohet është: nëse me të vërtetë
nga të dyja palët do të bëhen
përpjekje intensive që të vihet deri
në zgjidhje duke e pasur parasysh
konsensusin e të gjithë forcave poli-
tike qeveritare në secilin nga ven-
det, posaçërisht nëse qëndrohet në
propozimin që ai 'të kalojë' edhe në
referendum", thotë Filipov.

Malinka Ristevska-Jordanova
nga Instituti për politikë evropiane,
për MIA-n deklaroi se "nuk duhet të
shpresojmë se zgjidhja e problemit
për emrin do të vijë vetvetiu, por
duhet të bëjmë gjithçka për të arri-
tur tek ajo". "Nëse e humbim edhe vi-
tin e ardhshëm, së shpejti do të jemi
në situatë të gjithë fqinjët të na jenë
në BE dhe në NATO, ndërkaq ne të
mbetemi ishull i izoluar dhe proble-
mi ende të ekzistojë", thotë Ristev-
ska-Jordanovska. Sipas saj, vështirë
kthehen pozicionet e humbura në
planin ndërkombëtar, bilanci i
brendshëm është i brishtë, me ç'ra-
st me vështirësi do të jetë ndërtimi i
konsensusit të brendshëm rreth asaj
çështjeje. Ajo vlerëson se duhet të
kihet kujdes që të vihet deri te

zgjidhja e cila megjithatë do të jetë
e pranueshme për Maqedoninë,
ndërkaq nuk do të jetë e përjetuar si
humbje. Ish-ambasadori në SHBA
dhe negociues shumëvjeçar në kon-
testin me Greqinë për emrin, Zoran
Jolevski, për MIA-n deklaroi se ne-
vojitet të investohen të gjitha
përpjekjet në procesin e negociata-
ve mes Maqedonisë dhe Greqisë për
të ardhur deri te zgjidhja e përba-
shkët e pranueshme rreth kontestit
me emrin kushtetues, i cili do t'i
mbrojë identitetin dhe dinjitetin e
qytetarëve të Republikës së Maqe-
donisë. Ai konsideron se me rëndë-
si është të shqyrtohet nëse edhe tek
pala greke ekziston gatishmëri të
gjendet zgjidhje dhe shtoi se gjatë
periudhës së kaluar ka deklarata po-
zitive nga pala greke, por shton se
është herët të flitet për procesin e
përgjithshëm.

MEDIUMET GREKE
Mediumet greke dolën me rea-

gime fillestare pozitive pas raundit
të ri të bisedimeve në Bruksel, duke
theksuar se është i dukshëm përsh-
pejtimi i procesit për tejkalimin e
kontestit, por se lëvizja e tillë në plan
ndërkombëtar mund të shkaktojë
probleme serioze në qeverinë e koa-
licionit të kryeministrit Aleksis Ci-
pras. Sipas In.gr, SHBA-ja ka vendo-
sur afat që deri në verë të gjendet
zgjidhje, ndërsa në të kundërtën do
të pasojë hyrja në NATO nën refe-
rencën IRJM. Megjithatë, kjo hap çë-
shtjen se si Kamenos do të reagojë
nëse ofrohet emër kompleks dhe
nëse do të dilnin nga Qeveria, duke
e pasur parasysh se ai deri më tani
kundërshtonte ashpër që fjala Ma-

qedoni të përmbahet në emrin e
fqinjit verior.

"Katimerini" e transmeton dek-
laratën e drejtorit për Dialog për
Evropë Juglindore pranë Universite-
tit Kolumbia, David Filips, i cili është
ish-këshilltar në Departamentin
amerikan të Shtetit në kohën e pre-
sidentëve Bill Klinton, Xhorxh Bush
dhe Barak Obama, se raportet mes
Athinës dhe Shkupit janë në zeni-
tin e tyre dhe se viti 2018 është i
rëndësishëm për shkak të mundësi-
së që të vihet deri te zgjidhja që do të
jetë në dobi të të dyja palëve.

Botimi online "Eifimerida" shk-
ruan se diçka po lëviz në Shkup dhe
se në mënyrë të përshpejtuar po
kërkohet zgjidhje për problemin me
emrin. Gjysma e parë e vitit 2018
është koha ideale për zgjidhje të
problemit me emrin, sepse në qer-
shor dhe korrik mbahen samitet e
BE-së dhe NATO-s, në të cilat SHBA-
ja pret të zgjidhet integrimi euro-
atlantik i Maqedonisë, por sipas "Ei-
fimerida"-s, e tërë kjo është nën
supozimin që problemi me emrin
dhe vetoja nga Greqia të tejkalohen.
Para se të fillojnë negociatat në
Bruksel, televizioni grek "Star" kum-
toi se "Maqedonia e Re" është propo-
zimi për të cilin do të bisedohet në
Bruksel. Në materialin e televizio-
nit ceket se "nëse Shkupi dakordohet
me këtë propozim, do të hapet rru-
ga për zgjidhje të çështjes së emrit
në[ gjysmën e parë të vitit 2018", siç
paralajmëruan edhe kryeminstri Ci-
pras dhe shefi i diplomacisë greke,
Nikos Koxias. "Star" theksoi se pro-
pozimi fillestar grek ishte "Maqedo-
nia e Vardarit", por tani është arri-
tur tek propozimi "Maqedonia e Re",
siç ishte në pakon e ashtuquajtur
""Pineiro", që atëherë ishte refuzuar.
Emri me përcaktim gjeografik si
"Maqedonia e Veriut" nuk është i
pranueshëm për palën greke, siç
ceket, nuk do ta parandalonte irre-
dentizmin e Shkupit dhe implikon
ekzistim edhe të Maqedonisë së Ju-
gut, që nuk është e pranueshme
edhe për Bullgarinë. Me atë rast
përkujtohet deklarata e Ciprasit për
"Star" e dhënë pas marrjes së push-
tetit, ku thotë se Greqia ka gabuar që
para 20 viteve nuk e ka pranuar
pakon "Pineiro" e cila parashihte
emër të ndërlikuar me përcaktim
gjeografik, që sipas tij, do të ishte
zgjidhje e mirë për kontestin.

Koha, e martë 19 dhjetor, 2017 
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OPTIMIZËM FILLESTAR PËR EMRINPas tre viteve ngecje,
bisedimet për zgjidhje
të problemit me emrin
tani marrin dinamikë
të re, pasi Nimici
deklaroi se gjatë
muajve të ardhshëm
takimet do të jenë
edhe më intensive

Nimic optimist, por pengesat ende ekzistojnë 
Marrëveshja për zgjidhjen e kontestit për emrin
midis Athinës dhe Shkupit mund të ndodh deri nga
mesi i vitit të ardhshëm. Samitet e BE-së në
qershor dhe të NATO-s në fillim të korrikut janë
kornizë joformale për tejkalimin e qorrsokakut
shumëvjeçar, publikoi sot "Ekatimerini" në tekstin
"Nimici optimist, por pengesat ende ekzistojnë".
Në Kombet e Bashkuara, transmeton MIA, me
optimizëm shihen bisedimet e ripërtërira midis dy
vendeve. Edhe vetë Nimic, i inkurajuar nga
ngjarjet e fundit në proces shprehu optimizëm se
problemi përfundimisht mund të zgjidhet.
Megjithatë, pritet që ai të punojë me vëmendje.
Nimic në këtë fazë nuk do të propozojë propozim
konkret. Kur do të vendos për ta bërë këtë, me
siguri do të propozojë emër të ndërlikuar me

përcaktim gjeografik. Propozimi i tij i fundit
"Republika Veriore e Maqedonisë" është ende në
tryezë, ndërsa këtu janë edhe propozimet
paraprake "Republika e Epërme e Maqedonisë"
dhe "Maqedonia e Vardarit", thekson
"Ekatimerini". Problemi më i madh mund të jetë
përdorimi i emrit të ri. Athina insiston për emër për
përdorim gjithëpërfshirës. Shkupi, ndërkaq,
dëshiron që emri i dakorduar të shfrytëzohet
vetëm me marrëdhënie bilaterale. Megjithatë, siç
theksohet, faktorët ndërkombëtarë kuptojnë se
emri i ndërlikuar që duhet të dakordohet do të
shfrytëzohet për përdorim ndërkombëtar.
Uashingtoni dhe faktorët e tjerë ndërkombëtarë
thanë se do të pranojnë çfarë do emri që do ta
dakordojnë të dyja palët. 
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Zejnulla VESELI

Shkup, 18 dhjetor - Pas 11 vitesh, Shoqata e
Mediave të Shkruara e formuar dy javë më
parë, ka arritur për kaq kohë të shkurtër të
përpilojë dhe dorëzojë propozim-ligj deri të
Qeveria e Maqedonisë, i cili parasheh që për-
mes subvencioneve - shteti të mbështet me-
diat e shkruara. Kështu deklaroi kryetari i
SHMSH-së, njëherësh drejtor i gazetës
KOHA, Lirim Dullovi, në debatin publik që të
hënën u mbajt në Qeverinë e Maqedonisë,
ndërkohë që informoi se propozim-ligji pa-
rasheh që shteti të mbulojë gjysmën e sh-
penzimeve të tirazhit të shtypur dhe distri-
buimit të mediave të shkruara dhe, siç tha
Dullovi, nëse ky propozim pranohet nga Qe-
veria, atëherë gjatë ndarjes së përkrahjes fi-
nanciare, medoemos të respektohen kriteret
e përcaktuara, konkretisht të përjashtohen
mediat që shpërndahen falas. “Pas 11 vitesh
të kaosit të krijuar në mediat e shkruara, për
herë të parë përfaqësuesit e mediave të shk-
ruara në Maqedoni kërkojnë me Ligj që sh-
teti të subvencionojë gjysmën e shpenzime-
ve që bëhen për shtyp dhe distribuim. Nëse
edhe mediat e shkruara - që shpërndahen fa-
las do të ndihmoheshin, atëherë do të rrë-
nohet konkurrenca lojale, sepse këto media
shtypen në tirazh shumë më të madh - deri
më 30 mijë ekzemplarë dhe kështu jo vetëm
që do të tërheqin numrin më të madh të rek-

lamave, por edhe ndihmat qeveritare për 50
për qind të shpenzimeve të shtypit dhe ditri-
buimit do të ishin shumë më të larta se në
një gazetë tjetër, e cila shtypen në tirazh prej
5000 ekzemplarëve” tha Dullovi. Përfaqë-
suesit e mediave që në Maqedoni shpërn-
dahen falas kërkuan nga kryetari SHMSH-së
dhe nga përfaqësuesit qeveritar që të mos di-
skriminohen, sepse siç thanë ata, edhe ata i
paguajnë tatimit shtetit. Dullovi megjithatë
u shpreh se në asnjë mënyrë nuk diskrimi-
nohen mediat e shkruara që shpërndahen
falas, ndërsa kërkoi edhe ar-
gumentin me të vogël nëse
ndonjë shtet evropian sub-
vencionon mediat e shkrua-
ra falas! 

“Përkrahje financiare sh-
tetërore për gazetat falas
nuk ka asnjë shtet evropian.
Nëse me argumente e bind-
ni Shoqatën e Mediave të
Shkruara dhe Qeverinë se
një shtet evropian subven-
cionin gazetat falas, atëherë
edhe ju mund të jeni pjesë e
propozim ligjit”, siguroi Dul-
lovi. Propozim-përkrahjen fi-
nanciare të Qeverisë për
mbulimin e gjysmës së sh-
penzimeve të shtypit dhe di-
stribuimin e mbështetën
pothuajse të gjithë përfaqë-
suesit e mediave të shkruara,
të cilën ishin prezent në de-
bat. Për kryetarin e Shoqatës së Gazetarëve të
Maqedonisë, Naser Selmani, ky propozim
për përkrahje financiare nga shteti është i
mirë, sepse siç u shpreh ai, bazohet në për-
vojat e vendeve të Evropës ku media e shk-
ruar subvencionohet nga shteti. “Meqë bëhet
fjalë për subvencionim të shpenzimeve të
realta për shtyp dhe distribuim, kjo përk-
rahje aspak nuk do të ketë ndikim në poli-
tikën redaktuese të gazetave”, tha Selmani.
Ministri pa portofol për komunikim dhe
informim, Robert Popvski, ndërkaq u shpreh

se kemi të bëjmë vetëm me propozim, i cili
është dorëzuar nga SHMSH-ja dhe i njëjti
mund edhe të plotësohet. “Gjatë përgatitjes
së zgjidhjes ligjore, do të merren parasysh të
gjitha propozimet që dalin nga debati. Qël-
limi i vetëm i Qeverisë është se si të ndih-
mohen mediat e shkruara, të cilët po e pa-
guajnë çmimin më të lartë nga zhvillimi i
mediave të reja dhe rrjetet sociale. Në asnjë
mënyrë përkrahja financiare nga ana e shte-
tit nuk do të ndikojë në politikën redaktue-
se të mediave. Dilema e vetme e Qeverisë

është se a të përkrahet ti-
razhi i shtypur, apo shitja e
gazetave. Me rishikimin e
parë të Buxhetit 2018 mund
edhe të parashihen mjete
buxhetore në këtë drejtim”,
tha ministri Popovski. Në
debat u theksua se nevoja
për përkrahjen e mediave
të shkruara nga shteti del
edhe nga rekomandimet e
Raportit të Pribesë. Në
SHMSH, për momentin
anëtarë janë gazetat nacio-
nale ditore "Nova Makedo-
nija", "Veçer", "Sloboden
Peçat", "Koha", "Lajm", gaze-
tat javore "Kapital", "Shenja"
dhe "Fokus", si dhe gazetat
lokale "Prilepski Zenit", "Sh-
tipski klasal" dhe "Bitolski
Vesnik". “Meqë bëhet fjalë
për shoqatë të sapofor-

muar, jemi të hapur edhe për anëtarësimin
edhe të mediave tjera të shkruara që sh-
prehin interes të jenë pjesë e shoqatës. Nëse
propozimi do të pranohet nga Qeveria,
atëherë shuma totale që kërkohet është
rreth 1 milion euro aq sa kontribuojnë me-
diat në mbushjen arkës shtetërore si tatim-
pagues. Ajo që vlen të theksohet se nga ku-
laçi prej 1 milion euro, edhe plus  20 për qind
mjete tjera do të shkojnë për mediat e shk-
ruara në gjuhën shqipe”, tha Lirim Dullovi,
kryetar i Shoqatës së Mediave të Shkruara. 

Këshilli për reforma
bën punë të mirë
Shkup, 18 dhjetor - Zëvendëskryeministri për
Çështje Evropiane, Bujar Osmani, konside-
ron se Këshilli për reforma në jurispru-
dencë deri më tani ka kryer punë të mirë
dhe si rezultat i kësaj është aprovuar Stra-
tegji për reforma në jurisprudencë dhe
Plan Veprues në bazë të të cilit duhet të mi-
ratohen 30 ligje. "Këshilli realisht ka bërë
punë të shkëlqyer. Strategjia e cila në fillim
u vlerësua si dokument politik, ishte përpi-
luar pikërisht nga ky trup. U morën parasy-
sh të gjitha rekomandimet e Komisionit
Evropian, të Komisionit të Venecias dhe
GREKO-s dhe në fund morën dokument
përfundimtar të cilin Komisioni Evropian e
aprovoi dhe ne këtë dokument e aprovuam
në Qeveri. Në bazë të këtij dokumenti, ta-
shmë ka Plan Veprues për 30 ligje me afat
të miratimit të paraparë. Kështu mund ta
lavdëroj punën e Ministrisë së Drejtësisë
dhe të Këshillit për zbatimin e reformave.
Mund të ketë qëndrime të ndryshme indi-
viduale të cilat ne seriozisht i marrim para-
sysh, por si trup kolektiv mendoj se Këshilli
ka bërë punë të mirë", tha Osmani, duke u
përgjigjur në pyetjen e gazetarëve.

Ademi në forumin
rajonal të Sarajevës 
Shkup, 18 dhjetor -  Ministri në Qeverinë e
Maqedonisë për Diasporën, Edmond Ade-
mi, realizoi të hënën dy takime në Sarajevë
dhe mbajti fjalim në forumin rajonal
"Koha është për Evropën", organizuar nga
Lëvizja evropiane në BeH. Fillimisht, siç
informojnë nga kabineti i tij, Ademi ka
realizuar takim me Semiha Borovac, mini-
stre për të Drejtat e Njeriut dhe Refugjatët
në Qeverinë e Bosnjës dhe Hercegovinës.
Në takim u theksua kënaqësia nga ba-
shkëpunimi I thellë ndërmjet dy dikastere-
ve, duke shkëmbyer përvojat lidhur me ak-
tivitetet e deritanishme, si dhe hapat e
ardhshme që duhet të merren. Ministrja
Borovac theksoi që projekti është në fazën
përfundimtare në BeH, duke iu referuar
hartimit të Diasporës, ndërsa ministri Ade-
mi theksoi fillimin e procesit të hartimit të
Strategjisë kombëtare për bashkëpunim
me diasporën. Vazhduan edhe bisedimet
që filluan gjatë vizitës në BeH nga delega-
cioni i Qeverisë së Republikës së Maqedo-
nisë, i udhëhequr nga Kryetari i Qeverisë
së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev,
ku u iniciua fillimi i një procedure për leji-
min e shtetësisë së dyfishtë të qytetarëve
të Republikës së Maqedonisë që jetojnë
dhe punojnë në BeH. Në takimin e dytë
me përfaqësuesin ndërkombëtar të BeH,
Valentin Icko, Ministri Ademi njoftoi për
punën e Qeverisë, hapat e ndërmarra të
deritanishme dhe aktivitetet e ardhshme,
ndërsa Icko falënderoi për mbështetjen
dhe pjesëmarrjen e Maqedonisë në misio-
nin e EUFOR, me dëshirën për të vazhduar
më tej.

DEBAT QEVERITAR PËR MEDIAT E SHTYPURA

Shteti të mbështet
mediat e shkruara 

“Nëse propozimi do të
pranohet nga Qeveria,
atëherë shuma totale që
kërkohet është rreth 1 milion
euro aq sa kontribuojnë
mediat në mbushjen arkës
shtetërore si tatimpagues.
Ajo që vlen të theksohet se
nga kulaçi prej 1 milion euro,
edhe 20 për qind mjete tjera
do të shkojnë për mediat e
shkruara në gjuhën shqipe”,
tha Lirim Dullovi, kryetar i
Shoqatës së Mediave të
Shkruara

Për kryetarin e Shoqatës
së Gazetarëve të

Maqedonisë, Naser
Selmani, ky propozim për
përkrahje financiare nga
shteti është i mirë, sepse
siç u shpreh ai, bazohet

në përvojat e vendeve të
Evropës ku media e

shkruar subvencionohet
nga shteti 

Koha
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6 AKTUALE
Koha, e martë 19 dhjetor, 2017 

Shkup, 18 dhjetor - Hungaria mbetet
mbështetësi më i zëshëm i orvatje-
ve të Maqedonisë për integrimin
në BE dhe NATO. Për ne samiti i
ardhshëm i NATO-s është i pakup-
timtë pa çështjen e zgjerimit. Dë-
shirojmë edhe BE-ja të caktojë
datë për fillim të bisedimeve me
Maqedoninë shkurtin e ardhshëm.
Këtë të hënën e porositi në konfe-
rencën e sotme të përbashkët për
shtyp, ministri i Punëve të Jasht-
me dhe Tregtisë së Hungarisë, Pe-
ter Siarto me homologun e tij, she-
fin e diplomacisë së Maqedonisë,
Nikolla Dimitrov. Mbështetjen për
Maqedoninë, elaboroi se e bazojnë
në tre baza, nga të cilat dy janë nga
aspekti i sigurisë, e ajo është për-
ballja me krizën e emigrantëve të
cilën Hungaria e konsideron si
kërcënimin më të madh të sigurisë
në dekadën e fundit për Evropën

dhe nevojën për mbrojtje të kufij-
ve të saj. "Hungaria edhe më tej do
të japë ndihmë për Maqedoninë
dhe vendet e Ballkanit Perëndimor
dhe e di diferencën. E dimë dalli-
min mes gjendjes së qetë në rajon
dhe gjendjes jo të qetë. Duam që
ky rajon të jetë i qetë, duam Ballka-

ni Perëndimor të jetë burim dhe
mjet për zhvillim të mëtutjeshëm
evropian, në vend të rrezikut për
Evropën. Gjendjet në Ballkanin
Perëndimor mund të tejkalohen
me integrimin e tij në NATO dhe
BE. E dimë se Maqedonia dhe po-
pulli i Maqedonisë veçmë kanë

bërë shumë që të integrohet në BE
dhe NATO dhe Hungaria mbetet
mbështetësi më i zëshëm i
përpjekjeve për integrimin e Ma-
qedonisë në NATO dhe BE. Do të
donim në samitin e ardhshëm të
NATO-s të gjendet në rend dite
zgjerimi", tha shefi i diplomacisë

hungareze, Peter Siarto. Mikpritë-
si i tij, Nikolla Dimitrov, u falën-
derua për mbështetjen e fuqish-
me nga Hungaria për integrimet
euroatlantike të Maqedonisë në
kontekst të planit për reforma.
"Për një kohë të shkurtër arritëm
të vendosim cilësi të re në raportet
me BE-në. E njoftova ministrin
edhe me politikën e fqinjësisë së
mirë dhe investimin tonë në
marrëdhëniet e mira me fqinjët.
Jemi fuqimisht të vendosur të
bëjmë gjithçka që mundet që të
mos e lëshojmë trenin e ardh-
shëm për në Evropë që hapet në
vitin 2018", tha Dimitrov. Lidhur
me bashkëpunimin ekonomik,
ministri Siarto theksoi se shkëm-
bimi tregtar mes dy vendeve vitin
e kaluar është rritur për 45 për
qind, ndërsa në dhjetë muajt e
parë të vitit ajo shënon rritje prej
47 përqindëve. Ekziston interes
për bashkëpunim në fushën e
energjetikës për çka kompania e
tyre energjetike tashmë ka nënshk-
ruar tender për ndërtim të hidro-
centralit, ndërsa kanë interes edhe
në fushën e projekteve për ujëra të
zeza. Sipas ministrit Dimitrov, nëse
trendi i rritjes së shkëmbimit tregtar
vazhdon dhe në dy muajt e ardh-
shëm ajo mund të arrijë edhe deri
në 250 milionë euro. Në takimin e
së hënës është nënshkruar edhe
Plan aksional për bashkëpunim në
vitin 2018 mes MPJ-së së dy vende-
ve me forma dhe aktivitete konkre-
te për avancimin e bashkëpunimit
në më shumë fusha. Bëhet fjalë
edhe për avancimin e bashkëpuni-
mit në kulturë, arsim. Ministri hun-
garez i Punëve të Jashtme sot do të
ketë takim edhe me presidentin
Gjorge Ivanov, kryetarin e Parla-
mentit, Talat Xhaferi dhe me krye-
ministrin Zoran Zaev.

BE AKORDOI NDIHMËN E PREMTUAR

Shkup, 17 dhjetor - BE-ja ka akorduar
72.3 milionë euro ndihmë për Ma-
qedoninë për mbështetje ndaj de-
mokracisë dhe qeverisjes dhe
përforcimit të zhvillimit ekonomik
dhe rritjes së vendit, kumtuan nga
Delegacioni i BE-së në Shkup.
Bëhet fjalë për dy programe të fi-
nancuara nga BE-ja. Komisioni
Evropian më 29 nëntor të këtij viti
miratoi Program për aktivitete për
Republikën e Maqedonisë për vitin
2017. Në të njëjtën kohë, marrëve-
shja financiare mes BE-së dhe Qe-
verisë së Maqedonisë për imple-
mentimin e IPA programit vjetor
për vitin  2016 u nënshkruar më 30
nëntor. Prioritete kyçe mbeten
kontrolli i kufirit dhe politika e

emigracionit, si dhe lufta më efika-
se kundër terrorizmit dhe krimit
të organizuar. Vëmendje e veçantë
do t'i kushtohet parandalimit nga
radikalizmi dhe ekstremizmi i

dhunshëm. BE-ja në mënyrë të ba-
rabartë do ta mbështesë dhe do ta
nxisë reformën e administratës pu-
blike, sidomos në pjesën e avanci-
mit të transparencës dhe luftën
kundër korrupsionit, si dhe zhvil-
lim i shërbimeve elektronike për
qytetarët, qëllimi i së cilës është
kursimi i kohës, orvatjeve dhe pa-
rave për qytetarët. Këto mjete të
reja nga BE-ja të dedikuara për
kompanitë, për mbështetje këshil-
ldhënëse dhe e-shërbime për sek-
torin e biznesit pritet që t'i për-
mirësojë performansat e sektorit
privat dhe t'i bëjnë më dinamike
kompanitë për shkak të krijimit të
më shumë dhe më të mira vende
të reja të punës, si dhe përmirësim

i profilit ekonomik në vend. Në të
njëjtën kohë, investimet e plani-
fikuara në sistemin e arsimit që
shkojnë paralelisht me masat ino-
vative në tregun e punës do ta
zvogëlojnë diferencën mes ofertës
dhe kërkesës së punës dhe do të
kontribuojnë për zvogëlim të pa-
punësisë në vend. Cilësinë e për-
mirësuar të procesit edukativ dhe
të shërbimeve sociale do t'i mbësh-
tesin të rinjtë në vend, si dhe kate-
goritë më të ndjeshme të qytetarë-
ve përmes krijimit të perspektivave
për zhvillim social dhe profesional.
"Këto fonde tregojnë sa seriozisht
e shikojmë të ardhmen e vendit në
BE. Ky është shkaku pse inve-
stojmë tani në avancimin e të

gjitha sistemeve të saj dhe dërgi-
min e tyre deri në nivelin e standar-
deve të BE-së, jo pse këtë e kërkon
BE-ja, por për shkak të benefitit të
çdo qytetari", deklaroi euroamba-
sadori Samuel Zhbogar me rastin e
publikimit të ndarjes së mjeteve
të reja për Maqedoninë nga ana e
BE-së. Nga viti 2007 deri më tani
vendi ka marrë mbi një miliard
euro nga fondet e BE-së për mbë-
shtetje të reformave kyçe dhe in-
frastrukturës. Dyqind e pesëdhjetë
milionë euro shtesë do të ndahen
për vendin deri në vitin 2020. Ky
financim do të ndihmojë për mo-
dernizimin e vendit dhe do të sjel-
lë dobi konkrete për qytetarët në të
gjitha fushat e jetës.

72.3 milionë euro për Maqedonisë
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SIJARTO VIZITON SHKUPIN 

Mbështetje e fuqishme hungareze
"E dimë se Maqedonia
dhe populli i
Maqedonisë veçmë
kanë bërë shumë që të
integrohet në BE dhe
NATO dhe Hungaria
mbetet mbështetësi më
i zëshëm i përpjekjeve
për integrimin e
Maqedonisë në NATO
dhe BE. Do të donim në
samitin e ardhshëm të
NATO-s të gjendet në
rend dite zgjerimi", tha
shefi i diplomacisë
hungareze, Peter Siarto

Mbështetja nga Hungaria, e rëndësishme për europerspektivat 

Zëvendëskryetari i Qeverisë përgjegjës për
Çështje Evropiane, Bujar Osmani realizoi sot
takim me ministrin e Punëve të Jashtme dhe
Tregtisë së Hungarisë, Petar Sijarto. Dy
bashkëbiseduesit, njofton Kabineti i
zëvendëskryeministrit të Maqedonisë, potencuan
se Maqedonia dhe Hungaria kanë marrëdhënie të
shkëlqyera bilaterale dhe bashkëpunim të
frytshëm dhe se dy vendet mbeten të përkushtuar
në fuqizimin e marrëdhënieve të ndërsjella dhe
thellimin e bashkëpunimit në sfera të interesit të
përbashkët. Zëvendëskryeministri Osmani dhe
ministri Sijarto, gjithashtu, iu referuan integrimit
evropian dhe euro- integrues të Maqedonisë, ku
Osmani theksoi falënderim dhe kënaqësi nga

mbështetja deritanishme parimore dhe të
zëshëm të Hungarisë për vendin tonë, si në kuadër
të bashkimit Evropian, ashtu edhe në kuadër të
grupit të Vishegradit. "Viti 2018 paraqet mundësi
historike për Maqedonisë të bëj hap të
rëndësishëm në afrimin drejt Bashkimit Evropian
dhe NATO-s. Në këtë drejtim mbështetja e
vazhdueshme nga ana e Hungarisë paraqet nxitje
të rëndësishme për perspektivën evropiane të
Maqedonisë", theksoi Osmani në takim. Ai shtoi se
Maqedonia do ti realizojë të gjitha reformat që i
ka marrë si obligim për zhbllokimin e procesit
euro-integrues, duke theksuar edhe qëllimin
pozitiv për qasje në zgjidhjen e gjitha çështjeve të
hapura politike. 
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Pollog, mbyllen tre bastore 
Pjesëtarë të Policisë së Tetovës, të dielën mbrëma rreth orës
20.00 kanë kryer kontroll në bastoren Sportive May Bet, pronë
e 22 vjeçarit E.L nga Tetova, që ndodhet në rrugën 133 në Te-
tovë, për shkak se kanë organizuar lojëra të fatit në mënyrë të
paligjshme. Me këtë rast në bastore janë ndaluar dy të punë-
suar P.T. 44 vjeçar dhe S.Gj 33 vjeçar që të dy nga Tetova. Në
këtë aksion janë gjetur dhe me vërtetim janë marrë 16 televi-
zor, 17 kompjuterë, 19 monitorë, ndërsa janë marrë edhe dy
aparate për lojëra me qen, ndërsa gjithsej janë gjetur 108 mijë
denarë. Së shpejti pronari i bastores E.L. është arrestuar, bise-
duar me atë dhe më pas është lëshuar. Punohet në zbardhjen
e plotë të rastit dhe do të ketë edhe padi adekuate. Po ashtu
mbrëmë është kryer kontroll në bastoren sportive pa emër në
fshatin Çegran ku përgjegjës ka qenë 47 vjeçari I.A. nga ky
fshat ndërsa në bastore janë organizuar lojëra të fatit. Në
objekt janë gjetur dhe marrë me vërtetim 3 televizorë, dy
kompjuterë, dy monitorë tastatura, një lexues dhe pajisje tje-
ra. Punohet në zbardhjen e plotë të rastit dhe më pas do të
ketë edhe padi adekuate. Në ndërkohë, në një objekt afarist në
fshatin Dobridoll, mbrëmë, rreth orës 21 është kryer kontroll
dhe ndaluar 22 vjeçari me iniciale M.J nga ky fshat, me ç`rast
është vërtetuar se në objekt organizohen në mënyrë të paligj-
shme lojëra të fatit. Me këtë rast janë marrë pajisje të ndrysh-
me, ndërsa ndaj pronarit të bastores do të ketë edhe padi
adekuate.

Një i moshuar kafshohet nga një qen
në qendër të Shkupit
Një burrë i moshuar është sulmuar nga disa qen endacakë në
sheshin "Maqedonia" në Shkup, pas çfarë njëri prej tyre e ka
kafshuar. Siç kumtoi MPB, pas sulmit B.D. (71) ka shkuar në spi-
tal ku i është dhënë ndihmë mjekësore.

Aksident në Sllatinë 8 të lënduar
Rruga Tetovë-Jazhincë vazhdon të jetë e pasigurt për qarkulli-
min e automjeteve. Prandaj, edhe në këtë rrugë regjistrohen
aksidente të shpeshta. Kësisoj, mbrëmë rreth orës 21 e 20 mi-
nuta, në hyrjen kryesore në fshatin Sllatinë ka ndodhur një ak-
sident trafiku, ku janë përfshirë dy vetura, Seat Kordoba e drej-
tuar nga K.B. 23 vjeçar nga Pallçishti i Poshtëm dhe Audi A4 e
drejtuar nga A.F 32 vjeçar nga fshati Odër .Në këtë aksident,
vozitësi i Audis A.F dhe dy bashkudhëtarët kanë marrë lëndi-
me trupore gjegjësisht thyerje të duarve, ndërsa vozitësi i ve-
turës Kordoba dhe katër bashkudhëtarë tjerë kanë marrë lën-
dime trupore. Pas marrjes së ndihmës së parë të gjithë 8 të
lënduarit janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Sipas policisë,
shkak për këtë aksident ka qenë mos mbajtja e anës së rrugës
ndërsa dëmi I përgjithshëm është llogaritur 150 mijë denarë.
Gjatë kohës kur ka ndodhur aksidenti komunikacioni është
kahëzuar nëpër fshatin Sllatinë. Policia apelon për më shumë
kujdes në këtë rrugë. Po ashtu të dielën në mbrëmje në rrugën
industriale ka ndodhur edhe një aksident trafiku por nuk ra-
portohet për të lënduar më seriozisht.

Shkup, fundjava me 43 aksidente
Dy persona janë lënduar më rëndë në një nga gjithsej 43 aksi-
dente të regjistruara gjatë fundjavës së kaluar në rajonin SPB-
së të Shkupit. Në 22 aksidente lëndime të lehta kanë marrë 29
persona, ndërsa në 20 është shkaktuar dëm material. Siç infor-
mojnë nga MPB, gjatë fundjavës policia rrugore ka zbuluar
dhe sanksionuar një numër të madh të shkeljeve. Nëntëdhjetë
e shtatë shoferë kanë lëvizur me shpejtësi më të madhe nga e
lejuara, shtatë shoferë kanë kaluar në udhëkryq në dritë të
kuqe, shtatë shoferë nuk kanë dhënë përparësi për parakalim
dhe 10 persona janë renditur në mënyrë të parregullt. Nga tra-
fiku janë përjashtuar 16 shoferë  për shkak të drejtimit të au-
tomjetit në ndikim të alkoolit dhe 20 të tjerë janë përjashtuar
nga trafiku sepse kanë drejtuar automjetin para se ta marrin
të patentën, si dhe 23 me automjete të paregjistruara. Janë
sanksionuar edhe dy këmbësorë të cilët kanë kaluar jashtë ka-
limit për këmbësorë. Janë hasur edhe 195 automjete të parkua-
ra në mënyrë të parregullt. Me ndihmën e automjetit special
"karrotrec" janë larguar 143 automjete. (O.Xh)
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Shkup, 18 dhjetor - Mbi 300 "bomba"
dhe po aq "SMS" porosi janë pjesë e
dëshmive materiale në procesin
gjyqësor për rastin "Trajektorja", ku
si të akuzuar për keqpërdorim të
detyrës zyrtare dyshohen Vlladimir
Peshevski, Lupço Gjeorgjievski, Mile
Janakievski dhe Nikolla Gruevski.
Përmbajta e kësaj aktakuze, e ini-
ciuar nga Prokuroria Speciale Pu-
blike, ka të bëjë me procedurën e
tenderit për ndërtimin e rrugëve
Kërçovë-Ohër dhe Milladinovci-
Shkup, për të cilën prokurorja spe-
ciale Lile Stefanova, të hënën thek-
soi se pjesë më e madhe e provave
nga bisedat e përgjuara nuk janë
publike. Duke ju përgjigjur në aku-
zat dhe qëndrimet e palës mbrojtë-
se, se atyre nuk u janë dhënë të
gjitha dëshmitë me të cilat pose-
don PSP, prokurorja Stefanova thek-
soi se të akuzuarit - qoftë në fazën e
procedurës parahetimore, por dhe
me fillimin e procedurës hetimore,
kanë pasur qasje deri te provat në

fjalë. Megjithatë, siç nënvizoi ajo,
përkundër thirrjes së tyre që të aku-
zuarit t’i dëgjojnë "bombat" në
hapësirat e PSP, Vlladimir Peshev-
ski, Mile Janakievski dhe Nikolla
Gruevski, kanë refuzuar të bëjnë një
gjë të tillë. "Materiale nga 'bombat'
nuk mundemi t’ua dorëzojmë për
shkak të rrezikut nga shpërndarja.
Provat nga 315 'bombat' dhe SMS-
porositë duhet t’i dëgjoni brenda
sallës së gjykatës. Ne mundemi t’ua
dorëzojmë vetëm transkriptat nga
këto materiale, por jo edhe audio-
materialet, pjesa dërmuese e të ci-
lave nuk janë të publikuara ende",
tha prokurorja speciale, Stefanova.

Si shumë herë deri më tani,
edhe "Trajektorja" e iniciuar nga PSP,
para fillimit të seancës kryesore, u
përballë me kundërshtime proce-
durale nga ana e palës mbrojtëse, të
cilat në pajtim me dispozitat e Ligjit
për procedurë penale, kërkonin që
prokuroria t’ua dorëzojë të gjitha
dëshmitë që i posedon për këtë
lëndë. Gjatë arsyetimit të kërkesave
për pranim të dëshmive dhe propo-

zimit për anulim të seancës, pala
mbrojtëse tha se ndjehet e fyer nga
qëndrimi i PSP-së, e cila shprehi dy-
shime se në rast të dorëzimit të
"bombave", të njëjtat mund të ke-
qpërdoren nga ana e tyre. Mes tjera-
sh, grupi i avokatëve mbrojtëse në
rastin "Trajektorja" kërkoi nga
Gjykata që ta obligojë PSP-në që të
gjitha kontratat dhe marrëveshjet,
të cilat ato i kanë propozuar si dësh-
mi, të përkthehen në gjuhën ma-
qedonase. Diskutimi njëorëshe
lidhur me këto dëshmi përfundoi
me prolongimin e seancës për
datën 26 dhjetor. Trupi gjykues i
udhëhequr nga gjykatësi Goran Bo-
shevski, para se ta shtyjë këtë
seancë, nënvizoi se njëra prej shka-
qeve të prolongimit është se në të
njëjtën sallë është caktuar një
gjykim tjetër, kundër të akuzuarve
Nikolla Gruevski dhe Mile Ja-
nakievski. Ndryshe, brenda ditë-
ve në vazhdim, para terminit të
ardhshëm për gjykim, PSP duhet
që ta gjejë mënyrën se si do t’ua
dorëzojë "bombat" avokatëve dhe
të akuzuarve në rastin "Trajek-
torja". Gjithnjë duke u thirrur në
provat dhe përmbajtja e ak-
takuzës, të akuzuarit në këtë lëndë
dyshohen për keqpërdorimit të
mbi 150 milionë eurove. Sipas he-
timeve të kryera nga PSP, ish funk-
sionarët e lartë të Qeverisë së ka-
luar - Nikolla Gruevski, Mile
Janakievski dhe Vlladimir Peshev-
ski, në koordinim me të akuzua-
rin e tretë, drejtorin e Agjencisë
për Rrugë Shtetërore, Lupço
Gjeorgjievski, nga mesi i vitit 2012
dhe fillimi i vitit 2013 kanë ndër-
marrë veprime për përzgjedhjen e
kompanisë, e cila do ti ndërtojë
autostradat e potencuara, respek-
tivisht gjatë kësaj procedurë ato i
kanë keqpërdorur detyrat dhe au-
torizimet zyrtare.

NIKOLLA GRUEVSKI ME AGJENDË TË NGJESHUR GJYQËSORE

TRAJEKTORJA mbështetet
në 315 "bomba"

Si shumë herë deri më
tani, edhe "Trajektorja"
e iniciuar nga PSP, para
fillimit të seancës
kryesore u përballë me
kundërshtime
procedurale nga ana e
palës mbrojtëse, të cilat
në pajtim me
dispozitat e Ligjit për
procedurë penale,
kërkonin që prokuroria
t’ua dorëzojë të gjitha
dëshmitë që i posedon
për këtë lëndë

Mungojnë kamerat, anulohet "shuplaka" 

Rezervimi i mëhershëm i kamerave për xhirim të seancave
gjyqësorë në Gjykatën Penale të Shkupit ishte arsyeja kryesore se
pse procesi gjyqësor për rastin "Shuplakat", të hënën u prolongua
për datën 27 dhjetor. Trupi gjykues i udhëhequr nga gjykatësja
Tatjana Mihajllova, njoftoi se GJPSH disponon me vetëm dy
kamera dhe të njëjtat paraprakisht janë kërkuar nga gjykatësja
Sofija Laliliçiq, e cila brenda ditës së hënën e zhvilloi seancën
kundër gjyshit të Tamarës, vajzës e cila vitin e kaluar ndërroi jetë si
pasojë e zvarritjes së procedurës për fitim të ndihmës shtetërore
nga Ministria e Shëndetësisë. Vetëm disa muaj pas kësaj ngjarje
tragjike, gjyshi i vajzës së ndjerë, para objektit të Ministrisë së
Shëndetësisë, tentoi ta vrasë ish-ministrin Nikolla Todorov.
Sidoqoftë, gjykimi për "Shuplakat" javën e ardhshme do të
vazhdojë me prezantimin e dëshmitarëve, me çka paraprakisht në
këtë lëndë dëshminë e tij e ka dhënë ish kryetari i Komunës
Qendër, Andrej Zhervnovski, i cili tha se policia ka kontribuar në
incidentet e ndodhur në qershor të vitit 2013. 

Koha
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Shkup, 18 dhjetor - Pas rritjes prej as
1 për qind për vitin që po kalon,
Maqedonia është në pritje që me
stabilizimin e skenës politike në
vitit 2018, të arrijë rritje ekono-
mike prej 3.2 për qind. Banka Po-
pullore e Maqedonisë parashikon
që sivjet - rritja ekonomike e Ma-
qedonisë të jetë vetëm 0.5 për
qind në vend të shkallës së para-
shikuar prej 2.5 për qind si
rrjedhojë e krizës politike që ka
zvogëluar aktivitetin ekonomik
dhe investimet. Rritja ekonomike
vitin e ardhshëm do të arrijë 3.2
për qind e mbështetur nga aktivi-
tetet e kapaciteteve të reja të
huaja të orientuara në eksport, in-
vestimet publike në infrastruk-
turën rrugore që duhet të fitojë në
intensitet pas ngadalësimit në vi-
tin 2017, si dhe pritjet stabile të
konsumit të amvisërive, thonë nga
BPRM. Në ndërkohë, njohësit e çë-
shtjeve ekonomike vlerësojnë se
krahas konsumit të amvisërive,
çelësi i rritjes ekonomike më të
madhe në Maqedoni që nënkup-
ton përmirësimin e mirëqenies së
qytetarëve dhe uljen e papunësi-
së, qëndron tek investimet vendo-
re dhe të huaja të orientuara në
eksport. Ekonomistët thonë se
mund të arrihen shkallë më të lar-

ta ekonomike në rast se plotë-
sohen kushtet e ndryshme siç janë
rikthimi i stabilitetit politik që të
mund të ketë rritje më të madhe
ekonomike. Gjithashtu, vlerësohet
se do të duhet të realizohen refor-
ma të thella dhe rrënjësore që të
krijohen kushte për rritjen më të
madhe të Prodhimit të Brend-
shëm Bruto, duke filluar nga gjy-
qësori, sundimi i së drejtës, qasjes
më të lehtë ndaj financave për biz-
neset... e kështu me radhë.
Kërkohet edhe përzierja sa më e
vogël e shtetit në biznes dhe ulje
maksimale e rolit të tij si
punëdhënësi dhe kontraktori më
i madh. "Për rritjen ekonomike të
Maqedonisë, kryesorja është përk-
rahja ndaj kompanive vendore, të
cilat prodhimet e tyre duhet ti she-
sin në tregjet e jashtme. Andaj ne-
vojitet të investohet në projekte
inovative, në procese shkencore-
teknologjike, si dhe të zbatohen
masat aktive për punësim. Inve-
stimet e huaja dhe teknologjia që
ata sjellin është e mirëseardhur,
por megjithatë shteti nevojitet të
ketë potencialin e vet sipër-
marrës”, thotë eksperti ekonomik
Vlladimir Gligorov. Ekonomistët
nga ana tjetër thonë se në çdo sh-
tet në botë, në parim, ekonomia
rritet përmes eksportit të fuqi-
shëm, jo vetëm nga investitorët e

huaj, por edhe nga kompanitë
vendore, si dhe nga konsumi i am-
visërive. Në Maqedoni, këtë vit
konsumi ka qenë stabil, ndërsa in-
vestimet e kompanive vendore,
por edhe të huaja kanë ngecur si
rrjedhojë e ndryshimit të pushte-
tit, krizës politike dhe politikave
akoma të paqarta për biznesin
lidhur me ndryshimin e tatimeve,
mënyrave të ndryshme të përk-
rahjes për biznesin për investimet
e reja e kështu me radhë.

"Me qëllim që një shtet të ketë
rritje të qëndrueshme ekonomike
dhe ekonomi të fuqishme, struk-
tura e tij duhet sigurojë bazë të
tillë ku do të ketë rritje të vazh-
dueshme të investimeve me rol
udhëheqës të atyre private. Tek ne
u tregua se nëse ndalen apo nga-
dalësohen investimet publike dhe
punësimet në sektorin publik,
kemi efekte të mëdha ndaj eko-
nomisë që dëshmon se ajo varet
në një pjesë të caktuar nga shteti,
ndërsa në të ardhmen - investimet
private duhet të jenë më të mëdha
dhe më të rëndësishme", thotë
profesori universitar Borçe Trenov-
ski. 

Nga ana tjetër, plani qeveritar
për rritjen ekonomike dhe për-
mirësimin e standardit të qyte-
tarëve bazohet në përkrahjen ndaj
biznesit, investimet në infrastruk-

turë dhe stabilitetin energjetik të
Maqedonisë. "Qëllimi kryesor i Qe-
verisë është të krijohet biznes am-
bient stabil për investitorët dhe
kornizë juridike, ku çdo investitor
do të mund të jetë i sigurt se inve-
stimi i tij është i mbrojtur dhe se
ligjet vlejnë për të gjithë njësoj.
Qeveria është e hapur dhe tran-
sparente, me Planin për rritje eko-
nomike sigurohet qëndrueshmë-
ri e ekonomisë, ndërsa çdo
investitor do të dijë që përpara se
çfarë përkrahje do të mund të pres
prej Qeverisë, pa pasur nevojë të
ketë ndonjë marrëveshje me për-
faqësuesit e pushtetit”, thotë zë-
vendës kryeministri për çështje
ekonomike, Koço Angjushev. Si-
pas tij, në përkrahje të rritjes së
Prodhimit të Brendshëm Bruto
prej 3.2 për qind në vitin 2018, janë
parashikuar më shumë masa siç
është edhe niveli i lartë i investi-
meve kapitale prej mbi 24 mi-
liardë denarë apo afër 400 milion
euro ku qeveria do të angazhohet
fuqishëm që së paku 80 për qind e
tyre të realizohen në praktikë
përgjatë vitit të ardhshëm. Ndry-
she, ekzekutivi i ri ka premtuar se
përgjatë mandatit të tyre në me-
satare do të ketë pesë për qind të
rritjes ekonomike, rritje të pagës
minimale në 16 mijë dhe të asaj
mesatare në 30 mijë denarë. 

Shkup, 18 dhjetor - Banka Popullore
e Republikës së Maqedonisë mbe-
tet në projeksionin e vet për rritje
të ekonomisë për këtë vit prej 0.5
për qind. Sipas guvernatorit Dimi-
tar Bogov, viti 2017 është një prej
viteve më të dobëta në aspektin e
rritjes ekonomike në pesë vitet e
fundit, ndërsa projeksioni i BPRM-
së për rritje për sivjet mbetet rreth
0,5 për qind. "Mbesim në projek-
sionin prej 0,5 për qind për vitin
2017. Tremujori i tretë konfirmoi

se këtu diku do të jetë rritja për vi-
tin 2017. Do të jemi shumë afër
rritjes së duhur, por këtë do ta më-
sojmë në mars të vitit të ardhshëm
kur do t'i kemi të dhënat edhe për
tremujorin e katërt të këtij viti",
deklaroi guvernatori i BPRM-së,
Dimitar Bogov duke u përgjigjur
në pyetje të gazetarëve në Punëto-
rinë për edukim financiar të gaze-
tarëve të titulluar "Lexim dhe in-
terpretim i drejtë i raporteve të
Bankës Popullore dhe institucio-
net e tjera rregullatore". Bogov pret
që vitin e ardhshëm 2018 të jetë
më i mirë në planin ekonomik.
"Por, që të jetë më i mirë, duhet të
plotësohen disa kushte dhe ato

janë të kemi ambient më stabil po-
litik, të kemi siguri që do të thotë
që të përmirësohen investimet, të
rritet konsumi personal, por edhe
të vazhdojë ajo rrjedhë e investi-
meve të huaja të drejtpërdrejta që
e kemi pasur në periudhën para-
prake dhe kush është bartësi i
rritjes ekonomike", tha guvernato-
ri i BPRM-së. Duke u përgjigjur në
pyetje të gazetarëve, Bogov theksoi
se arsyeja bazë për atë që investi-
met janë negative gjatë këtij viti
është krizë e vazhduar politike dhe
pasiguri që e ndjejnë investuesit.
"Pikërisht për këtë, edhe kreditimi
i sektorit korporativ ngadalësohet
nga viti në vit dhe kur bisedojmë

me bankat, arsyeja kryesore të
cilën e theksojnë është ulur konsu-
mi për kredi konsumatore", thotë
Bogov. Në lidhje me shkallët e inte-
resit, ai nuk pret që në vitin 2018 të
ketë ndryshim nëse nuk ka ndonjë
shok vendor, por se në vitin 2019
me siguri kur BQE do të fillojë me
shtrëngimin e politikës monetare
me siguri edhe Maqedonia do ta
ndjekë atë politikë. "FED amerikan
kohë më parë filloi me rritjen e
shkallës së interesit, ndërsa BQE
paralajmëron se atë proces do ta
fillojë nga viti 2019. Pasi jemi të
lidhur për euron dhe BQE-në,
gjegjësisht politikën e saj mone-
tare për pritke është se politika

jonë monetare do ta ndjekë poli-
tikën monetare të BQE-së, përveç
nëse nuk ndodh ndonjë shok të
tregut vendor, gjegjësisht në am-
bient vendor monetar. Nëse
gjithçka është stabile, atëherë për
pritje është se edhe shkalla e inte-
resit do të mbahet, ndërsa në vitin
2019 kur BQE-ja do të fillojë me sh-
trëngimin e politikës monetare,
me siguri edhe ne do ta ndjekim
atë politikë", deklaroi Bogov. Ai
theksoi se bëhen ndryshime ligjo-
re që të mund Banka Popullore e
RM-së t'i ndajë të dhënat të cilat i
merr për paratë që arrijë përmes
transferit të shpejtë të parave, me
institucione tjera në vend.

Me TAB-in
sigurohet siguri në
furnizimin me gaz
Shkup, 18 dhjetor - Zëvendëskryemi-
nistri për Çështje Ekonomike, Koço
Angjushev, konsideron se Maqe-
donia duhet të kyçet në gazpërçue-
sin TAB dhe me këtë të sigurojë
furnizim nga më shumë burime
dhe çmime konkurruese. "Maqe-
donia ka interes që të kyçet në TAB
dhe të bëjë alternativë në furnizi-
min me gaz, respektivisht të kyçet
në burime alternative të gazit që
vijnë nga Azerbajxhani dhe nga
terminalet për gaz natyror në Gre-
qi. Me këtë do të sigurojmë
konkurrencë në shtet dhe më
shumë burime", tha Angjushev në
përgjigjen e pyetjes pas hapjes së
"Seminarit nacional për ndërtim të
kapaciteteve dhe ngritje të
ndërgjegjes për shfrytëzim të
mundësive për bashkëpunim me
Fondin e gjelbër klimatik". Për al-
ternativën që e ofron Ambasada
Ruse në Shkup për uljen e ndotjes,
respektivisht për kyçjen e vendit në
gazpërçuesin Rrjedha turke, tha se
bëhet fjalë për projekt rajonal, i cili
duhet të pranohet ose refuzohen
në mënyrë rajonale. "Rrjedha
turke ose jugore është projekt
rajonal dhe ai duhet të pranohet
ose refuzohen në mënyrë rajona-
le. Atë që e di është se ai është re-
fuzuar në mënyrë rajonale. Nëse
flasim vetëm për Rrjedhën jugore
nuk sigurojmë konkurrencë, por
vetëm edhe një kyçje në burimin
e njëjtë", theksoi Angjushev.
Theksoi se çmime konkurrente
dhe furnizim të sigurt me gaz ka
vetëm kur ka më shumë furni-
zues dhe shtoi se ligji i ri për
energjetikë ofron konkurrencë në
interes të qytetarëve.

PARASHIKIME TË ERRËTA TË BOGOVIT

2017-a, vit i dështimit ekonomik

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

NË MOT SHKALLË PREJ 3.2 PËR QIND 

Pa eksport
s'ka ekonomi 
Njohësit e çështjeve ekonomike vlerësojnë se, krahas
konsumit të amvisërive, çelësi i rritjes ekonomike më të
madhe në Maqedoni e që nënkupton përmirësimin e
mirëqenies së qytetarëve dhe uljen e papunësisë, qëndron
tek investimet vendore dhe të huaja të orientuara në eksport 

Ekzekutivi i ri ka premtuar se
përgjatë mandatit të tyre në
mesatare do të ketë pesë për
qind të rritjes ekonomike,
rritje të pagës minimale në 16
mijë dhe të asaj mesatare në
30 mijë denarë

Koha



9AKTUALE
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Shkup, 17 dhjetor - Është formuar
grup pune për ndryshime dhe
plotësime të ligjeve për arsimin fil-
lor dhe të mesëm me qëllim të
lehtësimit të procesit arsimor dhe
qasjes deri te arsimi për të gjithë
fëmijët dhe presim që tanimë vitin

e ardhshëm ndryshimet ligjore të
cilat do të sigurojnë qasje deri te
arsimi për të gjithë fëmijët duke i
përfshirë edhe fëmijët me penge-
sa, deklaroi të hënën ministrja e
Arsimit dhe Shkencës, Renata De-
skoska. Deskoska në hapjen e kon-
ferencës "Krijimi i shërbimeve ink-
luzive për fëmijë dhe persona me
pengesa" e UNDP-së, tha se Maqe-
donia si nënshkruese e Konventës
së KB-së për të drejtat e personave
me nevoja të posaçme nga viti

2007 u zotua që fëmijët me penge-
sa të kenë të drejtë dhe mundësi
që ta realizojnë të drejtën e arsimit
e cila është e përfshirë në Kushte-
tutë dhe të do të thotë obligim i
institucioneve që ta sigurojnë. "E
drejta e arsimit do të thotë e drejtë
e të gjithë fëmijëve të qasjes deri te
arsimi dhe të përfitojnë dituri që
do t'ua hapin rrugën për jetë më të
mirë, ndërsa e drejta e barazisë do
të thotë e drejtë e të gjithëve që të
mos dallohen lidhur me asnjë sta-

tus. Sipas versionit të punës, plani-
fikohet ridefinim i shkollave spe-
ciale të cilat duhet të shndërrohen
në qendra të resurseve të cilët do të
jenë mbështetje për shkollat.
Ndryshimet ligjore do të jenë të
bazuara në operacionalizimin e
ndalesës për diskriminim", deklaroi
Deskoska. Ajo theksoi se përveç
ndryshimeve ligjore, nevojitet
edhe mbështetje institucionale
për këta fëmijë, mundësim i qa-
sjes fizike deri te shkollat përmes

ndërtimit të barrierave qasëse, tua-
lete, si dhe sigurim të softuerit për
lexim të personave me pengesa që,
siç tha, do të jenë një nga top prio-
ritetet për vitin e ardhshëm të Mi-
nistrisë. Në kuadër të projektit të
UNDP-së janë trajnuar 140 perso-
na nga 18 komuna të cilët do të
marrin certifikata për trajnim të
kryer për asistent personal që do të
mundësojnë që fëmijët me pen-
gesa më të mirë të inkuadrohen
në sistemin arsimor në nivel lokal.

Laura PAPRANIKU

Shkup, 18 dhjetor - Investimet e pak-
ta që bëhen në Maqedoni lidhur
me kërkimet dhe punën shkenco-
re, respektivisht niveli shumë i ulët
që ndahet për këtë qëllim nga
buxheti i Ministrisë të Arsimit dhe
Shkencës (MASH), kërkohet të
kompensohet disi përmes projek-
teve që financohen nga Komisioni
Evropian. Krahasuar me shtete tje-
ra të rajonit, si Kosova, Shqipëria
apo Mali i Zi, Maqedonia qëndron
jo keq me shfrytëzimin e projek-
teve dhe programeve evropiane
për arsimin e lartë. Madje, në këtë
drejtim, MASH ka avancuar logji-
stikën deri në atë pikë sa ka hapur
një zyrë të posaçme për promovi-
min e projekteve ndërkombëtare.
Problem vazhdon të mbetet mun-
gesa e kapaciteteve për të shfrytë-
zuar në maksimum mundësitë që

ofrojnë projektet kërkimore të pro-
grameve “Horizont 2020”, “COST”
apo “CEEPUS”. Por, pavarësisht kë-
saj, nuk mungojnë përpjekjet insti-
tucionale për të rritur ato kapacite-
te dhe për ta bërë Maqedoninë
lider të realizmit të projekteve të fi-
nancuara nga KE-ja. Këshilltari sh-
tetëror për shkencë dhe inovacion,
Bardhyl Tushi thotë se përfaqësues
të MASH në kontinuitet organi-
zojnë konferenca, takime dhe kon-
sultime të ndryshme, me qëllim të
rritjes së kapacitete të institucio-
neve të arsimit të lartë në realiz-
min e projekteve nga Programi
“Horizont 2020”, “CEEPUS”, e të
ngjashme. “Përveç prezantimeve
të rregullta të atyre programeve,
të cilat janë pjesë e punës së zyrës
për promovimin e projekteve dhe
inovacioneve ndërkombëtare në
arsimin e lartë, kur institucionet
tona shfaqin interes të informohen
më në detaje për këto projekte,
përfaqësues të MASH-it janë aty
për t’ju dhënë ndihmesën përkatë-

se profesionale”, shprehet Tushi. Ai
nuk është edhe shumë i kënaqur
me nivelin e projekteve të cilat rea-
lizohen në Maqedoni, por thotë se
Maqedonia qëndron më mirë se
shtete tjera të rajonit. “Nuk jemi
edhe shumë të kënaqur nga niveli
i realizimit të projekteve arsimore
të cilat financohen përmes progra-
meve të ndryshme ndërkombëta-
re. Mund dhe duhet të bëhet më
shumë në drejtim të përfitimit të
atyre programeve që KE ka vënë në
dispozicion të institucioneve arsi-
more nga Maqedonia”. Kështu sqa-
ron këshilltari Tushi, ndërsa numë-
ron si problem të parë mungesën e
kapaciteteve të institucioneve tona
për të qenë në nivelin e shteteve
tjera evropiane në drejtim të sh-
frytëzimit të projekteve
ndërkombëtare. Këto ditë është ha-
pur konkursi për participimin e in-
stitucioneve të arsimit të larë në
rrjetin CEEPUS për vitin akademik
2018/2019. Meqë Maqedonia është
nënshkruese e këtij programi, insti-

tucionet tona mund të aplikojnë
ose si koordinatore ose si anëtare të
ndonjë projekti nga ky program, i
cili ka të bëjë kryesisht me këmbi-
min e programeve studimore me
shtetet e ndryshme nga Evropa
Qendrore dhe ndonjërin prej shte-
teve të rajonit. Ky konkurs do të jetë
i hapur deri në datën 15 janar. Ditë
më parë, përfaqësues të MASH-it
bënë promovimin e këtyre progra-
meve në Universitetin e Tetovës, në
prani të prodekanëve për shkencë
të fakulteteve të UT-së, si dhe drej-
tuesve të disa sektorëve që merren
me çështjet shkencore. Prorektori
për shkencë i UT-së, prof.dr. Hazir
Pollozhani, ka premtuar se profe-
sorë të këtij universiteti do të an-
gazhohen maksimalisht për tu
kyçur në këto projektet e progra-
meve ndërkombëtare dhe për të
do të vihen në dispozicion të gjitha
shërbimet profesionale me qëllim
të ardhjes në ndihmë të profesorë-
ve si për aplikimin ashtu dhe për
realizmin e atyre projekteve.

Fazliu dhe drejtori
i Korpusit të Paqes
në Komunën 
e Tearcës
Shkup, 18 dhjetor - Ministri për
Vetëqeverisje Lokale, Suhejl Faz-
liu bashkë me drejtorin e Korpu-
sit të paqes në Maqedoni, Mark
Hanafin, vizituan vullnetarët e
këtij korpusi të vendosur në ko-
munë e Tearcës dhe aktivitetet e
tyre të realizuara në kuadër të
qëndrimit njëvjeçar.  Tash më një
vit, siç bëri të ditur drejtori Hana-
fin, dy vullnetarët e tyre qën-
drojnë në komunën e Tetarcës, të
vendosur në familje shqiptare
dhe maqedonase, të cilët janë të
angazhuar në aktivitete të ko-
munës, më saktë për zhvillim
ekonomik lokal si dhe në arsim,
gjegjësisht në shkolla, për mësi-
min e gjuhës angleze nga ana e
nxënësve, njofton Zyra për infor-
mim e ministrisë. "Gjatë këtij viti,
vullnetarët janë pritur dhe inte-
gruar mjaft mirë me popullatën
lokale si dhe përvetësimin e sh-
pejtë të gjuhës shqipe dhe asaj
maqedonase", tha Hanafin. Mini-
stri Fazliu vlerësoi lartë punën e
vullnetarëve dhe theksoi se është
për çdo respekt puna dhe përsh-
tatshmëria e tyre si dhe
marrëdhëniet e ngushta që kanë
krijuar me popullatën lokale.
"Njohja e njëri-tjetrit dhe e kul-
turave të ndryshme, traditës dhe
mënyrës së jetesës është shumë
e rëndësishme për mirëkuptimin
dhe respektin reciprok. Aktiviteti
i vullnetarëve të Korpusit të pa-
qes është një shembull i vërtetë
se si dy kultura të ndryshme
mund të afrohen dhe të bashkë-
punojnë, e gjithashtu për një vit
të mësojnë gjuhët e popullatës
lokale. Ne jemi të përkushtuar
për ndërtimit të marrëdhënieve
të mira mes njerëzve, pa kufizi-
me dhe paragjykime dhe të
gjithë duhet tu përkushtohemi
komunave tona dhe të bëjmë atë
që është më e dobishme për ko-
munitetin lokal, siç është shem-
bulli vullnetarëve të korpusit të
paqes dhe të njëjtat ti zbatojmë
në praktikë", theksoi Fazliu

PROJEKT I PËRBASHKËT I MASH-IT ME UNDP-në

Qasje në arsim për të gjithë fëmijët

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

PROJEKTET E KE-SË PËR KËRKIME SHKENCORE NË ARSIMIN E LARTË 

Mungojnë kapacitetet 
për programet ndërkombëtare

Programet e
financuara nga KE-ja,
siç janë “Horizon 2020”,
“COST” apo “CEEPUS,
nuk mund të
shfrytëzohen nga ana e
institucioneve tona për
mundësitë e gjëra që
ofrojnë, pasi mungojnë
kapacitetet e duhura.
Kështu shpjegon
këshilltari për shkencë
dhe inovacione,
Bardhyl Tushi, por që
pavarësisht kësaj thotë
se krahasuar me shtete
tjera të rajonin
Maqedonia qëndron
shumë më mirë se ata

Koha
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Shtip, 18 dhjetor - Studentët e
Fakultetit Juridik të Universi-
tetit të Tetovës kanë zënë ven-
din e parë në "Ditët e gjykimit
të simuluar", garë kjo që të
premten u zhvillua në qytetin e
Shtipit. Edhe pse garat u zhvil-
luan në gjuhën maqedonase,
studentët e juridikut të UT-së
dolën të parët, për herë të parë
në këto gara që pothuajse zh-
villohen për çdo vit, ndërsa
mbështeten nga misioni i
OSBE-së në Maqedoni. Në këtë
garë të ngushtë, ku merrnin

pjesë edhe studentët më të
mirë të Universitetit "Shën Kiri-
li dhe Metodi" i Shkupit, ai i
Manastirit, UEJL-së dhe Uni-
versitetit të Shtipit, dy profe-
sorët e Juridikut të UT-së, Arta
Bilalli dhe Qebir Avziu me
punën e palodhshme dhe me
përkushtim të madh arritën të
tregojnë se edhe studentët e
UT-së mund të marrin notën
10 në nivel republikan, madje
duke e tejkaluar edhe "Shën Ki-
rilin dhe Metodin", universite-
tin më të njohur në Maqedoni.

"Vendi i parë i studentëve të Ju-
ridikut është mburrje jo vetëm
për Universitetin e Tetovës, por
edhe mbarë shqiptarët e Ma-
qedonisë, sepse gara ishte e
ngushtë dhe domethënëse. I
jemi mirënjohës dy profesorë-
ve tanë të shkëlqyeshëm, Arta
Bilalli dhe Qebir Avziut, të cilët
nuk kursyen asgjë për të na
dhënë më të shtrenjtën - dijen",
thonë studentët që morën
notën 10 në garën e ashtuquaj-
tur "Ditët e gjykimit të simu-
luar". (R.K)

Evis HALILI

Shkup, 18 dhjetor - Ministria e
Kulturës ka shpallur këto ditë
konkursin “Qytet kulture”, garën
e fundvitit për të gjitha komu-
nat, përveç atyre që janë pjesë e
Qytetit të Shkupit, që synojnë
të mbajnë këtë titull për vitin e
ardhshëm. Kulturë nga qendra
në periferi, këtë synon ky
konkurs, demetropolizimin e
kulturës dhe zhvillimin e jetës
kulturore në periferi, në qyteza
dhe komuna ku manifestimet
kulturore janë ngjarje më të
rralla. 

I riformatuar, por pa ndryshi-
me të mëdha në koncept dhe
kushtet e konkurrimit, nga Mini-
stria e Kulturës pohojnë se këtë
vit janë lehtësuar procedurat e
aplikimit, por edhe metodo-
logjia e vlerësimit të projekteve
që do të prezantohen. Duke
krijuar kështu shanse për të ga-

ruar dhe fituar edhe ato komuna
që deri tani nuk kanë arritur të fi-
tonin. Pasi konkursi është kthyer
në një traditë që zhvillohet prej
më shumë se dhjetë vitesh, ja-
shtë tij kanë mbetur kryesisht
vetëm komunat shqiptare, si Te-
tova, Gostivari, e të tjera.
Përkatësisht, ky është viti i 15-të
me radhë dhe deri tani asnjë ko-
munë nga ato shqiptare nuk
është përzgjedhur si qytet kultu-
re, ndërkohë që disa komuna
maqedonase e kanë mbajtur ti-
tullin “Qytet Kulture” disa herë
me radhë. Të rregullt në konkur-
rim janë qytete si Radovishi, Ma-
nastiri, Prilepi, Kumanova, Shti-
pi, Velesi, Kavadari, Gjevgjelia,
Koçani, Kriva Pallanka, Krusheva
e Dojrani. Edhe pse kanë
aplikuar rrallë, Tetova konkurroi
parvjet, Gostivari disa vite më
parë, apo edhe Dibra, refuzimi i
programeve të dorëzuara prej
tyre pa asnjë lloj arsyetimi nga

ana e ministrisë ka mjaftuar që
edhe përkrah apeleve drejtuar
komunave për të aplikuar, ato
nuk e kanë shfrytëzuar këtë
mundësi. 

Sipas kushteve për këtë
konkurs, çdo komunë duhet të
dorëzojë një Program festivali
të precizuar, me traditë historike
të afirmuar, së bashku me
projektet e tjera që duhet të jenë
pjesë e programit, nga sferat e
artit skenik, dramatik, figurativ,
muzikës, e të tjera. Rregullorja
e konkurrimit kërkon që po ash-
tu të parashikohen me saktësi të
gjitha manifestimet që do të
bëhen çdo muaj, ora dhe vendi i
tyre, organizatorët, kostoja,
sponsorët, e kështu me radhë.
Përqindja e financimit të projek-
teve nga ana e Ministrisë së Kul-
turës nuk është e përcaktuar, por
do të bëhet sipas buxhetit të pa-
rashikuar për mbështetjen e
projekteve me interes nacional. 

“Me qëllim që të krijohen ku-
shte për një zhvillim të bara-
bartë kulturor dhe të mundë-
sohet aksesi i qytetarëve tek
vlerat kulturore, si edhe të nxitet
gjallërimi i kulturës në nivel
lokal, në vitin 2018 do të sigu-
rohen mjete për realizimin e kë-
tij manifestimi”, thuhet në rre-
gulloren e konkursit. Konkursi
këtë vit është shpallur me një
spostim kohor, një muaj më
vonë, dhe mbyllet në 15 janar të
vitit të ardhshëm.

Vonesat, ashtu si edhe për
konkurset e tjera lidhen me
transformimet që kanë pësuar,
si në koncept, në disa raste, por
edhe në procedurat e aplikimit.
Kryeqendra maqedonase e kul-
turës për 2017 është Berova, në
të cilin të gjitha manifestimet
kulturore, tradicionale, festiva-
le e të tjera gjatë të tërë vitit u
zhvilluan nën siglën "qytet kul-
ture". 

NË SHKOLLËN FILLORE
“GOCE DELLÇEV” 
TË MANASTIRIT

As germa D
nga drejtori
shqiptar
Manastir, 18 dhjetor - Në Shkollën Fillore
“Goce Dellçev” të Manastirit, edhe pas
paralajmërimeve dhe premtimeve për
ndonjë barazi, vazhdon diskriminimi i
shqiptarëve. Pas ndryshimeve që
ndodhën (pas zgjedhjeve lokale) nor-
malisht se priteshin edhe ndryshime
kadrovike nëpër institucioneve të karak-
terit lokal. Në këtë kontekst, pas premti-
meve për barazi të plotë, kuptohet se u
shtuan shpresat se, më në fund, pas 40
vitesh, në këtë shkollë  në të cilën funk-
sionojnë 14 paralele me mësim në
gjuhën shqipe, do të zgjidhet drejtor
nga radhët e shqiptarëve. Por, kjo nuk
ndodhi ashtu siç kishin shpresuar rreth
220 filloristët shqiptarë, prindërit e tyre,
por edhe arsimtarët shqiptarë, të cilët
ishin deri diku të bindur se paska ardhur
koha e barazisë, koha e eliminimit të di-
skriminimit. 
Nga burimet tona, bëhet e ditur se këty-
re ditëve të fundit, është emëruar ush-
truesi i detyrës së drejtorit të shkollës
nga radhët e maqedonasve. Në këtë
emërim as që është bërë fjalë për kandi-
datin shqiptar, i cili ishte në lojë deri në
momentin e emërimit. Pretendenti i po-
stit të drejtorit, Izet Jusufi, i cili vazhdi-
misht është kujdesur për fatin e nxënë-
sve shqiptarë, kandidati maqedonas
është zgjedhur vetëm si ushtrues i
detyrës në kohëzgjatje prej tre deri në
gjashtë muaj, pastaj do të zgjidhet drej-
tori me mandate katër vjeçar. Kandidati
Izet Jusufi, nuk shfaqet i shqetësuar për
këtë lojë jokorrekte, duke u shprehur se
“do të kalojnë edhe tre apo gjashtë
muaj, do të vij momenti i zgjedhjes, deri
atëherë do të shohim se si do të marrin
punët”. Kuptohet se epilogu nuk varet
vetëm nga pretendimet e këtij apo atij,
por varet nga reagimi i përfaqësuesve të
partive në pushtet, në këtë rast ata të
BDI-së, nga radhët e të cilëve është edhe
këshilltari i vetëm shqiptar në Këshillin
Komunal. (Q.H) 

Juridiku i UT-sëdel i pari

MINISTRIA E KULTURËS HAP KONKURSIN 

“Qytet kulture”, një shans 
për komunat shqiptare 

I riformatuar, por pa ndryshime të mëdha në koncept dhe kushtet e konkurrimit, nga Ministria e
Kulturës pohojnë se këtë vit janë lehtësuar procedurat e aplikimit, por edhe metodologjia e
vlerësimit të projekteve që do të prezantohen

Koha
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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F
jalori i Gjuhës së Sotme Shqipe
për fjalën TJERR jep këto
shpjegime: E bëj fill leshin,
pambukun, lirin etj. duke e

tërhequr pak nga pak nga shtëllunga
dhe duke e dredhur me dorë a me
makinë. Tjerr lesh (pambuk, mëndaf-
sh). Tjerr trashë (hollë). Tjerr me furkë
(me makinë).

fig. E zgjat shumë e pa nevojë një
punë, një bisedë etj., e stërholloj, e bëj
tërkuzë. I tirrte fjalët. E ka zakon ta
tjerrë. I tjerr gjatë gjërat ai. Mos e tirr
më tutje!

fig. Shpif a sajoj diçka të paqenë.
Pse tjerr kot! Nuk është mirë të tjerrë-
sh.

Tjerr (pret) hollë... Tjerr lëmshe
kundër dikujt - shpif shumë kundër
dikujt, thur intriga të mëdha.

Miq të nderuar! Në këtë shkrim të
radhës do bëj përpjekje ta them të
vërtetënpër një ngjarje me rëndësi hi-
storike, një ngjarje sa humane,po aq
emancipuese dhe po aq denigruese.
Për këtë arsye do të shkruaj për sebe-
pin tim dhe të gjeneratës sime dhe,
në veçanti, për “shokun” nga një
mëhallë e kasabasë së Tetovës. Ju
them që në fillim, se nuk do të tjerr as
leshin as pambukun, nuk do të tjerr as
me furkë e as me makinë, nuk do ta
stërholloj shkrimin, po as tërkuzë nuk
do ta bëj, nuk do të sajoj a të trilloj
gjëra të paqena, përkundrazi,në këtë
shkrim do të bëj përpjekje të identi-
fikoj njerëz të cilët lëre që jetojnë në
një realitet të shtrembëruar dhe në
iluzion, por mëtojnë ta zbehin dhe ta
anashkalojnë kontributin e disa sh-
qiptarëve që ndërtuan të kaluarën e
tyre të lavdishme.Nëse jo për diçka
tjetër, atëherë do ta bëj për gazetën
në fjalë, për lexuesit e mi të çmuar
dhe, në instancën e fundit,për hir të
njerëzve të cilët në ditën e njëzetedytë
dhe të njëzetetretë të muajit
dymbëdhjetë të motit 1968 kërkonin
lirinë e munguar të vatanit të tyre të
zaptuar. Prandaj, jo më kot, iu refero-
va Fjalorit të gjuhës sonë dhe kujtesës
sime pamore e dëgjimore.

Dikur moti prindërit tanë
mendjendritur thoshin:Nëse do jeti-
min ta ndihmosh a ta mishërosh, mos
e paragjyko, mos e përmend të mirën
që do t’ia bësh dhe nëse do t’ia bësh
një nder, bëje me tamam dhe mbaje
për vete..., mos e bëj sa për sy e faqe...,
sepse jetimis'përdëllehet dot kollaj.
Por ama, mos harro se një ditë edhe ti
mund të biesh në hall të madh, andaj
do të duhet të bësh kujdes se në derën
e kujt do të trokasësh për të kërkuar
ndihmën pa interes! Asokohe ne, që
ishim axhami në fiqir, nuk e kuptonim
në asnjë mënyrë këtë thënie popullo-

re që lakohej nga prindërit tanë të
varfër, por të mençur, për faktin se kjo
filozofindoshta nuk na hynte në punë,
po ndoshta edhe nuk besonim se një
ditë do të ballafaqohemi me këtë
mençuri popullore.

Kritikët letrarë shqiptarë thonë se
Azem Shkreli ishte një njeri i cili u ngjit
natyrshëm në kulmet e poezisë së sot-
me shqiptare. Ai njëherë, pos të tjera-
sh, kishte thënë:“Të vërtetën përgjy-
smë mos e ndaj, se njëra gjysmë
komploton kundër saj”. Ky përgjy-
smim i së vërtetës shkreliane, pa fije
dyshimi, sot e gjithë ditën e Perëndisë,
do të gjejë vend në muhabetin e
pshurrur të “mikut tim” në vijim të kë-
tij shkrimi.  Sot e kaq dekada pas tako-
va “shokun”e mëhallës sime. Ishte
duke dalë nga haleja e kasabasë. Sigu-
risht që ato hapësira i kishte frekuen-
tuar sa për të bërë çiçën pa pare. Pasi u
“përshëndetëm”, pa një pa dy, ashtu
thjesht e pshurrimuhabetin fare. Bën-
te sikur ende frymonte, njësoj si në
vaktin e babait të tij komunist, gjegjë-
sisht ish-kolaboracionistit i përbe-
tuar.Sikur e kishin zaptuar ethet mala-
rike. Sikur e kishte kapluar nostalgjia
për vitet e ikura. Sikur nuk ndërgjegjë-
sohej sa i përket shqiptarizmit të tij të
rremë.Sikur kishte harruar detyrimin
moral ndaj meje dhe të tjera borxhe të
pashlyera ndajmiqvetë tij, që fatke-
qësisht nuk frymojnë më. Çdo fjalë ti-
men e merrte me inatin e tij prej vite-
sh të akumuluar,gjithsesi pa të drejtë.

Më dukej se nuk ishte në terezi,sikur i
kishte luajtur tepeleku ikokës, edhe
ashtu të boshatisur. Duke vërejtur se
po e shpërdoronte durimin tim, ia kthe-
va: -Pa më thuaj,“mor dost”, ç’të mun-
gon e ç’të mundon! Ma ktheu
hazërxhevapin, ashtu si ndër dhëmbë,
duke më thënë:“Ore, pse nuk ma urove
gjyshërinë time!”. Fillimisht mëtova “ta
gjezdis ashtu kot” përgjigjen time, por
duke qenë i ndërgjegjshëm se nuk do
t’ia kapte radakja, ia ktheva troç, ashtu
drejtpërdrejt pa frikë, ‘açik’, në sy:- Po
kur u martove, o “mik im”, e që sot qenke
bërë gjysh!“Ehe, a hiç nuk të kujtohet,
ishte moti 1981, pikërisht në vitin kur
komunistët ty ta morën “masën e sa-
marxhiut”, në vaktin kur bashkëpunë-
torët e tim eti ta morën bukën e gojës”.
- Eh, “xhanëm, miku”, të lus mos ma
rikujto atë kohën tënde..., fare mirë e
mbaj mend kur babai yt ftoi gjithë bur-
rat dhe gratë e lagjes në dasmë, kurse
mua më la mënjanë me a pa të
“drejtën” e tij. Ehe, sa shumë u pikëllo-
va në atë kohë.Ti “shoku”, tok me babin
tënd, asokohe më lënduat e më ana-
shkaluat! Dhe kur shokët e klasës e ki-
shin pyetur babanë tënd se për ç’arsye
mungoja unë në dasmë, ai ishte
përgjigjur: “Kam të ftuar funksionarë të
lartë të partisë komuniste“, e të tjera
broçkulla dhe gjepura kalamajsh! Dhe
tashti, miku, më thuaj ç’kuptim do të
kishte “urinimi” im! Dhe“miku”duke u
çakërdis nga mendja, ma ktheu njësoj
si daulltari i grupit a bandës frymore, të

cilit para dasmës i çahet daullja:“Nuk
të thashë të më ‘urinosh’, por të më uro-
sh a të më japësh uratën!”.Ja ktheva se e
ç’kuptim do të kishte kjo uratë apo ky
‘urinim’, po ç’të duhet kjo uratë irreden-
tisti, uratë njeriu i cili dikur moti mëtoi
të ta prishë rehatinë e familjes sate ko-
muniste, rehatinë e babait tënd, i cili
dikur hante bukën dhe qengjin e katun-
darit fisnik shqiptar, e mandej bënte
duanë e kaurit-komunist dhe ca të tjerë
shqiptarë!...Ç’të duhet urata e njeriut të
cilin babai yt e konsideronterebel dhe
shkatërrues sistemesh! 

“Mbreti Solomon, të cilit një ditë ia
sollën për gjykim dy gra të cilat preten-
doninse ishin nënat e një foshnje, e
zgjidhi çështjen duke gjetur nënën e
vërtetë, nisur nga gruaja e cila shprehu
më shumë dhembshuri për fo-
shnjën.Solomoni menjëherë nxori një
shpatë dhe kërcënoi të ndante më dysh
foshnjën, por njëra nga gratë iu hodh te
këmbët duke iu përgjëruar që t’ia falte
jetën foshnjës dhe se ajo hiqte dorë nga
pretendimet e saj kundrejt fo-
shnjës.Solomoni e kuptoi që ajo ishte
nëna e vërtetë dhe jo gruaja tjetër, e cila
u pajtua me faktin që foshnja duhej
ndarë në dy pjesë”.

Eh, “xhanëm miku”, të vërtetën mos
e ndajpërgjysmë..., mos e ngucfo-
shnjën, lëre të RRITET!

P.S. Ky shkrim u dedikohet të gjithë 
pjesëmarrësve të demonstratave 

të vitit 1968 në Tetovë.

Kritikët letrarë
shqiptarë
thonë se Azem
Shkreli ishte
një njeri i cili u
ngjit
natyrshëm në
kulmet e
poezisë së
sotme
shqiptare. Ai
njëherë, pos të
tjerash, kishte
thënë:“Të
vërtetën
përgjysmë
mos e ndaj, se
njëra gjysmë
komploton
kundër saj”

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Eh, “xhanëm, miku”, 
mos ma kujto të kaluarën“tate”! Nga

Fadil LUSHI
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NDRYSHE ME

Delvina KËRLUKU

Kaltrina Azizi Luta është lindur
më 13 mars 1991 në Kumanovë. Me
prejardhje është nga fshati Mateç, Ko-
muna e Likovës. Ka kryer Fakultetin
Juridik në Universitetin Shtetëror të
Tetovës. Është magjistre e Marrëdhë-
nieve Ndërkombëtare dhe doktoran-
te në Fakultetin Juridik në Universi-
tetin Shtetërorë të Tetovës. E
punësuar si zëdhënëse në Komunën e
Çairit prej vitit 2012 deri më vitin 2014,
ndërsa përbërjen e kaluar ishte de-
putete pranë Kuvendit të Republikës
së Maqedonisë. 

KOHA: Maqedonia ka ndërtuar
një imazh deri diku pozitiv në drej-
tim të përgatitjes së politikave
kombëtare për të rinjtë, përfshi edhe
pjesëmarrjen e tyre në politikë dhe
vendim-marrje. Por, ndonëse janë
bërë hapa përpara në drejtim të de-
mokratizimit të jetës së saj politike,
këto hapa nuk janë shoqëruar me
nisma ligjore për të mbështetur pje-
sëmarrjen e të rinjve?

AZIZI - LUTA: Republika e Maqe-

donisë që nga shpallja e pavarësisë e
deri më sot është përballur me shumë
sfida në impenjimin për ndërtimin e
shtetit qytetar dhe demokratik. Kjo
nënkupton funksionimin e shtetit ku
të gjithë qytetarët do të duhej të nda-
nin ndjenjën e përkatësisë, pjesë-
marrjes, përfshirjes, njohjes dhe legji-
timitetit, pa dallim gjinie, race, feje
dhe moshe. Në këtë drejtim, duhej
zhvilluar dhe politikat kombëtare për
përfshirjen e të rinjve në jetën poli-
tike, sociale dhe kulturore. Si një kate-
gori shumë e rëndësishme e shoqëri-
së e cila ka ditur të bëj revolucione, të
ndërtojë të ardhmen dhe krijojë zhvil-
limin. Vendi ynë krahas aspiratave për
të qenë pjesë e demokracisë së
madhe, e veçanërisht pjesë e familjes
europiane, është përpjekur të hua-
zojë praktikat dhe politikat më pozi-
tive në fuqizimin e të rinjve, sepse roli
i rinisë në demokracitë e reja është i
një rëndësie të veçantë. Mirëpo, pa-
varësisht vullnetit dhe tendencave në
përvetësimin e praktikave për përf-
shirjen e të rinjve në vendim-marrje,
ato edhe më tej i gjejmë thjeshtë si
një vullnet i mire i partive politike dhe

jo si domosdoshmëri institucionale.
Dhe Maqedonia ende sot nuk ka ligj
për të rinjtë ose edhe ndonjë lloj stra-
tegjie konkrete në nivel shtetëror që
rregullon këtë çështje. Edhe pse në të
kaluarën ka pasur disa herë iniciativa
për sjelljen e një ligji të tillë, të cilin

edhe vet personalisht e kam mbësh-
tetur gjatë mandatit tim si deputete,
megjithatë gjithmonë si temë mënja-
nohej ose pezullohej për shkak të
klimës politike e cila viteve të fundit
në Maqedoni ka qenë mjaft proble-
matike dhe komplekse. 

KOHA: Kur nisi dëshira për të
hyrë në politikë dhe a duhet poli-
tika të vlerësohet për atë që ti jep,
për atë që ti thua dhe punën që bën?

AZIZI - LUTA: Dëshirën për t’u
marrë me politikë në termat e mi
gjithmonë e kam përkthyer me dë-
shirën për të ndryshuar gjërat. Diku
kam lexuar të thuhet se bota është
vend i rrezikshëm për të jetuar dhe jo
për shkak të njerëzve që veprojnë si
djalli, por për shkak të njerëzve të
cilët nuk bëjnë asgjë për këtë. Nga
ky këndvështrim, kam vendosur që
gjërat të mundohem t’i ndryshoj nga
brenda dhe jo thjeshtë të qëndroj
spektatorë përderisa ne nuk merremi
me politikën por politika merret me
ne. Politikës i duhet impulsi rinorë,
për frymën që ata përçojnë, vullnetin
që ata kanë, energjinë me të cilën i
qasen proceseve dhe fundja thjeshtë
për të bërë ndryshimin. Në botë
trend i ri i politikës është pikërisht
përfshirja e të rinjve në organet më të
larta të vendim-marrjes dhe po ky
trend ka treguar se aspak nuk ka
qenë një zgjidhje e keqe. Prandaj,
dhe angazhimi im në politikë dhe i të
rinjve në përgjithësi, duhet parë si
mundësi e mire në artikulimin e
kërkesave dhe nevojave të të rinjve,
sjelljen e modeleve të reja qeverisë-
se, qasjes profesionale ndaj proble-
matikave të shumta, si një vlerë e sh-
tuar e demokracisë ose thjeshtë si
një element diversiteti institucional.

KOHA: Cili është rrëfimi ndry-
she për jetën, sfidat dhe klimën po-
litike?

AZIZI - LUTA: Politikën, përveç se
e shoh si mënyrë veprimi në drejtim
të arritjes së një lloj ideali, duhet pra-
nuar se e gjej edhe si pasion brenda
vetes. Kjo ka bërë që të përballoj edhe
të papërballueshmen, të qëndroj kar-
shi shumë situatave, sepse klima po-
litike në Maqedoni ndonjëherë është
krijuar si mjaft e vështirë. Fundja po-
litika është kjo, një horizont i gjerë
të panjohurash dhe sfidash, por
njëkohësisht dhe një mundësi për të
ndihmuar shoqërinë në hapa drejt
zhvillimit, krijimit dhe garantimit të
një të ardhme sa më të mirë dhe të si-
gurt. Mes sfidash nëse do të më duhej
të nënvizoja diçka padyshim se do të
theksoja vështirësinë e funksionimit
në një shoqëri maskiliste duke qenë
femër, një shoqëri diskriminuese
duke qenë shqiptare dhe një shoqë-
ri paragjykuese, duke qenë një 23
vjeçare në ulëset plot gjemba të Ku-
vendit.

KOHA: Është shumë i rëndësi-
shëm krijimi i një mjedisi miqësor
brenda dhe midis partive që reflek-
ton pjekuri politike, bazuar mbi vle-
ra e parime të shëndosha, në
mënyrë që të rinjtë të fillojnë ta
shohin politikën me besim dhe si
një mjet në dobi të interesit publik?

AZIZI - LUTA: Padyshim që po.
Kjo, mbase mund të jetë një element
shumë i rëndësishëm në perceptimin
ndaj politikës dhe politikanit. Rivali-
teti politik mes partive, konkurrenca
dhe gara për më të mirën mes kandi-
datëve duhet të shihen si përparësi
dhe vlerë e asnjëherë si bazë për të
kultivuar urrejtje, raporte jo korrekte

KALTRINA AZIZI LUTA, ISH DEPUTETE

Politika
është një
horizont 
i gjerë të

panjohurash
dhe sfidash

Në moshë të re u bëra pjesë e Lëvizjes Qytetare Zgjohu. Kështu duke kontribuar në nxitjen e debateve
dhe inicimin e shumë çështjeve që kryekëput kishin të bënin me nismat kombëtare, qytetare e politike.
Përderisa në vitin e dytë të studimeve bashkë me shumë kolegë nga universitete të ndryshme që
gravitonin në Shkup, themeluam Lëvizjen Studentore Dardania, e cila ndërgjegjësonte të rinjtë dhe
ngacmonte vetëdijen e tyre në dimensione të ndryshme për të drejtat studentore, rinore e kolektive

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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të cilat pastaj ndikojnë në rritjen e
mosbesimit ndaj politikës dhe ak-
torëve të saj tek qytetarët në
përgjithësi dhe tek të rinjtë në veçan-
ti. Në drejtim të kësaj, unë vlerësoj se
ajo që duhet bërë është që termi po-
litikë përfundimisht të marrë kupti-
min e mirëfilltë të saj duke konsistuar
në mirëqeverisje dhe jo manipulim,
në parime dhe jo intrigë, përparësi
dhe jo përjashtim, në miqësi dhe jo
armiqësi. Edhe pse e vështirë, nuk
është e pamundur të krijosh raporte
miqësore në një ambient ku natyra  e
punës ndikon raportin mes individë-
ve. Megjithatë, unë personalisht në
këtë rrugëtim të quajtur politikë kam
fituar shumë miq, me të cilët bashkë
kemi ndarë momente gëzimi e trish-
timi, humbje e triumfi, momente
krenarie dhe dëshpërimi. Miq e ko-
legë me të cilët privilegjin dhe
përgjegjësinë gjithmonë e ndjenim
të përbashkët.

KOHA: Ku ndryshon partia juaj
nga Maqedonia? Dhe mes Maqedo-
nisë dhe partisë, Ju kë zgjidhni?

AZIZI - LUTA: Subjekti që unë
përfaqësoj, siç e dimë, u themelua si
rezultat i pakënaqësive të shumta të
gjeneruara nga mospërfillja, diskri-
minimi dhe përbuzja e shqiptarëve
që kishte ndodhur  vite me radhë në
Maqedoni. Dhe si e tillë gjithmonë
ka punuar në funksion të ndërtimit të
shtetit, ruajtjes së paqes dhe stabili-
tetit, vendosjes së drejtësisë dhe ba-
razisë si parime kyç në konsolidimin
e një Maqedonie të përbashkët dhe
Europiane. Pra, partia është mjeti
përderisa shteti i së drejtës, shteti qy-
tetarë, i barabartë dhe demokratik
është qëllimi. Dhe si të tilla skam se si
ti ndajë dhe të zgjedhë në mes të
këtyre dyjave.

KOHA: Arsimimi shikohet si një
faktor kryesor në emancipimin dhe
vetëvlerësimin e femrës në shoqëri
dhe është i nevojshëm të shihet si
një  nga shtyllat mbajtëse të pozitës
së saj?

AZIZI - LUTA: Unë mendoj se ar-
simimi duhet parë si kriter i pakonte-
stueshëm për politikëbërësit dhe jo
vetëm, qofshin ato meshkuj ose fem-
ra. Sepse arsimi bën të mundur
ruajtjen, zhvillimin dhe përparimin e
vlerave fillimisht të individit pastaj
edhe të kombit. Nëpërmjet arsimit
merr hov zhvillimi shoqëror. Në poli-

tikë është vërtetuar se njerëzit e arsi-
muar me shumë gjasë duan demok-
racinë dhe kanë prirje për të kundër-
shtuar alternativat jo demokratike,
prandaj ato edhe i nevojiten poli-
tikës. Në Maqedoni, ajo që duhet
theksuar është fakti se për përf-
shirjen e gruas në politikë zbatohen
standarde tjera me çka ajo duhet të
posedojë kualifikimet më të larta in-
telektuale e profesionale përderisa
për meshkujt kjo e fundit llogaritet si
diçka irelevante. Një qasje e tillë
duhet pranuar se nuk i bën mirë po-
litikës, sistemit dhe se nuk i bëhet
shëndet shoqërisë dhe se padyshim
duhet ndryshuar.

KOHA: Të jesh e suksesshme do
të thotë të kesh vetëvlerësimin, qën-
drueshmërinë, pasionin dhe ambi-
cien si forca që i shtyn ato në pozicio-
net drejtuese?

AZIZI - LUTA: Suksesi zakonisht
vije pas punës, angazhimit dhe vull-
netit të hekurt për ta arrirë atë. Dhe
kjo nuk ndodhë vetëm në politikë
normalisht, por vlen për çdo segment
tjetër të jetës shoqërore. Sepse, bota
është e njerëzve të veprimit dhe aty-
re që bashkë me punën vlerësojnë
dhe veten. Kur jemi te politika, pady-
shim që vetëvlerësimi, pasioni dhe
qëndrueshmëria janë elemente
shtytëse të cilat bëjnë të mundur
përfshirjen në garë apo edhe mund
të determinojnë fatin tënd në fund të
garës. Përderisa të qenit në një pozi-
cion drejtues natyrisht se kërkon
edhe aftësi tjera disa prej të cilave fi-
tohen me eksperiencë, shkollim, traj-
nime dhe përgatitje profesionale në

mënyrë që suksesi të karakterizojë
punën tënde. Sepse ndonjëherë
është më e vështirë ta mbash se sa ta
arrish atë.

KOHA: Çdo ditë ne përballemi
me sfida të ndryshme të jetës, me
punë që ti bëjmë shumë mirë në
mënyrë që të jemi të lumtur. Ndër
vite ç‘kujtoni mes sfidave dhe gëzi-
meve?

AZIZI - LUTA: Padyshim që sfidat
na shoqërojnë gjatë gjithë jetës si
gjatë formimit tonë individual atij
profesional e natyrshëm ato bëhen
më të shpeshta dhe më të thella varë-
sisht peshës së aktiviteteve, angazhi-
meve ose përgjegjësive që bartim në
jetë. Unë personalisht, duke qenë
shumë e re në moshë, kam filluar ak-
tivitetin tim fillimisht si pjesë sekto-
rit civil, duke qenë pjesë e Lëvizjes
Qytetare Zgjohu në atë kohë, kështu
duke kontribuar në nxitjen e debate-
ve dhe inicimin e shumë çështjeve
që kryekëput kishin të bënin me ni-
smat kombëtare, qytetare e politike.
Përderisa në vitin e dytë të studime-
ve bashkë me shumë kolegë nga uni-
versitete të ndryshme që gravitonin
në Shkup, themeluam Lëvizjen Stu-
dentore Dardania, e cila ndërgjegjë-
sonte të rinjtë dhe ngacmonte vetë-
dijen e tyre në dimensione të
ndryshme për të drejtat studentore,
rinore e kolektive. Unë isha pjesë e
grupit inicues pastaj dhe kryetare e
kësaj Lëvizje, e cila për kohën që
funksionoi, u bë një lloj akademie
për përgatitjen dhe rekrutimin e të
rinjve në Shkup. Pastaj, përfundimi i
studimeve dhe ftesa për punë në Ko-

munën e Çairit, ku edhe kam punuar
për dy vite rresht si zëdhënëse, përveç
se përbënte sukses për mua njëherit
ishte edhe një sfidë shumë e madhe.

Aktivitetin tim politik e kam
filluar duke e trashëguar në një farë
forme nga babai im, për ta intensi-
fikuar pastaj edhe më shumë gjatë
punës në Çair. Që nga viti 2011 kam
qenë pjesë aktive e Forumit Rinor të
Partisë, përderisa në vitin 2014 isha
pjesë e listës për deputet në
zgjedhjet parlamentare të atij viti,
kur edhe e mora mandatin si depu-
tetja me e re në historinë e parlamen-
tarizmit të Maqedonisë, duke qenë
thjeshtë një 23 vjeçare. Kjo për mua,
përveç se përkthehej në një ëndërr
të bërë realitet dhe një privilegj, për
shkurt kohë përgjegjësi e madhe dhe
sfidat e njëpasnjëshme filluan të rën-
dojnë mbi supet e mia. Nuk ishte
aspak e lehtë të funksionosh në
kohën kur Maqedonia po përballej
me krizën më të thellë politike dhe
institucionale. Megjithatë, dëshira
dhe vullneti i pakompromis për të
dhënë më të mirën, për të arsyetuar
mbështetjen dhe ndihmuar qyte-
tarët gjithmonë, ishin forca dhe ar-
syeja që shoqëronin përpjekjet tona
të përditshme në materializimin e
politikave në të mirën e qytetarëve,
kombit dhe shoqërisë.

KOHA: Besoni se përkrahja ju
ngrit apo forca, aftësia e vetë nje-
riut. Si ndodh në Maqedoni?

AZIZI - LUTA: Dua të besoj se for-
ca nuk ka pse e përcakton të parin
ose më të mirin , përderisa lobimi ose
përkrahja është një trend i cili nuk e
karakterizon vetëm Maqedoninë apo
neve si shoqëri por si i tillë prak-
tikohet gjithandej  dhe llogaritet si
një mekanizëm legjitim. Kurse nga
ana tjetër aftësia, përgatitja, ekspe-
rienca dhe pjekuria  si cilësi të cilat
unë llogarisë se janë të domosdosh-
me për një ngritje meritore dhe të
drejtë ende nuk merren parasysh sa
duhet. Maqedonia nga një vend në
tranzicion dhe shoqëri me probleme

të shumta nga e kaluara, përfundi-
misht mendoj se ka filluar të lëvizë
drejt një fryme demokratike, një sho-
qërie vlerash dhe meritokracie, një
shoqëri besimi dhe mundësie, një sh-
tet i qytetarëve dhe për qytetarët. 

KOHA: Arti më i madh i luftës
është të mposhtësh “armikun” pa
luftë?

AZIZI - LUTA: Po kjo është një
thënie filozofike mbi luftën, dhe
zakonisht ndodhë kur  rruga drejt
qëllimit është po aq e rëndësishme sa
vet qëllimi. Betejat më të vështira
janë ato të luftës në tavolinë sot, be-
tejat politike. Sepse politika përveç
se paraqet formën për të shprehur
idetë, nevojat dhe vizionin për një
jetë më të mirë ajo paraqet dhe mje-
tin për realizimin e të njëjtave. Pran-
daj, politika ka nevojë për të rinj të ar-
simuar, të përgatitur, të guximshëm
dhe plot vullnet për të zhvilluar be-
tejat e kohës që njohin fuqinë e
mendjes si të vetmin mjet me të cilin
mund të fitohet lufta.

KOHA: Ç‘është dashuria mes fa-
miljes, njeriut dhe Atdheut?

AZIZI - LUTA: Dashuria mes fa-
miljes, njeriut dhe atdheut ka vetëm
një emërues të përbashkët dhe është
vet Jeta! Familja për mua është
gjithçka. Ajo është e shenjtë, begati
dhe pasuri. Unë aty mësova të njoh
njeriun dhe të dua atdheun. Si fëmijë
kam pasur një jetë plot harmoni dhe
në paqe, nga një familje e rëndomtë
shqiptare dhe arsimdashëse. E rritur
ndër vlerash të gërshetuara fetare,
zakonore e kombëtare. Dhe sot, nëse
për diçka ndjej krenari dhe e mbrojë
me fanatizëm, është pikërisht fa-
milja. Ndër vite ajo ka qenë mbësh-
tetja ime më e madhe ndër sfidash e
fortunash, gëzimesh e suksesesh që
kanë karakterizuar rrugëtimet e mia.
Krijimin e një familje unë e çmoj për
mision të shenjtë, dhe si të tillë e kam
marrë mbi supe edhe unë sot, në këtë
kapitull të ri të jetës me plot
përgjegjësi dhe kënaqësi.
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Gjatë një raportimi në Komi-
sionin për të Drejtat e Njeriut,
kryesuesi i Bordit të ZRRE, Arsim
Janova ka thënë se së fundmi janë
duke u përballur me një sfidë nga
sistemi gjyqësor për faturat e
energjisë për një vendim për pe-
riudhën 2012 deri tash. “Në vitin
2012 është nxjerrë një vendim që
ka afat deri më 31 mars 2018.
Avokati i Popullit ka vërejtur këtë,
mirëpo kjo çështje ka të bëjë me si-
tuatën politike në veri. Kështu që
në këtë kategori kanë hyrë edhe
humbjet e energjisë të pa autori-
zuar. Ne i kemi kthyer një përgjigje
Avokatit të Popullit, ku kemi thënë
se bordi i ZRRE është jo funksional
dhe deri sa të kompletohet Bordi
ne nuk jemi në gjendje të marrim
vendim për këtë çështje. Andaj, ne
çdo vendim duhet ta aprovojmë.
Pjesa prej 3.5 për qind për veri

është hequr nga faturat e qytetarit
nga 1 dhjetori”, ka thënë Janova. Ai
tutje ka thënë se 41 milionë euro
janë futur për pesë vjet në faturat
e qytetarëve. Deputetja Teuta
Haxhiu ka thënë se Avokati i Po-
pullit ua ka hapur sytë deputetëve
për shkeljet e të drejtave të njeriut
me faturimin e energjisë së veriut
tek qytetarët tjerë të Kosovës.
“Kërkoj të di nga ZRRE se sa është
i arsyeshëm vendimi për faturimin
e 49 milionë euro prej xhepave të
qytetarëve për veriun“, ka pyetur
Haxhiu. Deputetja Miljana Nikoliq
nga Lista Serbe ka thënë se vendi-
mi për faturat është arritur në
Bruksel ndërmjet Qeverisë së Ko-
sovës dhe Qeverisë së Serbisë, nga-
se në atë pjesë ka ndodhë që nuk
ka pasur rrymë, sipas saj, me orë të
tëra, dhe për këtë kompani nga
Serbia energjetike kanë vepruar
dhe furnizuar me energji atë pjesë,

por nga autoritet e Kosovës nuk
janë licencuar ata operatorë të cilët
kanë bërë katër herë kërkesë për
licencim. Deputeti nga Vetëvendo-
sje Sami Kurteshi ka pyetur përse
është i detyruar për një qytetar të
paguaj energjinë i cili ia ka vrarë
shokun dhe nuk e njeh shtetin e
Kosovës. Sipas tij, nuk mund të
ketë asnjë marrëveshje ndërsh-
tetërore që e detyron qytetarin të
paguaj energji për dikë tjetër. Krye-
suesi i Bordit të ZRRE Arsim Jano-
va iu është përgjigjur pyetjes së
Nikoliq, duke thënë se refuzimi i
kërkesës së operatorëve ekonomik
është bërë për arsye se nuk ka qenë
në përputhje me legjislacionin në
fuqi të Republikës së Kosovës. Si-
pas tij, qytetarët e veriut furni-
zohen me energji prej KEDS, jo
prej kompanive energjetike serbe.
Kryetarja e Komisionit Duda Balje
ka shprehur interesimin të dijë për

qëndrimin e Qeverisë për ngritjen
e çmimit të energjisë elektrike. A
është në plan të ngritët çmimi i
energjisë?”, ka pyetur Balje. Krye-
suesi i Bordit të ZRRE Arsim Jano-
va ka thënë në Kosovë çmimet e
energjisë elektrike janë më të lira
se në rajon dhe më gjerë. Drejtues
të ZRRE, kanë pranuar se ngarkesa
e qytetarëve nuk ka qenë transpa-
rente, edhe sipas drejtorit të ZRRE
Petrit Pepaj kjo është bërë në
mënyrë ligjore. Sipas tij, ka gjasa të
shtrenjtohen tarifat për energji,
për shkak të mungesës së gjeneri-
mit dhe rritjes së importit të
energjisë. Avokati i Popullit, Hilmi
Jashari, ka thënë se të gjitha ligjet
e zbatuara nga ZRRE për energjinë
e shpenzuar, është shkelje e të
drejtave të njeriut. Ai ka shtuar se
tash e tutje ço diskutim duhet të
bëhet për kompensimin e mjeteve
që kanë shpenzuar qytetarët.

Në Kosovë veteranët e luftës së
ish-UÇK-së, nisën nënshkrimin e
një peticioni me anë të të cilit i
kërkohet kuvendit të Kosovës që
ta ndryshojë ligjin për Gjykatën
Speciale për krime lufte në Ko-
sovë. Sipas veteranëve, me ndry-
shimet e ligjit, Gjykata Speciale
duhet të merret edhe me krimet
që serbët i kanë bërë në Kosovë
gjatë luftës së fundit dhe jo
vetëm me të dyshuarit e etnisë
shqiptare për "krime të preten-
duara të UÇK-së”. Procedurat
rreth funksionimit të Gjykatës
Speciale tashmë kanë përfun-
duar dhe gjykata është e gatsh-
me të nisë punën. "Ne jo vetëm
që u bëjmë thirrje deputetëve,
thirrje që të kthehet në rishqyr-
tim dhe të mos i hapet kjo rrugë,
por absolutisht ne jemi kundër
një gjykate të tillë. Nuk ka diçka
më degraduese dhe më fyese, jo
vetëm për ata djem e vajza që
me gjak, e luftën e tyre, na kanë
sjellë deri këtu lirinë e kësaj pje-
se të atdheut, po mendoj se kjo
është fyerja më e rëndë që i
bëhet popullit shqiptar, jo
vetëm në Kosovë, por popullit
shqiptar në përgjithësi", thota
Xhavit Jashari, njëri nga
udhëheqësit e veteranëve të
UÇK-së. Edhe nënkryetari i orga-
nizatës së veteranëve të luftës së
UÇK-së, Nasim Haradinaj, thotë
se "padrejtësia që i është bërë
Kosovës duhet të korrigjohet”.
"Dëshira jonë është që Gjykata
Speciale të mos kishte ndodhur
fare, dhe punën e tyre ta kryejnë
gjykatat e Kosovës, mirëpo pasi
që ka ardhur puna deri këtu
mendoj që Gjykata Speciale që
tashmë është miratuar në parla-
mentin e Kosovës nga legjislatu-
ra e kaluar është shkelje e të
drejtave njerëzore. Kjo gjykatë i
përngjan një gjykate të një kohe
të fashizmit kur shpallej njëan-
shëm një popull fajtor”, thotë
Nasim Haradinaj. Shoqatat e ve-
teranëve të dala nga lufta, janë
të bindura se subjektet politike
në parlamentin e Kosovës do ta
marrin parasysh kërkesën e tyre
dhe do ta votojnë ndryshimin e
këtij ligji. Peticionin duhet ta
nënshkruajnë 10 mijë persona
në mënyrë që Parlamenti i Ko-
sovës të jetë i obliguar ta shqyr-
tojë kërkesën e peticionit.

I dënuari i Hagës për krime lufte
në Kosovë Dragolub Ojdaniq për por-
talin serb “alo” ka përkujtuar atë që ai
e ka quajtur shantazh të Martti Ahti-
saarit e të Çernomirdinit gjatë një
takimi me ish - kryetarin e Serbisë Sl-
lobodan Millosheviq në të cilin kish-
te marrë pjesë Ojdaniq. “Ata i dhanë
ultimatum Millosheviqit. Me këtë
rast Ahtisaari i tha: Kjo është më e
mira që kemi mundur t’ua ofrojmë.
Për ofertën nuk ka kurrfarë debati,
nëse nuk e pranoni, do t’i vazhdojmë
bombardimet dhe Beogradi do të
bëhet rrafsh sikur kjo tavolinë”, tha
ai. Millosheviq pastaj e thirri urgjen-
tisht takimin me kryetarët e grupeve
parlamentare për t’u deklaruar për
kushtet. Kuvendi i miratoi për këto
kushte, vetëm radikalët ishin kundër.
Ojdaniq, i dënuar për krime lufte në
Kosovë me 14 vjet burg, pasi vuajti
këtë dënim është lavdëruar nga pu-
shteti aktual serb për atë që ka bërë

në Kosovë dhe tash së voni është
emëruar ligjërues në Akademinë
Ushtarake të Serbisë. Ojdaniq në një
intervistë për protalien e Beogradit
“alo”, ka thurur lavde për ish-koman-
dantin e vet suprem dhe ish - kryeta-
rin e Serbisë Slobodan Millosheviq.
“Në rrethanat ekzistues ai ka bërë
maksimalen për Kosovën, ai e mbaj-
ti tapinë për Kosovën. Rezoluta 1244
e Këshillit të Sigurimit të OKB-së
është po ashtu vepër e tij. Pushteti
në Serbi, në vend se t’i shfrytëzojë
qëndrimet dhe zgjidhjet e kësaj rezo-

Peticion kundër
Gjykatës Speciale
Duhen të paktën 10
mijë nënshkrime që
Parlamenti i Kosovës të
mund ta shqyrtojë
mundësinë e
ndryshimit të ligjit për
Gjykatën Speciale. Selia
e Gjykatës Speciale për
krime luftë në Kosovë
është në Hagë

Kosovarët për 5 vjet kanë paguar 41
milionë euro rrymë për serbët e Veriut
Avokati i Popullit,
Hilmi Jashari, ka
thënë se të gjitha
ligjet e zbatuara nga
ZRRE për energjinë e
shpenzuar, është
shkelje e të drejtave të
njeriut. Ai ka shtuar se
tash e tutje ço
diskutim duhet të
bëhet për
kompensimin e
mjeteve që kanë
shpenzuar qytetarët

Millosheviqi e mbajti tapinë për Kosovën
Ojdaniq, i
dënuar për
krime lufte në
Kosovë me 14
vjet burg, pasi
vuajti këtë
dënim është
lavdëruar nga
pushteti aktual
serb për atë që ka
bërë në Kosovë
dhe tash së voni
është emëruar
ligjërues në
Akademinë
Ushtarake të
Serbisë
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lute, qe një kohë të gjatë as që e ka
përmendur pasi që ajo është e Millo-
sheviqit e lëre më të luftojë për zbati-
min e qëndrimeve të saj. Ata thoshin:
Vetëm të largohet Millosheviqi dhe
të gjitha problemet, jo vetëm në Ko-
sovë, por edhe ato në vend do të
zgjidheshin“. Kur e panë se nuk po
ecet mirë, u ra ndër mend Rezoluta,
por u vonuan. Po ai Millosheviq e ko-
mandoi Ushtrinë e Jugosllavisë e cila
nën urdhrat e tij, edhe përkundër ra-
portit ë forcave, nuk ka kapitulluar.
Kjo edhe tash nuk pranohet sa duhet,
por megjithatë ka individë, me krye-
tarin Aleskandar Vuçiqi dhe ministrin
e Mbrojtjes, Aleksandar Vulin në krye,
të cilët qartas e hapur flasin se çfarë i
ka ndodhur ushtrisë sonë në paqe.
Nga burgjet janë liruar rreth 20 mijë
terroristë shqiptarë e të gjithë obli-
guesit ushtarakë që nuk iu përgjigjen
thirrjes së atdheut, janë amnistuar”,
ka thënë ai.



Miliarderët
e Kanadasë
u vranë! 
Policia po e trajton si të dy-
shimtë vdekjen e një miliarderi
kanadez dhe gruas së tij. Trupat
e Barry dhe Honey Sherman u
gjetën të premten në banesën e
tyre në Toronto, duke tronditur
opinionin publik. Në një dekla-
ratë të shkurtër për shtyp, poli-
cia njoftoi se autopsia kishte
zbuluar se të dy kishin vdekur si
pasojë e shtrëngimit në fyt dhe
kjo i shtyn ta shohin si të dy-
shimtë rastin. Më herët, familja
e tyre regoi kundër raportimeve
se çështja po hetohej si vrasje-
vetëvrasje, duke thënë se asku-
sh nga ata që e njihnin çiftin
nuk e besonin këtë teori.
“Prindërit tanë ndanin entuzia-
smin për jetën dhe përkushti-
min për familjen dhe komuni-
tetin. Jemi të tronditur dhe i
cilësojmë të papërgjegjshme
sugjerimet e policisë mbi teori
që as familja e as miqtë e tyre
nuk i besojnë”, thuhej në një
deklaratë. Trupat e viktimave u
gjetën nga agjenti i tyre imobi-
liar, i cili po përpiqej të shiste
pronën. Nuk ka shenja për hyrje
me forcë e policia tha më herët
se nuk po kërkonin për të dy-
shuar. Disa gazeta kanadeze ra-
portuan se hetuesit po vlerëso-
nin mundësinë se Barry
Sherman kishte vrarë fillimisht
gruan e më pas veten. Mesazhe
ngushëllimi kanë ardhur nga i
gjithë vendi, përfshirë kryemi-
nistrin Justin Trudeau. Një prej
njerëzve më të pasur të Kana-
dasë, Sherman ishte themelues
dhe drejtues i gjigantit të far-
macisë Apotex, që shet medika-
mente gjenerike mjekësore
rreth botës.
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Komisioni për Çështje Arabe i
Parlamentit të Egjiptit, në shenjë
reagimi ndaj njohjes së Kudsit si
kryeqytet të Izraelit nga ana e pre-
sidentit të Shteteve të Bashkuara
të Amerikës (SHBA) Donald
Trump, bëri thirrje për "izolim
ndërkombëtar, politik dhe diplo-
matik" ndaj qeverisë amerikane.
“Duhet vazhduar aktiviteti i ven-
deve arabe dhe islame. Qëllimi nuk
duhet të jenë vetëm bisedimet
mes Palestinës dhe Izraelit por
edhe zgjidhja përfundimtare e çë-
shtjes palestineze”, thuhet në një

njoftim me shkrim nga komisioni.
Duke theksuar nevojën për “Izolim
ndërkombëtar, politik dhe diplo-
matik të SHBA-ve”, në njoftim ndër
të tjerash thuhet se është e nevoj-
shme që ligjet ndërkombëtare të
bëhen funksionale përballë SHBA-
ve, të cilat Izraelit i dhanë dritën e
gjelbër për shtypje ndaj popullit
palestinez dhe për zgjerimin e
vendbanimeve të reja kolone he-
brenje në Kuds.  Në njoftimin e ko-
misionit bëhet e ditur se Egjipti
po përpiqet të projektojë një draft
të cilin do ta kalojë në Këshillin e
Sigurimit të Organizatës së Kom-
beve të Bashkuara (KS-OKB).
Ndërkohë, zëvendëspresidenti i
Organizatës për Çlirimin e Pale-
stinës (OÇP) Mahmud el-Alul tha

se qeveria e Palestinës ka një sërë
masash për ta mbrojtur Kudsin.
Alul, në një deklaratë për televi-
zionin publik palestinez dha infor-
macione për masat që do të mer-
ren kundër vendimit të presidentit
të SHBA-ve Donald Trump për
njohjen e Kudsit si kryeqytet të Iz-
raelit.  Ai tha se në mesin e masa-
ve janë shkuarja në Këshillin e Si-
gurimit të Organizatës së
Kombeve të Bashkuara (KS-OKB)
dhe në Gjykatën Ndërkombëtare
Penale si dhe përpjekja që çështja
e Palestinës të bëhet një nga prio-
ritetet e OKB-së. Duke vënë në
dukje se reagimi i Palestinës ndaj
vendimit të SHBA-ve do të jetë i
fuqishëm, Alul tha se “Forca e rezi-
stencës sonë varet nga mbështetja

e dhënë nga bota arabe”. Alul shtoi
se qeveria e Palestinës do t’i ri-
shikojë marrëdhëniet me Izraelin
dhe se do të vazhdojë përpjekjet
për realizimin e pajtimit palesti-
nez. Presidenti amerikan Trump
në një konferencë për media të
mbajtur më 6 dhjetor lëshoi një
vendim për njohjen e Kudsit si
kryeqytet të Izraelit, që shkaktoi
reagime të ashpra në mbarë
botën. Trump tha gjithashtu se ai
kishte urdhëruar tashmë zhven-
dosjen e ambasadës amerikane
nga Tel Avivi në Kuds. Ndryshe,
presidenti amerikan më 6 dhjetor
bëri të ditur njohjen e Kudsit si
"kryeqytet të Izraelit” dhe para-
lajmëroi zhvendosjen e amba-
sadës amerikane në Kuds.

Presidenti francez, Emmanuel
Macron ka thënë se fushata ushta-
rake kundër kryengritësve të grupit
militant Shteti Islamik në Siri, duhet
të përfundojë në muajin shkurt. Kjo
deklaratë vjen vetëm disa javë pasi
është shpallur fitorja kundër ekstre-
mistëve të IS-it në Irak. “Më 9 dhje-
tor, kryeministri irakian, Haidar al-
Abadi, ka shpallur fundin e luftës
dhe fitoren kundër Shtetit Islamik,
andaj mendoj që deri në mesin apo
fundin e muajit shkurt ne do ta fi-
tojmë luftën në Siri”, ka thënë ai

gjatë një interviste televizive. Ai ka
shtuar se Parisi do të bëjë përpjekje
për t'i përfshirë në negociatat për
paqe të gjitha partitë, që kanë qenë
pjesë e luftës gjashtëvjeçare. Ma-
cron ka thënë se presidenti Bashar
al-Assad nuk mund të injorohet nga
negociatat, mirëpo lideri sirian një
ditë duhet të përgjigjet për veprat e
tij. “Neve na duhet të flasim me se-
cilin. Na duhet të flasim me Bashar
al-Assad dhe përfaqësuesit e tij”, ka
thënë Macron. “Më pas ai duhet të
përgjigjet për krimet e tij, para po-

pullit dhe drejtësisë ndërkombëta-
re”, ka thënë ai. Në luftën civile në
Siri janë vrarë më shumë se
400,000 persona, ndërsa miliona
të tjerë janë larguar nga shtëpitë e
tyre, nga fillimi i konfliktit më 2011.
Rusia dhe Irani mbështesin Assa-
din, derisa koalicioni i udhëhëqur
nga Shtetet e Bashkuara, duke përf-
shirë Francën, mbështesin forcat
antiqeveritare. Luftëtarët e grupit
militant, Shteti Islamik kanë nisur
luftën në këtë shtet ndonëse janë
kundërshtuar nga të gjitha palët.

Më 2014 ky grup pati marrë nën
kontroll një pjesë të madhe të terri-
torit, mirëpo e ka humbur atë, pas
sulmeve të ndyshme nga forcat qe-
veritare, ato të mbështetura nga
SHBA-të dhe luftëtarët kurdë.

Lufta kundër ISIS-it, deri në shkurt!

Thirrje për "izolim" 
të SHBA-ve

Çështja e emigrantëve i ka
thelluar hendeqet mes Lindjes
dhe Perëndimit në BE, mendon
analisti i “Deutsche Welle”-s,
Bernd Riegert. Kuotat e detyrue-
shme për marrjen e një numri të
azilkërkuesve, për të cilat ka pa-
sur grindje në samitin e BE-së,
janë harruar. Marrëveshja u arrit
në vitin 2015, si një masë për
shpërndarjen e ngarkesës me re-
fugjatët. Por, afati prej dy vjetësh
ka kaluar dhe kuotat nuk janë re-
spektuar. Gjykata Evropiane i ka
hedhur poshtë ankesat e Hungari-
së dhe Sllovakisë, kundër kuota-
ve. Edhe ato kanë qenë të detyrua-
ra të marrin azilkërkues nga

Greqia dhe Italia. Kërkesa e vetme
e Komisionit të BE-së tani është
që disa mijëra refugjatë që janë
identifikuar për shpërndarje, të ri-
sistemohen. 

Nuk flitet më për 120 000 mijë
vetë, por më së shumti për 9 000
persona. Por, vendet e Vishegra-
dit: Polonia, Hungaria, Sllovakia
dhe Çekia refuzojnë të pranojnë

azilkërkues. Edhe Franca, Austria
dhe Spanja, si dhe disa vende të
tjera, kanë pranuar shumë më
pak nga ç’ishte parashikuar. Presi-
denti i Këshillit të BE-së, Donald
Tusk ka plotësisht të drejtë kur
thotë se sistemi nuk ka funksio-
nuar dhe se vendet e BE-së janë të
përçara. 

Këtë ka pranuar edhe i
ngarkuari i BE-së për Migracionin,
Dimitris Avramopoulos, në shta-
tor të këtij viti. Viti i ardhshëm
shihet si vendimtar për zgjidhjen
e problemit. Atëherë, BE do të nisë
negociatat për buxhetin e ri dhe ai
që nuk përmbush detyrimet do të
ndëshkohet tek ndarja e parave.

Çështja e emigrantëve, përçarje serioze në BE

"Qëllimi nuk duhet të
jenë vetëm bisedimet
mes Palestinës dhe
Izraelit por edhe
zgjidhja përfundi -
mtare e çështjes
palestineze”, thuhet
në një njoftim me
shkrim nga komisioni
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Me kërkesë të SHSHRFRSHD Dimitar Vllahov – Shkup, ndryshon shpallja publike për punësim të 
punëtorëve në kohë të caktuar të punës për vitin shkollor 2017/2018 të publikuar më datë 16.12.2017 në 
gazetën ditore Koha. 
Në vendet e lira të kërkuara të theksuara të punës qëndron: 
2. Një mësimdhënës të kimisë për 8 orë mësimore me orar të punës prej ora 7.30, prej ditës së hënë deri 
ditën e premte, neto pagesa themelore 7.900,00 
Ndërsa duhet të qëndrojë: 
2. Një mësimdhënës të kimisë për 8 orë mësimore me orar të punës prej ora 7.30, prej ditës së hënë deri 
ditën e premte, neto pagesa themelore 9.700,00 
Në pjesën e kushteve të cilët kandidatët duhet t’i përmbushin të parapara me LMP dhe Ligjin për arsim të 
mesëm (Gazeta Zyrtare nr. 52/2002), qëndron: 

8. Të ketë fakultet të mbaruar filozofik 7/1, arsim njëvjeçar nga defektologjia  
Ndërsa duhet të qëndrojë: 

8. Të ketë fakultet të mbaruar filozofik 7/1, studime klasike, arsim njëvjeçar nga defektologjia.  
Në pjesën tjetër shpallja mbetet e pandryshuar. 
Dokumentet të parashtrohen në adresën SHSHRFRSHD Dimitar Vllahov – Shkup rr. Narodni heroi nr. 8 
Shkup, tel. 022779 537 

  Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015 tekst i pastruar), nenit 60 dhe 62 
të Ligjit për arsim të mesëm dhe Pëlqimit për financim nga MASH, U. SH Drejtori i SHMK “Kole Nehtenin” Shtip publikon  
 

SHPALLJE  
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për kohë të caktuar për vitin shkollor 2017/2018 deri më 31.08.2018 

 
1. Mësimdhënës të grupit të lëndëve nga drejtimi i makinerisë – 1 realizues me fond të plotë të orëve, pagesa 21.524,oo 

den.                      
2. Mësimdhënës të fizikës – 1 realizues me fond jo të plotë të orëve, 4 orë mësimore, pagesa 4.305,  den.                                   
3. Mësimdhënës të gjeografisë – 1 realizues me fond jo të plotë të orëve, 2 orë mësimore, pagesa 2.152,  den.   
4. Mësimdhënës të gjuhës angleze -1 realizues me fond jo të plotë të orëve, 4 orë mësimore, pagesa 4.305,  den. 
5. Mësimdhënës të biologjisë – 1 realizues me fond jo të plotë të orëve, 4 orë mësimore, pagesa 4.305,  den.;                      
6. Mësimdhënës të gjuhës maqedonase – 1 realizues me fond jo të plotë të orëve, 5 orë mësimore, pagesa 5.381,  den. 
7. Mësimdhënës të kulturës muzikore – 1 realizues me fond jo të plotë të orëve, 14 orë mësimore, pagesa 15.064,  den. 
8. Mësimdhënës të lëndëve të drejtimit të hotelerisë – 1 realizues praktikant, me fond të plotë të orëve, pagesa 21.524,oo den.   
9. Defektolog – 1 realizues praktikant me fond të plotë të orëve, pagesa 21.524,oo den.        
   Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të caktuara me ligj, duhet të plotësojnë edhe kushtet e posaçme në pajtim me 
Normativin për kuadër mësimor dhe Rregulloren për sistematizim: 

Nën pikën 1 fakultet të makinerisë VII/1. Nën pikën 2 fakultet të fizikës VII/1. Nën pikën 3 fakultet të gjeografisë VII/1. Nën 
pikën 4 fakultet filologjik – gjuhë dhe letërsi angleze – drejtimi mësimor. Nën pikën 5 fakultet të biologjisë. Nën pikën 6 
gjuhë dhe letërsi maqedonase drejtimi mësimor. Nën pikën 7 fakulteti edukatës muzikore. Nën pikën 8 Fakulteti për hoteleri 
dhe turizëm. Nën pikën 9 studime të defektologjisë.  
Kandidatët mësimdhënës të kenë të mbaruar arsimin sipëror shkalla VII/1 ose së paku 240 kredi sipas SETK, provim të 
dhënë profesional (përveç praktikantëve), përgatitje të dhënë pedagogjike – psikologjike dhe metodike (kandidatët për 
ligjërim të lëndëve profesionale)     

       Orari i punës është prej ditës së hënë deri ditën e premte në dy ndërrime. Orari i punës për mësimdhënësit, ndërrimi i parë 
është prej ora 07.30 deri në ora 13.25, ndërrimi i dytë prej ora 13.30 deri në ora 19.25 ndërsa për defektologun prej ora 07.00 
deri në ora 15.00. 

                            DOKUMENTET E NEVOJSHME: 
         -    fletëparaqitje  

- Diplomë origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Certifikatë për provim të dhënë profesional (përveç për praktikantët)  
- Certifikatë për përgatitje të dhënë pedagogjike, psikologjike dhe metodike (kandidatët për ligjërim të lëndëve 

profesionale)  
- Certifikatë të shtetësisë së R. Maqedonisë  

  Parashihet edhe kontrollim i kandidatëve mësimdhënës për njohjen e gjuhës letrare maqedonase dhe alfabetin më datë 
27.12.2017 në ora 10 në lokalet e shkollës. 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune ndërsa afati për paraqitje fillon të rrjedhë nga dita e publikimit në shtypin ditor. Zgjedhja do të 
realizohet në afat prej 20 ditëve pas përfundimit të shpalljes.          
Dokumentet e nevojshme së bashku me fletëparaqitjen për punësim të dorëzohen personalisht në arkivin e SHMK “Kole 
Nehtenin” Shtip në kohën prej ora 07.00 deri në ora 14.00 ose përmes postës në adresën rr. “Goce Dellçev” 101 Shtip. Tel për 
kontakt 032/391-384.  
Dokumentet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh.         

                                                                                                             SHMK “Kole Nehtenin” Shtip   
                                                                                       U. D Drejtor Sashko Jordev  

Në bazë të nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune,(Gazeta zyrtare e R.M, nr. 54/2013) dhe nenit 80 të Ligjit për 
arsim fillor( Gazeta zyrtare e RM, nr. 103/2008), sh.f.k.’’Gjon Buzuku’’ f. Sërmnovë, komuna e Gostivarit shpall:  

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

vitin shkollor 2017/18. 
I- Vendet e punës-kuadri arsimor: 
Një (1)  mësimdhënës për lëndën gjuhës shqipe me 24 orë mësimore,  
Një (1)  mësimdhënës për arsim muzikor me 6 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për projekte nga muzika  me 6 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për AFSH me 21 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për arsim figurativ me 11 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për informatikë dhe projekte nga informatika me 15 orë mësimore, 
Dy  (2)  mësimdhënës për gjuhë angleze me 43 orë mësimore,  
Një (1)  mësimdhënës për arsim teknik dhe inovacione me 11 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për shkenca natyrore me 12 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për AFSH me 9 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për grup klasor me 20 orë mësimore. 
Një (1)  mësimdhënës për gjuhë maqedone me 22 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për biologji me 16 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për gjuhë gjermane me 22 orë mësimore, 
Orari javor i punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte, 40 orë pune. 
Orari ditorë i punës: ndërrimi i parë prej ora 07.00 deri ora 13.00,  ndërrimi i dytë prej ora 12.00  deri 18.00,  rroga bazë neto 
20.670 denarë. 
.II- Kushtet, afati dhe adresa: 
Kandidatët që konkurrojnë përveç kushteve të parapara sipas ligjit  duhet të dorëzojnë këto dokumente: lutje, dëshmi për 
shkollim të kryer, vërtetim për provimin profesional dhe certifikatë për shtetësi. Dokumentet e pa kompletuara nuk do të 
shqyrtohen.  
Konkursi është i hapur pesë(5) ditë nga dita e shpalljes në gazetën’’KOHA’’dhe ’’VECER ’’. 
Dokumentet e nevojshme të dorëzohen në lokalet e Sh.F.K.’’Gjon Buzuku’’ fsh. Sërmnovë. 

                                                   Sh.f.k.’’Gjon Buzuku’’ 
               f. Sërmnovë 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune, nenit 59 të Ligjit për arsim të mesëm 
dhe pëlqimit të marrë nr. 12-12401/3 të datës 12.12.2017 nga MASH, drejtori i SHMK “Kiro Spanxhov – 
Brko” në Kavadar, publikon  

SHPALLJE PUBLIKE  
Për plotësimin e vendeve të punës për vitin shkollor 2017/18 

  
1. Mësimdhënës të gjuhës dhe let. maqedonase për 15 orë mësim. në javë ------ 1 realizues  
2. Mësimdhënës të matematikës për 5 orë mësimore në javë ----------------1 realizues 
3. Mësimdhënës të gjuhës angleze për 20 orë mësimore në javë ----------------1 realizues 
4. Mësimdhënës të lëndëve profesionale për autoteknik dhe mekatronik për 20 orë mësimore në 
javë -------------1 realizues 
5. Mësimdhënës për makina dhe mekanizëm për 15 orë mësimore në javë-------1 realizues 
6. Mësimdhënës për matje dhe tabela logjike për 20 orë mësimore në javë-------1 realizues 
7. Mësimdhënës të informatikës për 20 orë mësimore në javë ----------------1 realizues 

Vendet e punës janë për kohë të caktuar deri më  31.08.2018. 
Kandidatët e paraqitur duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie 
pune dhe kushtet e posaçme nga Ligjit për arsim të mesëm. 
Fillimi i orarit ditor të punës është prej ora 07, për orar të plotë të punës (8 orë punë) deri në ora 15, ndërsa 
për vendet e punës me orar jo të plotë të punës, proporcionalisht me angazhimin. 
Orari javor i punës është 40 orë në javë prej ditës së hënë deri ditën e premte për orar të plotë të punës, 
ndërsa për vendet e punës me orar jo të plotë të punës, proporcionalisht me angazhimin. 
Neto pagesa për orarin e plotë të punës është 21.620 den, ndërsa për vendet e punës me orar jo të plotë të 
punës, proporcionalisht me angazhimin. 
Shpallja zgjatë (5) ditë nga dita e publikimit. Zgjedhja e kandidatëve të paraqitur do të realizohet gjatë 5 
ditëve të ardhshëm. 
Lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme duhet të dorëzohen deri SHMK “Kiro Spanxhov – Brko” rr. 
“Shishka” nr. 29 në afatin e paraparë. Telefoni për informata (043) 412-847. 

Shoqëria për prodhim të energjisë elektrike
dhe për ngrohje TE TO SHA SHKUP

 
Në pajtim me nenin 20 paragrafi 2 i Rregullores për licenca për kryerje të

veprimtarive energjetike (Gazeta Zyrtare e RM nr. 143/11, 78/13, 33/15 dhe 207/16),
Shoqëria për prodhim të energjisë elektrike dhe për ngrohje TE TO SHA Shkup, me seli në
rr. “515” numër 8, Republika e Maqedonisë në vijim publikon:

LAJMËRIM
Infomrohet opinioni se Shoqëria për prodhim të energjisë elektrike dhe për ngrohje

TE TO SHA Shkup, me seli në rr. “515” numër 8, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë më
datë 29.11.2017, deri te Komisioni rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë ka
parashtruar kërkesë për dhënie të licencës për kryerje të veprimtarisë energjetike – Tregti
me energji elektrike.

 Emri i kërkuesit:
Shoqëria për prodhim të energjisë elektrike dhe për ngrohje TE TO SHA Shkup, me

seli në rr. “515” numër 8, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë;
 Lloji i veprimtarisë energjetike:
Tregti me energji elektrike;

 Rajoni ku do të kryhet vepritmaria:
Në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe jashtë vendit;

 Përshkrimi i mënyrës, objekteve dhe mjeteve për kryerje të veprimtarisë:
Infomrohet opinioni se Shoqëria për prodhim të energjisë elektrike dhe për ngrohje
TE TO SHA Shkup, me seli në rr. “515” numër 8, 1000 Shkup, Republika e
Maqedonisë, do të realizojë veprimtari energjetike – tregti me energji elektrike në
pajtim me dispozitat nga neni 81 të Ligjit për energjetikë (Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë nr. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15,
215/15, 06/16, 53/16 dhe 189/16). Shoqëria do të realizojë veprimtarinë përmes
sistemit elektropërçues të Republikës së Maqedonisë, me të cilin menaxhon
Operatori i sistemit elektropërçues ose përmes sistemeve distribuese për energji
elektrike në Republikën e Maqedonisë, me të cilët menaxhojnë Operatorët e
sistemeve distribuese, në pajtim me ligjin, dispozitë tjetër dhe marrëveshje
ndërkombëtare.

 Kohëzgjatja e licencës:
10 (dhjetë) vjet;

 Mënyra dhe afati përfundimtar për parashtrimin e propozimeve, mendimeve dhe
sugjerimeve në lidhje me kërkesën për dhënie të licencës:
Subjektet e interesuara juridike dhe fizike mund që me shkrim të parashtrojnë
mendimet, propozimet dhe sugjerimet deri tek Komisioni rregullator për energjetikë
të Republikës së Maqedonisë në lidhje me kërkesën për dhënie të licencës në afat
prej 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij lajmërimi në shtypin ditor;

 Adresa e Komisionit rregullator për energjetikë të Republikës së Maqdonisë
Rr. “Makedonija” nr. 25, Pallati Llazar Pop Trajkov” kati 6, 1000 Shkup, Republika e
Maqedonisë.

TE TO SHA Shkup

Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (Gazeta zyrtare e RM së. nr. 62/05, 106/08, 161/08,
114/09, 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), dhe pëlqimit të marrë nga Ministria e financave të RM me nr. 18 11957/2 të datës
05.12.2017, Shoqëria aksionare, Agjencia Informative e Maqedonisë Shkup, në pronësi të shtetit shpall:

SHPALLJE PUBLIKE
Për punësim të 3 (tre) personave për kohë të pacaktuar

Shoqëria aksionare "Agjencia Informative e Maqedonisë" Shkup, në pronësi shtetërore, me seli në rr. Bojmia K 2,
1000, Shkup, publikon shpallje për punësim të 3 (tre) personave për kohë të pacaktuar, për vendet e punës në vijim:
1. Elektroteknik – një (1) realizues
2. Korrespodent më i vjetër nga Maqedonia (nga Strumica) – një (1) realizues dhe
3. Gazetar një (1) realizues
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të konfirmuara me ligj duhet t'i plotësojnë edhe kushtet e veçanta në
vijim:
1. Elektroteknik – një (1) realizues

Të ketë të mbaruar arsimin e mesëm, elektroteknik
Pa përvojë pune.

Orari javor i punës është 40 (dyzet) orë dhe është i organizuar me turne prej të hënës deri të premten, dhe kujdestari
gjatë fundjavave.
Orari i punës në turnin e parë është prej orës 08 deri në orën 15, ndërsa në turnin e dytë prej orës 12 deri në orën 19.
Neto paga bazë është: 17.971 denarë
2. Korrespodent më i vjetër nga Maqedonia (nga Strumica) – një (1) realizues

- Të kenë të mbaruar arsimin sipëror shkallën VII/1 (apo të paktën 180 SETK)
- Të ketë përvojë pune të paktën një (1) vjet

Orari javor i punës është 40 (dyzet) orë dhe është i organizuar prej të hënës deri të premten prej ora 8.30 deri në ora
16.30. Për shkak të natyrës së punës fillimi dhe mbarimi i orarit të punës mund të organizohet edhe ndryshe, por në
kuadër të 40 (dyzet) orëve të punës në javë.
Neto paga bazë është: 20.259 denarë
3. Gazetar një (1) realizues

- Të kenë të mbaruar arsimin sipëror shkallën VII/1 (apo të paktën 180 SETK)
- Të ketë përvojë pune të paktën tre (3) vjet

Orari javor i punës është 40 (dyzet) orë dhe është i organizuar me turne prej të hënës deri të premten, dhe kujdestari
gjatë fundjavave.
Orari i punës në turnin e parë është prej orës 07 deri në orën 14, ndërsa në turnin e dytë prej orës 14 deri në orën 21.
Neto paga bazë është: 20.259 denarë

Afati i paraqitjes së kandidatëve është pesë (5) ditë pune, llogaritur një ditë pas ditës së publikimit të shpalljes.
Zgjedhja e kandidatëve do të bëhet në afat prej 45 ditëve pas skadimit të afatit për paraqitje.
Kandidatët për vendet e lartpërmendura të punës krahas Aplikacionit me biografi të shkurtër (CV), duhet t'i
dorëzojnë edhe dokumentet në vijim:

- Diplomë ose certifikatë për arsimin e mbaruar
- Certifikatë të shtetësisë
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë gjyqësore për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.
- Dëshmi për përvojën e punës (për pozitat për të cilat kërkohet)

Dokumentet të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter.
Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, i parregulluar dhe i pakompletuar nuk do të merret parasysh.
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme, kandidatët t’i parashtrojnë në zarf të mbyllur (me shenjë
shpallje për punësim) në adresën në vijim:
SHA “MIA” – Shkup,
Rr. Bojmija nr. K 2,
Fahu postal 4
1000 Shkup
Personi për kontakt: Daniella Dimitrieva tel. 2 461 600 lok. 237
SHA “MIA” – Shkup



Shkrimtari Ismail Kadare, në li-
brin me titull “Arti si mëkat”, sprovë
e botuar nga Shtëpia Botuese
“Onufri”, në kapitullin 6 flet për një
paradoks të cilin ai e quan si të
ardhur “nga thellësitë e historisë
së njerëzimit…”

Sipas Kadaresë, një ndër sim-
bolet më klasike mbretërore e pe-
randorake, shqiponja dykrerëshe,
bie në kundërshtim me idenë e
njëshit, të sovranit. Dykrenia e zo-
gut mbretëror nuk i përgjigjet
asnjë logjike, përkundrazi. E
megjithatë, është simboli më i
përhapur qysh nga koha parabi-
zantine.

Rusia e flaku drapër e çekanin
komunist, për ta vënë prapë në
emblemën e saj. Serbia, me gjithë
tërbimin antishqiptar, bëri të
njëjtën gjë. Shqipëria është i vetmi
vend që shkabën dykrenore e ka
në flamur dhe nuk e ka hequr
kurrë qysh nga mesjeta.

Kadare gjithashtu flet edhe për

lidhjen e Evropës me shqiponjën e
flamurit tonë duke thënë:

Europa, zakonisht, dorëcunge
me shqiptarët, për habi, ua njohu
këtë uzurpim të shqiponjës së
moçme. Dhe jo vetëm kaq, por, si
për të ta ripohuar atë, ka qindra
vjet që po përdor shprehjet “vendi
i shqipeve”, për Shqipërinë dhe
“bijtë e shqipes”, për banorët e saj,
dy emërtime që, më shumë se prej
vendësve, përdoren nga të huajt.

Por, pas këtij pohimi dhe arsye-
timi të Kadaresë, po vendosim
edhe një pjesë nga një shkrim i bo-
tuar disa kohë më parë në Koni-
ca.al për zanafillën e flamurit tonë.

…Zanafilla e flamurit shqiptar
daton që në kohën e Kostandinit të
Madh. Siç dihet iliri i famshëm
krijoi Kostandinopojën dhe flamu-
rin e tij me shqiponjë dykrenore.
Flamuri i Kostandinit me shqi-
ponjë  u përhap në gjithë Ballka-
nin. U përdor  shumë shekuj më
vonë nga Skënderbeu për të tre-

guar se ai e kishte origjinën
para vendosjes së osmanëve
në truallin shqiptar.

Elementi identifikues i
flamurit tone është shqi-
ponja.

Sipas profesor Ka-
sem Biçakut në histo-
rinë e lashtë ka qenë
shumë i përhapur to-
temizmi. Që nuk ish-
te gjë tjetër veç
adhurimi ndaj kaf-
shëve dhe shpendë-
ve, duke i konsideruar
ato si perëndi. Luani
dhe shqiponja janë
konsideruar si ba-
shkudhëtare e
perëndive dhe vetë
perëndi. Ndaj në
të gjitha heral-
dikat e lashta
këto dy simbo-
le janë përdo-
rur më tepër…

Andreas DUSHI

Duket e çuditshme, por është e
vërtetë. Në Konferencën e Paqes,
delegacioni nga Shqipëria u drej-
tua nga një diplomati turk. Vetë ky
fakt absurd e detyroi atë që të jep-
te dorëheqjen, pasi ai ishte diplo-
mati që kishte përfaqësuar Peran-

dorinë Osmane në Konferencën e
Shën Petërburgut dhe, sipas Atë
Zef Pllumit, ishte i njohur në të
gjitha qarqet diplomatike evropia-
ne si një diplomat turk. Bëhet fjalë
pikërisht për Turhan Pashën!

Kur ai u paraqit në Konfe-
rencën e Paqes si drejtues i delega-
cionit shqiptar, përfaqësuesi i Ju-
gosllavisë tha para të gjithëve se

ai ishte diplomati turk që kishte
përfaqësuar Perandorinë Osmane
në Shën Petërburg dhe jo shtetin
shqiptar.

Por kush ishte ky diplomat me
kaq ndikim aq sa, përveç se bindi
shqiptarët t’i drejtonte në delega-
cionin e Konferencës, ndonëse
diçka të ngjashme kishte bërë
edhe me delegacionin turk, u

zgjodh edhe tri herë kryeministër
i Shqipërisë së Pavarur?

Turhan Jusni beu leu në Tërhal-
lë, i biri i Jahja beut, nga familjet e
mëdha të qytezës së Përmetit në
vilajetin e Janinës. Në medresetë e
Janinës mësoi arabisht dhe persi-
sht, kurse te “Zosimea” është diplo-
muar duke marrë njohuritë the-
melore të shkencave. Sipas Dritan

Egos, ka studiuar në Athinë për
Drejtësi dhe nga disa pedagogë
privatë ka marrë njohuri mbi të
drejtën ndërkombëtare, të drejtën
romake, mbi historinë e hartimit
dhe të nënshkrimit të të gjitha
marrëveshjeve duke filluar nga Pa-
qja e Vestfalisë (1648) e deri në vi-
tin 1815 Kongresi i Vjenës dhe
njohuri mbi ekonominë
ndërkombëtare. Shkruante turqi-
sht dhe frengjisht, dinte shqip, gre-
qisht, italisht dhe pak spanjisht.
Turhan Pashë Përmeti ishte zyrtar
i lartë i perandorisë Otomane para
se ti bashkohej lëvizjes kombëtare
shqiptare. Ndër postet që ai ka pa-
sur në perandorinë Otomane ishte
Guvernator i Kretës në vitet 1895
dhe 1896 dhe përfaqësues i saj në
Shën Petërburg. Ai e fliste greqi-
shten e frëngjishten rrjedhshëm
dhe konsiderohej si administrator
i aftë, por jo shumë i vendosur.
Turhan Pashë Përmeti ishte krye-
ministër i Shqipërisë në vitin 1914
nga data 15 mars deri më 3 shtator,
si dhe nga 1918 deri në vitin 1920.
Gjate kësaj periudhe ai u ndikua
shumë nga Esat Pashë Toptani.
Turhan Pasha vdiq në Neuilly,
Francë. (konica.al)

NË FOKUS
Koha, e martë 19 dhjetor, 2017 

KONFERENCËN E PAQES NË PARIS

Diplomati turk që drejtoi delegacionin shqiptar 
Kur ai u paraqit në
Konferencën e Paqes
si drejtues i
delegacionit
shqiptar,
përfaqësuesi i
Jugosllavisë tha para
të gjithëve se ai ishte
diplomati turk që
kishte përfaqësuar
Perandorinë
Osmane në Shën
Petërburg dhe jo
shtetin shqiptar

ISMAIL KADARE PËR SHQIPONJA DYKRENORE 

Një paradoks në vetvete

17

Rusia e flaku drapër e çekanin komunist, për ta vënë prapë në emblemën e saj. Serbia, me
gjithë tërbimin antishqiptar, bëri të njëjtën gjë. Shqipëria është i vetmi vend që
shkabën dykrenore e ka në flamur dhe nuk e ka hequr kurrë qysh nga mesjeta
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18 KULTURË
Koha, e martë 19 dhjetor, 2017 

Shkrimtarin Ibrahim Kadriu u
lind në Zhegër, më 8 janar 1945. U
shkollua në Gjilan (Normalen)
dhe në Prishtinë (Fakultetin Filo-
zofik – Albanologjinë). Me shkri-
me (me botimet e veprave letrare)
merret që nga viti 1962, kur botoi
poezitë e para te revista “Jeta e re”.

Dy vite ka punuar në arsim,
ndërkaq që nga viti 1968 ka qenë
në detyrën e gazetarit, të reporte-
rit të lirë dhe të redaktorit të kul-
turës te “Rilindja”, punë kjo të cilën
e ka kryer deri në shuarje të “Ri-
lindjes” nga pushteti serb dhe ka
vazhduar (në detyrën e redakto-
rit të kulturës dhe fejtonistikës) te
e përditshmja “Zëri”. Librin e parë
e ka botuar më 1969, ndërkaq nga
ajo kohë e deri më sot, si pensioni-
st, ka botuar mbi shtatëdhjetë ve-
pra, prej të cilave 25 janë romane.
Librat i janë përkthyer në serbok-
roatisht, një roman dhe një vëllim
poetik, në gjuhën malazez një vël-
lim poetik, në rumanisht vëllim
poetik, në italisht vëllim poetik,
në greqisht një vëllim poetik, në
turqisht një roman, në norvegji-
sht një novelë. Është nderuar me
shumë çmime, ndër të cilat edhe
me çmimet vjetore, “Azem Shkre-
li”, “Hivzi Sylejmani”, "Rexhai Sur-
roi”, të gjitha për romane, gjitha-
shtu është nderuar edhe me
çmimin e PEN qendrës
ndërkombëtare të Shqipërisë me
titull Romancier shqiptar i vitit.

Cilën pyetje më shpesh i bëni
vetes?

A jemi normalë? Kjo pyetje
qëndron prapa çdo veprimi anor-
mal, që nuk përkon me rezonimin
e shëndoshë. Këtë bindje e kam
në vete dhe gjithnjë bëj përpjekje
t’i largohem duke kërkuar vepri-
me normale të cilat, në këtë kohë
ethesh politike, mbase edhe kul-
turore e akademike, në rrethana
të ndryshme mungojnë. A jemi
normalë, pyes, kur ndeshem me
prishje të ambientit, të thyerjes së
shtyllave, poçeve elektrike në ven-

de publike; kur përballem me van-
dalizma, me arroganca e sjellje jo
normale në ambiente të arsimit
fillor, të mesëm dhe të lartë...Kur
gjendem pranë ekranit dhe dëgjoj
fjalorin e të zgjedhurve të popullit,
kur dëgjoj sharjet, pështyrjet, vet-
vetiu vjen pyetja: a jemi normalë
meqë, kur merremi me nivelin e
arritjeve arsimore deri në titujt më
të lartë, pa kryer shkollën fillore.
Dhe, vërtet, patjetër vjen pyetja:
a jemi normalë kur arrihen titujt
akademikë e shkencorë përmes
telefonit, dhe të njëjtit zënë ven-
det e ligjëruesve në fakultete? Si-
gurisht se nuk jemi normalë. Sa
do të zgjasë kjo amulli, një zot e
di, sepse ata që do të duhej të mer-
reshin në gjetjen e përgjigjeve –
do të duhej të fillonin nga vetja.  

Cili është udhëtimi juaj i
zakonshëm brenda një dite?

Është mrekulli kur je në pen-
sion, sepse vetë je, siç thuhet, pa-
shë e subashë. Vetë përcakton iti-
nerarin e lëvizjeve, orarin e
angazhimeve; nuk ke  obligime e
përgjegjësi pune. E vetmja
përgjegjësi të takon ta marrësh
veten me të mirë duke ruajtur
dinjitetin njerëzor dhe (në rastin
konkret të angazhimit si shkrim-
tar) të merresh me realizimin e

ideve. Udhëtimi i zakonshëm imi i
përditshëm (tash e njëzet vjet më
parë) është në ambientet e Gër-
misë, duke filluar nga ora gjashtë
e gjysmë e mëngjesit...

Cili libër qëndron më duk-
shëm në vitrinën e kujtesës suaj?

Në moshën time kujtesa ka
pengesa, prandaj nga vitrina e kuj-
tesës po shikoj në vitrinën e libra-
ve, në këtë studion time; në vi-
trinën që më qëndron përpara dhe
që, shpesh të njëjtave libra u
kthehem. Po e shoh  Emrin i trën-
dafilit të Umberto Ekos, që
përherë më duket së e lexoj së
pari. Prozat e gjata të Konicës, si-
domos Katër përrallat nga Zullu-
landi, Dr. Gjëlpëra, e kështu me
radhë...Brengën e Ballkanit, Froj-
din...

Si ndiheni në këtë krizë të
thellë morale, përkatësisht iden-
titare?

Si mund ta ndiej veten njeriu
kur gjendet mbi valë të turbullta
në përpjekje për t’u mbajtur për
rrënjët, të cilave, valët e pista, pak
nga pak ua shembin brigjet. Kjo
krizë, që vjen si rezultat i mendje-
ve të brishta dhe të prishta, për
fatkeqësinë e identitetit tonë,
gjithnjë e më shumë po gjen

hapësirë përmes manipulimeve të
natyrave të ndryshme. Në këtë
drejtim viteve të fundit kanë
nxjerrë brirët ideologë të çudit-
shëm, duke manipuluar me kom-
bin, qoftë duke i dhënë fesë për-
parësi, qoftë duke e shndërruar
territorin gjeografik në komb. Si e
para edhe e dyta mund ta kenë të
njëjtin mesazh largimin nga iden-
titeti kombëtar, duke iu bashkuar
kësisoj botëkuptimeve sllave të
ndarjes së shqiptarëve, në “alban-
ci” dhe “shiftari” ose, fjala vjen, sot
– kosovari. Ajo që, si ndarje, nuk
është arritur me shekuj, bëhet
përpjekje e ngulmtë që të arrihet
tash. Zot, ruana!

Çfarë mund të thuash për kul-
turën dhe zhvillimet e saj?

Termi kulturë ka gjerësi, në të
vërtetë duhet të ketë gjerësi, e jo
të kuptohet vetëm me një shfaqje,
koncert, me ndonjë përurim libri,
etj. Kulturë domethënë, në rend
të parë, emancipim shpirtëror,
ngritje e intelektit. Meqë, për aq
sa mund ta kuptoj, pyetja është
bërë që të vlerësohet kultura në
kuadër të veprimit institucional,
në nivelin shtetëror dhe komunal,
meqë sipas strukturës shtetërore
dhe ligjeve ekzistuese ekzistojnë
format administrative të përkuj-

desjes ndaj kulturës dhe zhvilli-
mit të saj. Nuk i njoh shumë këto
forma, por nga përvoja e zhvilli-
meve  pas luftës, shoh se shumë
nga veprimet bëhen ad-hoc, apo
falë bërrylave. Varësisht kush (dhe
me çfarë force) i shtyn bërrylat
përfitohen edhe favoret. Meqë
natyra e përgjigjeve duhet t’iu për-
shtatet hapësirë në faqe gazete,
është e pamundur të bëhet një
vlerësim i gjerësishëm në këtë
pyetje.

Si ishte dje, si është sot dhe si
do të jetë nesër?

Për dje kam mjaft shembuj të
mirë. E them këtë i rrezikuar nga
rojet e mjegullave që do të më
thonë se jam nostalgjik. Sido-
qoftë, dikur ekzistonte një rregull
dhe përgjegjësi e atyre që merre-
shin me rregulla. Sot nuk është si
dje, e nesër me siguri nuk do të
jetë si sot.

Një pikturë, një poezi, një
këngë dhe një film që do ta kishit
veçuar?

Piktura Guernica e Pablo Pi-
casso-s, poezia e Charles Bukov-
skit: Kështu  pra, do të bëhesh shk-
rimtar,  filmi Kazablanka i Michael
Curtiz me kolosët Humphrey Bo-
gard e Ingrid Bergman. (zëri)

Shkrimtari i njohur dhe fitue-
si i çmimit “Nobel” për letërsi,
Orhan Pamuk, po qëndron për
herë të parë në Mal të Zi, ku u bë
pjesë e aktiviteteve të ndryshme
që u mbajtën në Podgoricë.

Takimi i parë me adhurues të
tij dhe dashamirë të letërsisë u bë
të enjten që lamë pas në kryeqyte-
tin e Malit të Zi, ku Orhan Pamuk
bëri edhe hapjen zyrtare të Sallo-

nit Dimëror të Librit. Me këtë rast,
shkrimtarit të famshëm iu nda
edhe çmimi “Flaka letrare” (Knji-
zevni plamen), e themeluar nga
nobelisti tjetër i madh peruan,
Mario Vargas Llosa dhe shtëpia
botuese ‘Nova Knjiga”.

Ndër të tjera, Pamuk e ka cilë-
suar të shkruarit stil jete. “Pra
s’bëhet fjalë për një situatë kur
unë shkruaj e pastaj kam një tjetër

punë. Për mua, të shkruarit është
jeta ime dhe i jam përkushtuar
krejtësisht e gjithçka në jetën time
është e organizuar rreth të shk-
ruarit. 

Jeta dhe të shkruarit për mua
janë një. Zgjohem në gjysmë të
natës, në pizhame, shkoj te tavoli-
na e punës që të kontrolloj, të kë-
qyri se si e kam shkruar ndonjë
pjesë”, ka thënë Pamuk…

Pamuk: Romani po globalizohet

Zot, 
ruana!

JEPI ZËRITA jemi normalë? Kjo
pyetje qëndron
prapa çdo veprimi
anormal, që nuk
përkon me
rezonimin e
shëndoshë
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Shkup, 18 dhjetor – Të dielën në mbrëmje
mbrojtësi i krahut të majtë Leonard Zhuta
ka zhvilluar ndeshjen e 100-të me fanel-
lën e Rjekës bën të ditur gazeta KOHA. Fut-
bollisti shqiptar i përfaqësueses së Maqe-
donisë luajti për gjatë 90-të minutave në
ndeshjen ndaj Rudesh, ndeshje kjo që u
mbyll me fitore të Rijekës me 3-0. Futbolli-
sti nga Struga u tregua vendimtar në disa
ndërhyrje, ndërsa shfaqi siguri në krahun e
majtë të mbrojtjes. Këtë dit të veçantë për
futbollistin shqiptar, e vuri në dukje edhe
klubi kroat, që me një lajmërim në profilin
zyrtar në “Facebook”, shkroi se Zhuta ka ar-
ritur numrin prej 100 ndeshjeve me fanel-
lën e Rijekës. Në anën tjetër edhe vet Zhu-
ta në profilin e tij zyrtar në “Facebook” ka
komentuar marrjen e këtij çmimi. “Jam i
gëzuar që kemi përfunduar këtë vit me një
fitore dhe jam mirënjohës për 100-të nde-
shjet që i kam zhvilluar për Rijekën”, shkroi
Zhuta në “Facebook”. Cekim, me 35-së pikë

Rjeka mban pozitën e katërt në renditjen
tabelore duke vazhduar kështu betejën për
të dalë në Liga Evropë, pasi Dinamo Zagre-
bi kryeson bindshëm tabelën me 50-të pikë
të grumbulluara.  (B.K.)

Shkup, 18 dhjetor - Me zhvillimin e ndeshjes së
fundit të sezonit vjeshtor, më saktësisht nde-
shjes kthyese të 1/8-tës, në kuadër të Kupës së
Maqedonisë, edhe skuadra e FC Shkupit prej
dje ka nisur pushimin dimëror. Futbollistët ki-
shin një gjysmësezon mjaft të ngjeshur. Sigu-
risht se edhe kryesia e klubit dhe stafi i traj-
nerëve kanë mbetur të kënaqur nga arritja e
sezonit vjeshtor, duke potencuar se me pak
më shumë fat, Shkupi do të ishte në pozitë më
të mirë në tabelën e klasifikimit. Në 18 javët e
zhvilluara në kampionat Shkupi ka grumbul-
luar 23 pikë, duke shënuar 6 fitore, 5 barazime
dhe kishte 7 disfata, sigurisht se edhe golave-
razhi është me -3. Por gëzon fakti se vetëm në
pesë ndeshjet e fundit, ngritja e formës së klu-
bit ka bërë që të ketë 2 fitore 2 barazime dhe
vetëm një disfatë, duke marrë 8 pikë me gola-
verazh +4. Ndryshe, në listën e golashënue-
sve më i miri ishte Alen Jasharovski që ka shë-
nuar 6 gola dhe në rangun e ligës është në
pozitën e pestë të golashënuesve. Trajneri Ar-

dian Nuhiu takimin e parë pas pushimit me
futbollistët e ka caktuar për me 4 janar të vitit
2018, ndërsa fillimisht FC Shkupi stërvitjet do
ti fillojë në stadiumet e FFM-s, që më pas në
fund të janarit të ndërrojë destinacion, për të
zhvilluar përgatitjet jashtë Shkupit.

Bardhekaltërit në pushim 
deri më 4 janar

Zhuta zhvilloi ndeshjen 
e 100-të për Rijekën
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Taulant Xhaka nuk mban të
fshehta. Është nga ata mesfushorë
që driblimin nuk e ka pikën e tij të
fortë si në fushë, ashtu edhe jashtë
saj. Në një intervistë të dhënë për
“bzbasel.ch”, mesfushori i Kombë-
tares shqiptare tregon sekretet e
tij të fëmijërisë, dëshirat që ka për
të ardhmen dhe momentin kur
mori ftesë nga Shqipëria. Ai thotë
se nuk u mendua shumë gjatë për
të pranuar kuqezinjtë. Xhaka ka
besim se një ditë do të sigurojë
kualifikimin në Botëror me
Kombëtaren shqiptare.

- Do të ishit ende futbollist
profesionist, nëse ju do të përfi-
tonit 4 mijë franga zvicerane në
muaj?

XHAKA: Nuk mund t’u
përgjigjem pyetjeve hipotetike.
Por mund të them që unë luaj fut-
boll sepse e dua këtë sport dhe jo
për t’u bërë i pasur prej tij. Kjo
është e sigurt.

- Kur Renato Shtjefen të lar-
gohet nga Bazeli, do të largoheni
edhe ju?

XHAKA: Jo. Sigurisht që do të
jem i mërzitur ato ditë që nuk do ta
kem Renaton në skuadër, por çdo
lojtar profesionist ka rrugëtimin e
tij.

- Kur ju bëri ftesë Kombëtarja
shqiptare, u menduat për ta
zgjedhur?

XHAKA: Vetëm 1 sekondë. Nuk
hezitova sepse kjo ishte ëndrra ime
dhe isha shumë i lumtur që do të
luaja për Shqipërinë.

- Qëndroni shumë përpara pa-
sqyrës?

XHAKA: Po. Jam nga ata loj-
tarë që, përveç stërvitjes me skua-
drën, më pëlqen të bëj palestër
dhe të punoj për trupin. Shpenzoj
mjaftueshëm kohë në këtë aspekt.

- Po për politikën në Zvicër
jeni i interesuar?

XHAKA: Ka shumë gjëra të tje-
ra për të cilat jam i interesuar. Po-
litika nuk më pëlqen fare.

- Jeni xheloz për karrierën që

ka bërë vëllai juaj Graniti?
XHAKA: S’mund të jem kurrë

xheloz. Jam shumë i lumtur dhe
krenar për atë që ai ka bërë në kar-
rierën e tij. Dua ta shikoj gjith-
monë sa më lart dhe shpresoj që të
rritet akoma më shumë si lojtar.

- Për çfarë i shpenzoni më
shumë paratë?

XHAKA: Ka shumë gjëra për të
cilat i shpenzoj paratë. Për shem-
bull, për makina të shtrenjta, për
rroba dhe aksesorë. Nuk shpenzoj
shumë për pushimet, ose për ush-
qimet.

- Çfarë pune do të bënit nëse
nuk do të ishit futbollist?

XHAKA: Nëse s’do isha futbol-
list, do preferoja të isha larg botës
së futbollit. Madje, jashtë sportit.
Do të më pëlqente të punoja në
zyrë.

- Çfarë ju pëlqen të bëni në
ditët kur nuk keni stërvitje?

XHAKA: Më pëlqen të shkoj në
darkë me të dashurën time. Siguri-
sht që mund të luaj edhe Play Sta-
tion, ose të shkoj për ski, por të ka-
loj kohën me të dashurën është më
mirë.

- Cili është mëkati juaj më i
madh?

XHAKA: Ndoshta fakti që kur
isha fëmijë kanë ngrënë shumë
ëmbëlsira.

- Po heroi juaj i fëmijërisë?
XHAKA: Supermeni.
- Për cilën skuadër bëni tifo?
XHAKA: Realin e Madridit.
- Ushqimi juaj i preferuar?
XHAKA: Pica.
- Kë do të zgjidhnit mes fitores

së një dueli dhe një goli të shë-
nuar?

XHAKA: Duke qenë se unë jam
mesfushor dhe kam pak mundësi
të shënoj gola, do të kisha
zgjedhur golin. Për të fituar duelet
mendoj vetë.

- Bazeli apo Prishtina?
XHAKA: Bazeli, për faktin që

unë kam lindur dhe jam rritur aty.
- Tatuazh apo pirs?
XHAKA: Tatuazh, sepse kam

disa.
- Rap shqiptar apo hiphop

gjerman?
XHAKA: Më pëlqejnë të dy dhe

i dëgjoj shpesh.
- Çampions në fazën pas gru-

peve apo Botërorin me Shqipë-
rinë?

XHAKA: Të dyja. Të kuali-
fikohesha në fazën përtej grupeve
në Ligën e Kampionëve është diçka
e bukur për mua. Por edhe kuali-
fikimi me Shqipërinë në një Botë-
ror është diçka e jashtëzakonsh-
me… do të jetë.

XHAKA RRËFEN SEKRETET E TIJ

Jeta mes makinave
dhe tatuazheve

Në intervistën për
“bzbasel.ch” Xhaka
thotë se nuk u
mendua shumë gjatë
për të pranuar
kuqezinjtë. Xhaka ka
besim se një ditë do të
sigurojë kualifikimin
në Botëror me Kom -
bëtaren shqiptare
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KOMUNA E GOSTIVARIT 

 

GOST VAR BELED YES  

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk 
tel. +389 (0) 42 213 511 
fax. +389 (0) 42 214 406

 
Nr. 18-1302/6 
15.12.2017 vit 
Gostivar  
 
 Në bazë të nenit 35 alineja (3) të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gaz. zyrtare e RM 
nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 dhe 163/16), Kryetari i Komunës së Gostivarit e solli këtë: 
 

L A J M Ë R I M 
 
 Lajmërohen qytetarët dhe personat juridikë se për Projektin Arkitektonik-Urbanistik (PAU) për 
formimin e parcelës ndërtimore në PK nr. 3436 për KK Banjicë e Epërme me 
dedikim G2 - industri e lehtë dhe jo ndotëse - Komuna e Gostivarit, Kryetari i 
Komunës së Gostivarit solli Vendim për organizim e :  

PREZANTIMIT PUBLIK  
DHE ANKETËS PUBLIKE 

 Për Projektin Arkitektonik-Urbanistik (PAU) për formimin e parcelës ndërtimore 
në PK nr. 3436 për KK Banjicë e Epërme me dedikim G2 - industri e lehtë dhe 
jo ndotëse - Komuna e Gostivarit që i përfshin këta kufij: 
 

- Nga ana veriore me rrugën ekzistuese  
- Nga ana lindore me rrugën ekzistuese 
- Nga ana jugore me PK nr. 684 
- Në anën perëndimore me parcela kadastrale 

  
 Prezantimi publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Gostivarit, respektivisht 
në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit me dt. 20.12.2017 (e mërkurë) në ora 
13:00 
 
 Projekti Arkitektonik-Urbanistik (PAU) për formimin e parcelës ndërtimore në 
PK nr. 3436 për KK Banjicë e Epërme me dedikim G2 - industri e lehtë dhe jo 
ndotëse - Komuna e Gostivarit, do të ekspozohet në lokalet e Komunës së Gostivarit që zgjat 
5 ditë pune prej 20.12.2017 deri më 26.12.2017, çdo ditë pune prej orës 08:00 – 
16:00. 
 
 Fletët anketuese gjenden në Qendrën për Shërbime Publike të Komunës së Gostivarit si dhe në 
sistemin e-urbanizëm, kurse në afatin e paraparë personat e interesuar juridikë dhe fizikë mund të 
parashtrojnë vërejtjet me shkrim në fletët anketuese në formë të shkruar ose në formë elektronike 
nëpërmjet sistemit e-urbanizëm. 

Kryetari i Komunës 
Arben Taravari 

Në bazë të nenit 80, 81, 82, 83 dhe 84 të Ligjit për Arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 dhe 145/15), nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – teksti i
pastruar (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015), dhe nenit 6 të Marrëveshjes kolektive për arsimin fillor në RM dhe pëlqimeve të MASH
nr. 12 11093/3 të datës 05.12.2017, drejtori i Shkollës fillore “Josip Bros Tito” fshati Zhirovnicë në vijim publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA – TË ZBRAZËTA

TË PUNËS PËR VITIN SHKOLLOR 2017/2018

1. Shkolla fillore fshati Zhirovnicë
Mësimi në gjuhën maqedonase
1.1 Mësimdhënës të matematikës..... 1 realizues për 16 orë.
1.2 Mësimdhënës të gjuhës gjermane .....1 realizues për 8 orë.
1.3 Mësimdhënës të etikës së religjioneve ......1 realizues (6 orë
gj. maq dhe 4 orë gj. shqipe).
1.4 Mësimdhënës të biologjisë .................1 realizues për 6 orë.
1.5 Mësimdhënës të mësimit klasor........1 realizues
1.6 Mirëmbajtës të higjienës......................1 realizues

2. Shkolla fillore periferike Vërbnjan
Mësimi në gjuhën shqipe
2.1 Mësimdhënës të matematikës..... 1 realizues për 16 orë
2.2 Mësimdhënës të gjeografisë........1 realizues për 10 orë
2.3 Mësimdhënës të historisë.............1 realizues për 4 orë
2.4 Mësimdhënës të biologjisë...............1 realizues për 6 orë
2.5 Mësimdhënës të gjuhës maqedonase.. 1 realizues për 14
orë
2.6 Mësimdhënës të gjuhës shqipe...... 1 realizues për 16 orë
2.7 Mësimdhënës të gjuhës angleze................... 1 realizues
2.8 Mësimdhënës të informatikës......1 realizues për 6 orë
2.9 Mësimdhënës të gjuhës franceze..... 1 realizues për 8 orë
2.10 Mësimdhënës të edukatës fizike.... 1 realizues për 12 orë
2.11 Mësimdhënës të fizikës .................1 realizues për 4 orë
2.12 Mësimdhënës të kimisë ................1 realizues për 4 orë
2.13 Mësimdhënës të mësimit klasor........................1 realizues

3. Shkolla periferike Vidushe
Mësimi në gjuhën maqedonase
3.1 Mësimdhënës të mësimit klasor............................2 realizues
Të punësuarit nga kjo shpallje do të pranohen për kohë të
caktuar deri më 31.08.2018.

KUSHTET:
Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj,
kandidatët (përveç kandidatëve nën pikën 1.6 që duhet të kenë
arsim fillor) duhet të përmbushin edhe kushtet e parapara me
Ligjin për arsim fillor.
Shpallja publike zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit.
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve pas kalimit ë
afatit për paraqitje sipas shpalljes.
Dokumentet e kompletuara të dorëzohen në adresën:
SHF “Josip Bros Tito” 1255 fshati Zhirovnicë.
Ose në Drejtorinë e shkollës në fshatin Zhirovnicë
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk
do të merren parasysh
VËREJTJE:
Nëse në vendet e theksuara të punës nuk paraqiten kandidatë
me arsim përkatës, do të pranohen edhe kandidatët e paraqitur
me arsim jo përkatës.

SHF “JOSIP BROS TITO” FSHATI ZHIROVNICA
U. D Drejtor, Anes Ahmeti

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare 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, 34/14, 113/14 , 145/14 dhe 167/15),
ndërsa në pajtim me lajmërimin nr. 12 10983/2 të datës 28.11. 2017 (numri ynë 04 4/9 të datës 14.12.2017), pasqyrës së pëlqimeve
të lejuara për punësim në shkollat e mesme për kohë të caktuar të punës financim i vjetër, të marrë nga Ministria e arsimit dhe
shkencës së Republikës së Maqedonisë – Sektori për arsim fillor dhe të mesëm, në kuptim të nenit 60, paragrafi 2 i Ligjit për arsim të
mesëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13,41/14, 116/14 dhe 135/14)
dhe Vendimit të drejtorit të SHMK “Naum Naumovski – Borçe” Krushevë, nr. 02 24/80 të datës 18.12.2017 publikohet

SHPALLJE PUBLIKE
Për punësim për kohë të caktuar të punës – financim i vjetër deri më 31.08.2018 për mësimin në gjuhën maqedonase, për

vitin shkollor 2017/2018
PUBLIKOHET shpallje publike për punësim në vendin e punës në vijim:

1. Mësimdhënës të matematikës, me 20 orë mësimore, 1 (një) realizues me studime të mbaruara (në pajtim me normativin për
arsim të mesëm) PSP shkalla VII/1, me neto pagesë mujore prej 21.530,00 denarë, me orar të plotë të punës, ora 07:30 deri
në ora 13:30 (deri në kthim i punëtorit nga pushimi i lindjes).

2. Mësimdhënës të psikologjisë, me 11 orë mësimore, 1 (një) realizues me studime të mbaruara (në pajtim me normativin për
arsim të mesëm) PSP shkalla VII/1, me neto pagesë mujore prej 12.000,00 denarë, me orar të plotë të punës, ora 07:30 deri
në ora 13:30

3. Mësimdhënës të praktikës dhe gjellëtarisë, me 20 orë mësimore, 1 (një) realizues me studime të mbaruara (në pajtim me
normativin për arsim të mesëm) PSP shkalla VII/1, me neto pagesë mujore prej 21.000,00 denarë, me orar të plotë të punës,
ora 07:30 deri në ora 13:30

4. Mësimdhënës të punës në agjenci, me 20 orë mësimore, 1 (një) realizues me studime të mbaruara (në pajtim me normativin
për arsim të mesëm) PSP shkalla VII/1, me neto pagesë mujore prej 21.000,00 denarë, me orar të plotë të punës, ora 07:30
deri në ora 13:30

5. Mësimdhënës të ushqimit dhe pijeve, me 6 orë mësimore, 1 (një) realizues me studime të mbaruara (në pajtim me
normativin për arsim të mesëm) PSP shkalla VII/1, me neto pagesë mujore prej 6.400,00 denarë, me orar të plotë të punës,
ora 07:30 deri në ora 13:30

6. Mësimdhënës të gjuhës latine, me 2 orë mësimore, 1 (një) realizues me studime të mbaruara (në pajtim me normativin për
arsim të mesëm) PSP shkalla VII/1, me neto pagesë mujore prej 2.123,00 denarë, me orar të plotë të punës, ora 07:30 deri
në ora 13:30

Kandidatët duhet të dorëzojnë:
 Lutje në lidhje me shpalljen publike
 CV biografi të shkurtë
 Diplomë ose Certifikatë për arsimin e mbaruar përkatës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)
 Certifikatë për provim të dhënë (derikualifikim pedagogjik)
 Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë të mos jetë më e vjetër se 6 muaj.

Shpallja publike zgjatë 5 (pesë) ditë pune, duke konsideruar me ditën e publikimit të saj, ndërsa zgjedhja do të realizohet në afat prej
15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e përfundimit të së njëjtës.
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh.
Lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme duhet të dorëzohen përmes postës, postës së shpejtë ose në arkivin e SHMK “Naum
Naumovski – Borçe” Krushevë, në rr. “Todor Proeski” nr. 91, 7550 Krushevë.

U.D Drejtor,
Snezhana Milenkovska

S H P A L L J E

Shitet tokë në Shkup,e cila gjendet ne PK 10862/1, Vendi quajtur Saraj, klasa 2, me
sipërfaqe prej 816 m2 , e cila gjendet ne PK 10869/2, Vendi quajtur SARAJ, kultura
n, klasa 2, me sipërfaqe prej 3226 m, 2 e cila gjendet ne PK 10869/3, Vendi i quajtur
SARAJ, kultura n, klasa 2, me sipërfaqe prej 709 m2 e regjistruar në Fletë Pronësi
nr. 12673 për KK SARAJ, me pronësinë e Sulejmani Ajrulla:
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. 

S H P A L L J E
Shitet tokë në Shkup,e cila gjendet ne PK 4653, Vendi i quajtur Lubin, klasa 6, me
sipërfaqe prej 1141 m2 , e cila gjendet ne PK 4659, Vendi i quajtur Lubin, klasa 7,
me sipërfaqe prej 1788 m2, e cila gjendet ne PK 4662/2, Vendi i quajtur Lubin, klasa
4, me sipërfaqe prej 560 m2 , e cila gjendet ne PK 4663, Vendi i quajtur Lubin, klasa
5, me sipërfaqe prej 1285 m2 , e cila gjendet ne PK 4713, Vendi i quajtur Lubin,
klasa 7, me sipërfaqe prej 825 m2 
e regjistruar në Fletë Pronësi nr. 517 për KK Rashçe, me pronësinë e Shtrajku
Atixhe:
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. 

S H P A L L J E

Shitet tokë në Shkup,e cila gjendet ne PK 10711/11, Vendi quajtur Saraj, klasa 3, me

sipërfaqe prej 556  m2  e cila gjendet ne PK 10841/1, Vendi quajtur SARAJ, kultura

zz-n, klasa 2, me sipërfaqe prej 422  m2  E regjistruar në Fletë  Pronësi nr. 12689 për

KK SARAJ, me pronësinë  e  Adem Licina:

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. 

S H P A L L J E

Shitet tokë në Shkup,e cila gjendet ne PK 10828/5, Vendi quajtur Saraj, klasa 3, me

sipërfaqe prej 2048 m2 e cila gjendet ne PK 10834, Vendi quajtur SARAJ, kultura N,

klasa 2, me sipërfaqe prej 1030 m2 E regjistruar në Fletë Pronësi nr. 12581 për KK

SARAJ, me pronësinë e Shainovski Qelebi:

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. 

S H P A L L J E

Shitet tokë në Shkup, e cila gjendet ne PK 10863/1, Vendi quajtur Saraj, klasa 2, me

sipërfaqe prej 1172 m2 e regjistruar në Fletë Pronësi nr. 12676 për KK SARAJ, me

pronësinë e Mustafa Adem.

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. 
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Gaitan në shitje
Hapja e merkatos në janar  do të rikthejë
manovrat e rëndësishme te Atletiko e Ma-
dridit. Diego Kosta do të bëhet lojtar i ekipit
spanjoll por ndërkohë do të ketë edhe largi-
me. I pari në listë është Nikolas Gaitan, me-
sfushori argjentinas i cili nuk ka bindur traj-
nerin Simeone dhe këtë sezon ka luajtur
vetëm 216 minuta në total. Vetë lojtari dë-
shiron të luaj me shpresën për t’u grumbul-
luar me Argjentinën në Botëror ndërsa klu-
bi ka fiksuar në 15 mln euro çmimin e
kartonit të tij.

Torino vë në shënjestër
Pacinin
Kriza që kaloi Torino në rezultate sipas
Mihajlloviç ishte mungesa e një sulmuesi si
zëvendësues i Belotit, i cili qëndroi shumë
gjatë në infermieri për shkak të problemeve
fizike. Për të zgjidhur këtë problem, drej-
tuesit po studiojnë alternativën e numrit 9
dhe emri më i pëlqyeshëm për trajnerin serb
është ai i Giampaolo Pacinit. Ky i fundit ka
raporte të tendosura me trajnerin Peçia te
Verona dhe pas 2 sezonesh do të ishte mo-
menti më i mirë për të nisur një aventurë të
re në Serinë A në moshën 33-vjeçare.

Vagner i Bajernit 
Sulmuesi i Hofenhaimit Sandro Vagner së
shpejti do të bëhet lojtar i Bajernit të Mu-
nihut. Drejtuesit bavarezë mësohet se kanë
arritur marrëveshjen me homologët e Ho-
fenhaimit për transferimit e 30-vjeçarit të
Kombëtares Gjermane te kampionët e Bun-
desligës. Vagner do t’i kushtojë Bajernit 12
milionë euro dhe do të firmosë një kontratë
të vlefshme deri në vitin 2020. Gjatë këtij se-
zoni, sulmuesi 1.94 metra i gjatë është akti-
vizuar në 11 ndeshje në Bundesligë dhe ka
realizuar 4 gola.

Lihshtajner 
nga Juvja te Marseji?
Marsej mund të përsërisë operacionin “Evra”
me Juventusin. Trajneri francez Rudi Garsia
kërkon një mbrojtës me eksperiencë për të
përforcuar ekipin që të përballojë të gjitha
kompeticionet dhe Stefan Lihshtajner do të
ishte goditja më e mirë. Mbrojtësi zviceran
është në vitin e fundit të kontratës me
bardhezinjtë dhe mund të largohet që në ja-
nar, por vetëm me një kusht. Juventusi duhet
të gjejë një alternativë për vendin që do të
lërë bosh Lihshtajner dhe më pas do të jep-
te “ok” për largimin e 33-vjeçarit.

Nica do ta largojë
Shnajderin  
Aventura e Veslej Shnajder te Nice pritet të
mbyllet pas 6 muajsh. Mesfushori holan-
dez nuk ka dhënë atë që pritej nga stafi i Lu-
cien Favre dhe në vetëm 8 ndeshje të luajtu-
ra nuk ka shënuar dhe ka dhënë vetëm 1
asistim. Aktualisht i dëmtuar, Shnajder pri-
tet të kthehet në janar në fushë por me
shumë mundësi me një fanellë tjetër, pasi
klubi është gati të presë oferta për 33-vjeça-
rin. Një hipotezë është rikthimi në Holandë,
por për fantazistin nuk mungojnë ofertat
nga Italia dhe Anglia.

LAJME
SHKURT

Duke lënë mënjanë fushën për një mo-
ment, ku të shtunën Interi pësoi humbjen
e parë të sezonit, zikaltrit e gjejnë veten
duke vënë diçka në katet e sipërme të klu-
bit. Siç raportohet nga “Il Corriere della
Sera”, Erck Tohir së shpejti do të largohet
nga klubi, përfundimisht. Indoneziani
është rishikuar në “San Siro” për ndeshjen
kundër Udineze dhe, ndonëse zyrtarisht
figuron ende presidenti i Interit, nuk është
parë në Milano që nga sezoni i kaluar. Sido-
qoftë, marrëdhëniet midis Suning dhe in-
donezianit nuk janë plotësisht harmonike.
Kinezët donin të merrnin aksionet e saj
për 40 milionë euro. Ai ka refuzuar, sepse
kërkon gati 200 milionë euro. Një problem
tjetër për Interin, i cili në këtë periudhë
ndodhet në portat e tregut të transferime-

ve, tashmë është gjetja e fondeve për t’i
dhënë Spaletit disa përforcime. Siç ju kemi
thënë, në janar dhe ndoshta në të ardh-
men, rruga e vetme për Interin do të jetë
vetëfinancimi. Suning është një kolos, me
një fuqi ekonomike shkatërruese, por ak-
sionet e qeverisë pengojnë daljen e kapita-
lit me lehtësi nga Kina. Përveç kësaj, ka
ende goditje përfundimtare të UEFA-s dhe
FFA-s, të cilat gjithmonë i vëzhgojnë zikal-
trit. Pra, në janar nuk do të jemi në gjendje
të llogarisim një goditje faraoni, por vetëm
ndonjë emër të vogël. Emrat e mëdhenj
nuk do të vijnë, sepse “këmbët” e shkëmbi-

mit Zhoao Mario dhe Brozoviç nuk kanë
kërkesa, por merkatoja e Interit do ta bëjë
atë dhe disa rregullime. Edhe nëse janë të
kufizuara, tekniku Spaleti do ta ketë këtë
mundësi. Ëndrra është Henrik Mikitarian
i Mançester Junajtedit, i cili në këtë sezon
po gjen më pak hapësira sesa në të mëpar-
shmin. Roli është ideal për Luçiano Spale-
tin, i cili dëshiron një lojtar klasi. Pa harruar
edhe emrat e Havier Pastore dhe Simone
Verdi. Siç është përmendur, shumë do të
kalojnë nga shitjet: lojtarët që mund të
ndihmojnë për të fituar para janë Zhoao
Mario dhe Marselo Brozoviç.

Borussia ka 
kontratë të fshehtë 
me Aubamejang
Drejtori sportiv Mihael Zork ka rrëfyer, pa dashje, rinovi-
min e fshehtë të kontratës së Pierr-Emerik Aubamejang.
Zork foli më shumë se sa duhej në emisionin sportiv
“Wontorra – der Fussball-Talk” i Sky Sport News HD. Drej-
tori i Borussia Dortmund ka folur për një kontratë e cila do
të zgjasë deri në 30 qershor të 2021 për lojtarin nga Gabo-
ni. Sipas informacioneve të “Bild”, BVB ka rinovuar një vit
më parë me sulmuesin afrikan, i cili gjithashtu nuk i ka
rrëfyer asnjërit firmën e kontratës së re. Po pse? E pa-
qartë! Së fundmi sulmuesi ka rinovuar në korrik të 2015 një
kontratë deri në qershor të 2020. Në të shkuarën Auba-
mejang është përfolur shpeshherë për një transferim të
mundshëm jashtë Gjermanisë. Dhe një largim në dimër
nuk përjashtohet. Edhe për këtë çështje foli Zork. “Shpre-
sojmë që ai të qëndrojë, pasi ka një kontratë afatgjatë
me ne. Do të vijë dita që ai do të largohet nga Dortmun-
di, por për ne është një lojtar shumë i rëndësishëm, dhe
ne po planifikojmë të ardhmen me të”, deklaroi Zork. 

Tohir kërkon 200 mln euro
që të largohet nga Interi

Marrëdhëniet midis Suning dhe indonezianit
nuk janë plotësisht harmonike. Kinezët donin të
merrnin aksionet e saj për 40 milionë euro. Ai ka
refuzuar, sepse kërkon gati 200 milionë euro. Një
problem tjetër për Interin, i cili në këtë periudhë
ndodhet në portat e tregut të transferimeve,
tashmë është gjetja e fondeve për t’i dhënë
Spaletit disa përforcime

Antonio Konte nuk është më
dakord. Dhe, pas fitores të arri-
tur kundër Sautempton, trajneri
italian ka shpërthyer. “Çdo ditë ka
zëra ë lidhje me të ardhmen
time, por nuk është e drejtë sepse
mendoj se meritoj më shumë re-
spekt për atë që kam bërë sezo-
nin e kaluar dhe për atë që po bëj
tani”, ka thënë ai për “Daily Ex-
pres”. Konte ka sulmuar mediat,
që po vënë çdo ditë në dyshim të
ardhmen e tij me “Blutë”. “Nuk e
kam problem të lexoj çdo javë
emrat e trajnerëve që supozohet
se janë kontaktuar nga klubi, por

mund të jetë një problem për loj-
tarët. Kam akoma edhe një vit
kontratë dhe po punoj për të për-
mirësuar skuadrën time. Nëse e
njihni pak futbollin, duhet të dini
se ky është një moment ku duhet
pasur pak durim”, ka vazhduar
Konte. “Sezonin e kaluar kemi
bërë një punë të jashtëzakonsh-
me dhe po e çojmë përpara edhe
këtë vit, duke ulur edhe moshën
mesatare të ekipit. Për një klub
si Çellsi është shumë e rëndësish-
me, nëse duam të krijojmë një
bazë për të ardhmen”, ka përfun-
duar italiani.

Mjaftë më, kam 
edhe një vit kontratë

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në një sulm përpara, në vend
që të kalonte topin tek partneri dhe
miku i tij, Higuain, Dybala donte
të provonte të shënonte, duke dër-
guar topin mbi traversë, nga një po-
zicion i decentralizuar. Një skenë
loje që tani ndoshta do të përdoret
nga Alegri vetëm për ta bërë lojtarin
të kuptojë gabimin. Kjo është,
gjithashtu, e dukshme në fjalët e
teknikut bardhezi, pas fitores së dje-
shme: “Stoli është një nxitje. Është e
rëndësishme që Dybala të reagojë,
sepse futbolli është një sport eki-
por. Cilësia e tij është e dukshme
dhe ai po shërohet, por duhet të
ndihet mirë fizikisht dhe mentali-
sht”, u shpreh Alegri. “Ti nuk duhet
të mendosh vetëm për golin. Vësh-
tirë të bësh tridhjetë gola në një
ligë, por pesëmbëdhjetë gjer në

njëzet, me shumë asistime. Na vjen
keq për ta lënë atë në stol. Me sigu-
ri, atij nuk i përshtaten krahasimet
me Messin. Këtu ju keni bërë një
gjë të padrejtë, duke e ngarkuar atë
me presione, që një djalë 24-vjeçar
nuk duhet t’i ketë”, shtoi më tej traj-
neri i Juventusit. Por, pastaj, ishte
edhe drejtori Beppe Marotta, me

fjalë stimuluese. “Ai është duke je-
tuar një moment të vështirë. Siç Pi-
randello tha, ai ka për të gjetur një
ekuilibër mes personit dhe karakte-
rit. Me një mendje të hapur mund
të kthehet duke bërë punë të
madhe”. Tabloja është e plotë: dja-
loshi argjentinas ende nuk është
100 për qind i qartë, i torturuar nga

një krahasim me Messin, nga diçka
tjetër në jetën ekstra të futbollit
dhe, madje, edhe për shkak të
ankthit të performancës, sepse të
gjithë presin shumë prej tij. Por Ale-
gri e di mirë se si t’i trajtojë këto ra-
ste dhe së shpejti Dybala do të
kthehet për të “pikturuar” me fut-
bollin e tij.

Edhe njëherë tjetër “El Clasico”
ka rastisur me rikthimin e Real Ma-
dridit nga triumfi i Kupës së Botës
për Klube, dhe e gjithë vëmendja
është te Barcelona dhe nëse ajo do
ta nderojë kundërshtarin më 23
dhjetor. Sezonin e kaluar, Barça
vendosi të mos e bënte pasi Los
Blancos fitoi në Japoni dhe luajti
ndeshjen e radhës të La Ligas në
“Camp Nou”. Katalanasit gjithash-
tu nuk bënë asnjë përshëndetje
për fituesit e Superkupës Evropia-

ne kur u përballën në Superkupën
e Spanjës në gusht, megjithëse do
të kishte qenë e pazakontë. Por Va-
lencia e bëri “korridorin e nderit”
për madrilenët në janar të 2015 me
Real Betis që bëri të njëjtën gjë për
Barcelonën një sezon më pas. Ky
është një nder që nuk pëlqehet
nga katalanasit, dhe vetë Pep
Guardiola tha në 2010 se nuk ishte
e nevojshme kur Vilarreal vendosi
ta bënte korridorin për skuadrën
e tij.

A do ta nderojë Barcelona Realin më 23 dhjetor?

Kaka zyrtarizon
tërheqjen nga
futbolli 
Rikardo Izecson dos Santos Lei-
te, i quajtur Kaka, ka vendosur të
tërhiqet nga futbolli i luajtur.
Kanë qenë gjashtëmbëdhjetë
vite shumë të bukura për fanta-
zistin brazilian, i zbuluar nga
Sao Paulo, i marrë në Evropë nga
Milani, i paguar shtrenjtë nga
Real Madridi dhe pionier në
MLS. Jeta e tij si futbollist është
mbyllur pas 749 ndeshjesh dhe
238 golash. “At, më ke dhënë më
shumë nga sa prisja”, ka qenë ko-
menti i tij në “Twitter”. Tani është
gati për një karrierë si drejtues,
ndoshta te Milani. Kështu, pas
Filip Lam, Françesko Toti, An-
drea Pirlo dhe Çabi Alonso, Kaka
është bërë legjenda e radhës që
ka vendosur të varë këpucët në
gozhdë. 2017-a do të mbahet
mend si viti i lamtumirave të
mëdha.

Runi: Kam zhgë -
njyer fëmijët e mi
Uejn Runi ka vendosur të thyejë
heshtjen. Kohët e fundit kanë
dalë në dritë disa skandale që
kanë përfshirë sulmuesin e Ever-
tonit. I fundit ka qenë arrestimi
i tij pasi është kapur duke i
dhënë makinës në gjendje të
dehur. Muaj më pas, sulmuesi
anglez ka vendosur të thyejë he-
shtjen. “Kam kuptuar
menjëherë se kisha bërë një bu-
dallallëk dhe se duhej të vazh-
doja përpara. Nuk është një gjë
e bukur, kam fëmijë dhe nuk
është e lehtë për ata të shikojnë
një gjë të tillë, për këtë arsye po
kërkoj të vazhdoj përpara dhe
të mësoj nga kjo”, ka thënë Runi.
“Të mësoj nga ajo që po bëj. Kam
bërë një gabim dhe kam
zhgënjyer fëmijët”, ka shpjeguar
ai në një intervistë të dhënë për
“Mirror”.

Esteban Kambiasso, një nga
legjendat e Interit të “Tiplete”-s,
është kthyer të flasë për atë arritje
të zikaltërve: “Si ka lindur? Rastësi-
sht, nuk është diçka që imagji-
nohet dhe arrihet. Është diçka që
ndërtohet hap pas hapi. Unë ki-
sha më shumë frikë ndeshjen e
fundit të kampionatit kundër
Sienës se finalen e ‘Champions
League’. Aftësia më e madhe është
të harrosh menjëherë fitoret. Nëse
vazhdon të mendosh për atë që
ke bërë, nuk ecën dot përpara. Ne
kemi mësuar se mund të bënim

diçka të rëndësishme dhe jemi
përqendruar menjëherë te nde-
shja e radhës”, shprehet Kambias-

so. “Sekreti? Klubi, trajneri dhe loj-
tarët kanë ecur në një drejtim dhe
kanë qenë një trup i vetëm. Ishte

ëndrra e Moratit prej vitesh dhe
do të kishte bërë gjithçka ishte e
mundur për t’ia dalë. Ai ekip ka
pasur përzierjen e duhur të loj-
tarëve: ka pasur lojtarë që kishin
bërë shumë për Interin dhe loj-
tarë që kishin ardhur nga skua-
dra të vogla, si Milito dhe Tiago
Motta, pa harruar ata që u s
‘shkarkuan’ nga ekipet e tyre, si
Eto’o, Lusio, Shnajder. Më pas ish-
te Murinjo, i cili kishte më shumë
eksperiencë se të gjithë: kështu
ka lindur përzierja perfekte”, ka
thënë Kambiasso.

Kisha më shumë frikë Sienën se Bajernin

Juventusi dhe “riedukimi
i Dybalas” vazhdon
Edhe kundër Bolonjës, si kundër
Interit, Paulo Dybala u la në stol nga
Massimiliano Alegri. Argjentinasi ka
hyrë në njëzet minutat e fundit, duke
treguar edhe shumë dëshirë, por mbi
të gjitha pak “egoizëm”
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DASHI 21. mars - 20. prill
Lëreni veten te lire sot ju te dashuruarit dhe bëni atë qe do

ndieni ne çdo moment. Emocionet kane për te qene shume me te for-
ta ne këtë mënyrë. Beqaret nga ana tjetër duhet te jene me diskrete
dhe nuk duhet ta lëshojnë veten pas te parit qe do i ngacmoje. Ne pla-
nin financiar situata do jete me e normalizuar dhe nuk do e keni te
vështirë te kryeni investimet e menduara.

DEMI 21. prill - 21. maj
Do zhgënjeheni tej mase nga partneri juaj gjate kësaj dite

dhe shumicën e kohe do ndiheni keq. Ai nuk do ua plotësojë aspak
premtimet qe iu kishte bere prej kohesh. Beqaret do jene me te ma-
tur dhe nuk do nxitohen për asgjë. Sot do kalojnë momente vërtet
te kënaqshme. Buxhetin do arrini ta riorganizoni dhe do iu lejohet
te kryeni disa shpenzime me tepër nga zakonisht.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Jeta juaj ne çift do rrezikohet shume nga yjet gjate kësaj

dite. Do keni debate dhe probleme te njëpasnjëshme me njeri-tje-
trin dhe ne shume momente mund te ndiheni edhe keq. Beqaret do
e kenë serish te vështirë ta gjejnë princin e tyre te kaltër dhe nuk do
e ndryshojnë dot statusin. Financat nuk do jene ne gjendjen e tyre
me te mire kështu qe duhen shmangur investimet e tejskajshme.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Dite shume delikate ka për te qene kjo e sotmja për te

dashuruarit. Mund te thoni fjale te pamenduara te cilat mund ta
lëndojnë partnerin dhe mund te nxisin disa debate. Beqaret ka
shume mundësi te fillojnë te afrohen me një koleg pune. Shpen-
zimet kufizojini sa me shume qe te mundeni ne mënyrë qe gjendja
te mos ketë aspak tronditje. As hua mos jepni për asnjë arsye.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Mëngjesi do jete i mërzitshëm për te dashuruarit dhe

vetëm pasdite situata mund te filloje te ndryshoje. Do arrini t'i sh-
prehni edhe me tepër ndjenjat dhe do buzëqeshni. Beqaret nuk do
kenë një dite me fat dhe ka mundësi te izolohet tërësisht. Për finan-
cat do jete dite me e begate, madje do keni goxha fitime edhe nga
lojërat e fatit. Përfitoni për te bere disa investime afatgjata.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Për te dashuruarit kjo e sotmja do jete një dite vërtet proble-

matike dhe e mbushur me zënka te njëpasnjëshme. Do e ngrini zërin te
dyja palët dhe nuk do i pranoni gabimet e bëra. Beqaret me mire te mos
luajnë shume me zjarrin sot sepse mund te digjen keq dhe shenjat do
mbeten gjate. Gjendja e financave do jete aq e mire sa mund t'i kryeni pa
iu dridhur dora te gjitha investimet e menduara.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Marrëdhënia me partnerin do jete shume e ngrohte gjate

gjithë kësaj dite kështu qe ne çdo moment do buzëqeshni e do përje-
toni emocione pozitive. Beqareve nuk do ju mungojnë ftesat për taki-
me, por ata nuk do ndihen ende gati per te hedhur hapa. Ne planin fi-
nanciar duhet t'i bëni sytë katër sepse ne te kundër do përballeni me
probleme shume serioze. Mendoni pak me tepër për te ardhmen.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Jeta juaj ne çift do jete me e animuar gjate gjithë kësaj

dite. Do ndiheni me mire se kurdoherë e madje mund te merrni edhe
një propozim te jashtëzakonshëm nga partneri. Beqaret duhet te ka-
lojnë shume peripeci derisa ta gjejnë personin e tyre te ëndrrave dhe
sot nuk është momenti i përshtatshëm. Buxhetin do dini ta organizo-
ni kështu qe gjendja do mbetet gjithë kohës e mire.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Mos u shqetësoni aspak sot për mbarëvajtjen e jetës

suaj ne çift sepse do jene yjet qe do kujdesin për ju. Gjithçka do
shkoje me se miri dhe do dashuroheni ne pafundësi. Beqaret do
tërhiqen mjaft nga një person qe do takojnë rastësisht ne zyrën e
një mikeshe. Njihuni me te. Financat do jene me te mira sesa e ki-
shit parashikuar prandaj ne këtë plan do jeni te qete.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dite me ulje dhe ngritje kjo e sotmja për ata qe janë ne

një lidhje. Do debatoni shpesh me partnerin dhe nuk do bini dakord
për shume gjera. Beqaret do ngurrojnë te fillojnë një lidhje me
personin qe ka kohe qe i josh sepse do kenë frike nga zhgënjimet.
Qe financat mos jene problematike duhet te bëni një riorganizim te
buxhetit dhe te ulni paksa shpenzimet.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Urani mund ta destabilizoje paksa jetën tuaj ne çift gjate

kësaj dite, megjithatë vështirësitë nuk do jene shume te mëdha. Mun-
dohuni vetëm te mos tregoheni shume kokëfortë. Beqaret do ngazël-
lehen nga disa ftesa qe do marrin dhe pa u menduar gjate mund te ja-
pin edhe përgjigje aprovuese. Sektori i financave nuk do jete i keq,
megjithatë gjithmonë është mire te mendoni për te ardhmen dhe te

hiqni disa para mënjanë.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Jeta juaj ne çift nuk do jete e keqe gjate kësaj dite,

megjithatë jo ne gjendjen qe keni ëndërruar aq shume. Komunikimi
do jete ai qe do lere për te dëshiruar. Beqaret do kenë vetëm disa taki-
me dhe asgjë me tepër sesa kaq. Ata duhet te presin ende për gjera te
mëdha. Për financat duhet te kujdeseni pak me shume. Çdo shpenzim
kryejeni me maturi ne mënyrë qe mos keni tronditje për asnjë moment.
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1055 - Selxhukët nën udhëheqjen e To-
ghril Beut okupojnë Bagdadin.

1154 - Kurorëzohet Mbreti Henri II i An-
glisë.

1788 - Trupat kineze okupojnë Thang
Long të Vietnamit.

1842 - SHBA njeh pavarësinë e Havait.
1854 - Allen Wilson patenton makinën

për qepje.
1928 - Fluturimi i parë i autogiros (pa-

raardhësit të helikopterit) në SHBA.
1941 - Hitleri merr komandën e tërësish-

me të Ushtrisë gjermane.
1946 - Shpërthen luftë në Indokinë pasi

Ho Shi Min sulmon francezët në Ha-
noi.

1987 - Gari Kasparov shpallet kampion
botëror në shah.

1991 - Boris jellcin merr kontrollin e
Kremlinit

1995 - Mbretëresha Elizabet kërkon
Princin Çarls dhe Dianën që të
ndahen.

WI-FI
E pyesin një plak në një fshat: A ka wi-
reless këtu diku?
Plaki: Valla jo, këtu krejt Krasniq jemi.

KE TË DASHUR TI
Ai: Alo bukuroshe ke të dashur ti?
Ajo: Po kam, po kush je ti?
Ai: Vëllai jot, po duro sa të vijë në
shtëpi…

Kur bie në dëshpërim, i kujtoj vetes
sime se përgjatë gjithë historisë, da-

shuria dhe e vërteta kanë fituar
gjithmonë. Ka pasur tiranë, ka pasur

vrasës, dhe për një moment duke-
shin të pamposhtur, por në fund ata

rrëzohen. (Gandi)

Marrja ditore e vitaminës C është
thelbësore për shëndetin, sepse trupi
ynë nuk e prodhon atë.
Lajm i mirë është se
vitamina C gjendet
në shumicën e
ushqimeve, pa pa-
sur nevojë ta për-
dorim përmes hapa-
ve. Ushqimet e pasura me vitaminë C
janë limoni, portokalli, mandarina,
luleshtrydhja, spinaqi, brokoli, lakra
jeshile etj.

Vitamina E është një antioksidues i
fuqishëm që ndih-

mon trupin të luf-
tojë infeksionet.
Ushqimet e pasu-
ra me vitaminë E

janë bademi, arra,
farat e lulediellit, spi-

naqi, avokado, majdanoz, ullinj.

Vitamina B6 shërben si një mbësh-
tetje për reaksionet biokimike të si-
stemit imunitar. Ushqi-
met e pasura me
këtë lloj vitamine
përfshijnë ushqi-
met e mëposhtme:
mish i pulës, sal-
mon, tuna, mëlçi,
maja, banane, spinaq, rrush, soja,
vezë, qumësht, patate.
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Kirurgu britanik Simon Bramhall ka
pranuar se ka shkruar inicialet e tij në
mëlçitë e pacientëve që ka operuar.

Bramhall, i cili u shfaq para gjykatësve
në Gjykatën Penale të Birminghamit, tha
se përmes lazerit kishte shkruar inicialet

"S.B" në mëlçitë e dy pacientëve të ope-
ruar në periudhën shkurt-gusht të vitit
2013. Pritet që gjykata të shpallë vendi-
min përfundimtar për 53-vjeçarin
Bramhall muajin e ardhshëm. Siç thek-
sohet, djegiet e vendosura nga Bramhall
janë të padëmshme dhe sipërfaqësore,
por në kundërshtim me etikën mjekëso-
re. Spitali në të cilin mjeku ka kryer
detyrën është i shqetësuar nga mundësia
që Bramhall të ketë shkruar inicialet në
organet e qindra pacientëve që ka ope-
ruar brenda dhjetë viteve. Ndryshe, ki-
rurgët e mëlçisë ndalin gjakderdhjet në
organ duke përdorur lazer. Bramhall ish-
te larguar nga puna në vitin 2013 pasi një
tjetër kirurg kishte zbuluar rastin, ndërsa
ishte hapur hetim në lidhje me akuzat
ndaj tij.

Në vendin 
ku gratë i
përdhunojnë
meshkujt!
Një mashkull 25-vjeçar është vik-
tima e radhës e përdhunimit në
Afrikën e Jugut, që autoritetet
vendase besojnë se është kryer
nga i njëjti grup femrash. I riu
ishte duke bërë autostop në
zonën Polokuane, kur tre gra të
moshës së mesme, sipas përshk-
rimit të tij, ndaluan me makinë
dhe i ofruan që ta ndihmonin
duke shoqëruar për një copë
rrugë. 25-vjeçari hipi në makinë
dhe pak pas kësaj thotë se e pa
veten nën grykën e pistoletës
dhe u detyrua që të konsumonte
një gotë me substanca “të çudit-
shme”, që e bënë të humbiste
vetëkontrollin. Pas kësaj, ai thotë
se është përdhunuar nga të trija
gratë, që më pas e kanë “hedhur”
në anë të rrugës pranë qytetit
Tzaneen, ku ai i është drejtuar
stacionit të policisë për të bërë
denoncimin e vet. Policia thotë
se i riu është në gjendje të rën-
duar shëndetësore dhe psiko-
logjike. Ky nuk është përdhunimi
i parë i meshkujve në rajonin
Limpopo të Afrikës së Jugut. Në
muajin maj një 23-vjeçar denon-
coi tri femra që e përdhunuan
për tri ditë me radhë. Ai tha se e
detyronin që të konsumonte pije
energjike vazhdimisht gjatë
mbajtjes peng. Në korrik, një
mësues u rrëmbye po nga tri gra
të armatosura, ndërsa në shkurt
një tjetër mësues denoncoi se
katër gra e kishin përdhunuar.
Policia vendase dyshon se bëhet
fjalë për të njëjtin grup vajzash,
që dyshohet se shfrytëzojnë
spermën e viktimave të tyre për
ta shitur.

Për katër persona në qytetin amerikan
Chicago është vendosur se pa faj kanë qën-
druar në burg për 17 vite, ndërsa për këtë u
është paguar dëmshpërblim prej 31 milionë
dollarësh. Këshilli i Qytetit të Chicago-s mori
vendim se Michael Saunders, Vincent Tha-
mes, Harold Richardson dhe Terrill Swift t’u
paguhen gjithsej 31 milionë dollarë, duke

marrë parasysh faktin se pa faj janë dër-
guar në burg para 17 vitesh. Katër personat
në fjalë në vitin 1994 u dënuan për veprën
penale "përdhunim dhe vrasje". Në Raportin
e Agjencisë Hetimore Federale (FBI) thuhet
se policët të cilët kanë zbatuar hetimin kanë
detyruar katër të dyshuarit në deklaratë të
rrejshme.

Një studim i ri shokues tregon se telefo-
nat mobilë dhe sinjalet WiFi rritin rrezikun
për femrat shtatzëna për rreth 50 për qind.
Shkaktari është fusha magnetike që emi-
tojnë kullat e telefonit dhe linjat e energji-
së. Femrat shtatzëna që ekspozohen ndaj
niveleve të larta të rrezatimit të fushës ma-

gnetike kanë 48 për qind më shumë gjasa të
humbin fëmijën e tyre se sa femrat që ek-
spozohen më pak, thuhet në një studim
amerikan. Studimi është kryer nga Divizio-
ni për kërkime në Okland të Kalifornisë, ku
janë hulumtuar 913 shtatzëni në faza të
ndryshme.

Kirurgu pranon të ketë shkruar inicialet
në mëlçitë e pacientëve

Të pafajshëm 17 vjet në burg,
dëmshpërblimi 31 milionë dollarë

WiFi dhe telefonat, 
të rrezikshëm për shtatzënat
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