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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 12 janar - Nisma qytetare për grumbul-
limin e nënshkrimeve me moton “Stop për
përmbaruesit”, i filluar me 18 dhjetor të vitit të
kaluar, vazhdon edhe gjatë këtij viti. Çdo të
shtunë para Portës “Maqedonia” në qendër të
qytetit të Shkupit, qytetarët vendosin firmën e
tyre dhe kërkojnë që shteti urgjentisht të ini-
ciojë revizion të punës së përmbaruesve. Këta
të fundit plotë 10 vite po i vjedhin qytetarët për

borxhe të mbetura para 20 viteve. Aktiviteti
për grumbullimin e nënshkrimeve do të vazh-
dojë deri në miratimin e propozim Ligjit të ri
për përmbarim. Nismëtari i aksionit “Stop
Përmbaruesve”, Marjan Risteski shpreson se
propozim Ligji i ri për përmbarim se shpejti
do të miratohet dhe se do të merren parasysh
të gjitha vërejtjet dhe propozimet e shoqata-
ve qytetare dhe ekspertëve...

Reketi modern përmes përmbaruesve

15 DEN

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

Ja si do 
shënohet 
“Viti i
Skënderbeut” 

Këshilli organizativ për shënimin
e “Vitit të Skënderbeut” është
mbledhur të premten në Parla-
ment për të diskutuar lidhur me
agjendën dhe formën e organizi-
mit të kësaj ngjarje mbarëshqip-
tare. Këshilli ende nuk ka hartuar
një listë të plotë me aktivitete,
përveç tre datave që tashmë i ka
të planifikuara...

+50c |+80c

"Marrëveshja 
e pistë" për
refugjatët

Shumica në
ofensivë ligjore

Politika 
legjislative

“MONSTRA”
MUND TË NIS

� Fq.3 Fq.5
� Fq.22

Në pritje të 
dëshmitarëve 
të mbrojtur
�

Në tërë Maqedoninë punojnë mbi 450 bastore sportive të regjistruara, ndërsa 46 për qind apo gati
gjysma e popullatës janë frekuentues të rregullt të bastoreve sportive. Kjo përqindje kaq e madhe
e frekuentimit të bastoreve i atribuohet mungesës së politikave konkrete sociale ekonomike nga
ana e shtetit. Për të kompensuar këtë strategji shtetërore, qytetarët i përdorin bastoret më tepër si
sedativë psikologjik, për të tejkaluar gjendjen në të cilën ndodhen

PASOJAT E KRIZËS EKONOMIKE , GJYSMA E POPULLATËS NË BIXHOZ
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Fq.6

Fq.4

Fq.6
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AKTUALE

AKTUALE

GLOBI

Dorëheqjet,
trysni mbi
Albinin Fq.16

RAJON

Bastoret si sedativ

Juventusi,
“mbretë-
resha” e 
blerjeve
“gratis”!

Koha për
enigmë

� Fq.11-14

shtojcë enigmatike e fundjavës
shtojcë enigmatike e fundjavës
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Buna ka gjatësi 44 km dhe rrjedh përgjatë fushave të
Bregut të Bunës ku përfshihen Fusha e Anamalit në të
djathtë të lumit dhe Fusha e Trushit bashkë me fushën e
Velipojës në të majtë. Ky lumë buron nga Liqeni i
Shkodrës, fare pranë qytetit të Shkodrës, ndërmjet
kodrës së Kalasë Rozafa dhe Malit të Taraboshit.
Ndodhet në segmentin fundor jugperëndimor të kufirit
shqiptaro-malazez.  Kufiri shtetëror ndërmjet
Shqipërisë dhe Malin e Zi përshkon së gjati Bunën nga

fshati Samrish në Shqipëri dhe Goricë në Mal të Zi, duke
vazhduar deri në grykëderdhje. Buna në fillim drejtohet
nga jugu, rrëzë Taraboshit, më tej ajo gjarpëron drejt
perëndimit e më pas merr përsëri drejtimin drejt jugut,
derisa derdhet në Detin Adriatik. Ndonëse Buna është
lum tipik fushor, i karakterizuar si pjesërisht i
lundrueshëm, ai grumbullon ujra nga një territor i
theksuar malor. Lartësia mesatare e këtij pellgu të
përgjithshëm është 909 m mbi nivelin e detit. Me këtë

lum lidhet liqeni me detin, për këtë arsye disa peshq
vijnë nga deti duke ngjitur lumin hyjnë në liqen për të
vendosur vezët.

SHUMË ZHURMË PËR PAK GJË
"Në rast se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare,
atëherë nxënësit maqedonas do të duhet që ta
mësojnë gjuhën shqipe që nga klasa e katërt
sikurse që mësojnë nxënësit shqiptarë. Në rast se
një shqiptarë i drejtohet një zyrtari në Manastir
në gjuhën shqipe, ai zyrtar duhet ti përgjigjet
palës në gjuhen shqipe, që nuk do të thotë së
nëpunësi duhet të jetë shqiptar, por, ai zyrtar
duhet të këtë certifikatë për njohje të gjuhës
letrare shqipe. Me këtë ligj, gjuha shqipe nuk
është gjuhë zyrtare në Maqedoni. Gjuha Shqipe
është zyrtare vetëm në vendbanimet ku
shqiptarët janë mbi 20 për qind dhe në
institucionet e pushtetit qendror. Pa mekanizma
të fuqishëm të kontrollit dhe të penalizimit të
shkelësve të këtij ligji, kjo punë do të kalojë si një
furtunë në gotë", shkruan në profilin e tij në FB,
Shpëtim Pollozhani.

E KË TA VËMË NË VEND TË TIJ?
"Më tregoi një mik në Tiranë që gjatë kohës së
komunizmit ishte një përgjegjës administrate me
pedanteri burokratike e të cilit i vinin gjithnjë
kërkesa politike për shkarkime të kuadrove që më
nuk e kishin përkrahjen e Partisë. Ai i dëgjonte me
vëmendje kërkesat për shkarkim, shprehte
pajtimin e plotë sado të paarsyeshme të ishin ("po
ore, si jo, atë do hequr menjëherë...") dhe pastaj
shtronte pyetjen: - E kë ta vëmë në vend të tij?
Pyetja mbetej pa përgjigje, kuadrot mbeteshin pa
u shkarkuar dhe në sipërfaqe dilte ilustrimi i
thjeshtë i konfliktit mes arbitraritetit politik dhe
funksionimit sistemor. Në arbitraritetin politik
është me rëndësi pjesa e parë e procesit
(shkarkimi), por në sistem është me rëndësi
rrumbullakimi i procesit (pra, emërimi). Ky mund
të jetë mësim për çdo gjë - një pyetje që në SHBA
nuk u kuptua me një kosto të jashtëzakonshme në
njerëz e para, qe ngjashëm me atë të burokratit
tiranas "mirë, mirë, po e rrëzojmë Sadam Husenin
në Irak, po kush ia zë vendin" - por është shkas i
mirë për mësimin e parë që do të duhej ta kishte
marrë Qeveria në Kosovë", shkruan në FB, publicisti
Veton Surroi.

"QYSH ME TAKU MRETNESHA KËTË 
FAR NALETI"
"Vizita e Trump-it në Londër që ishte planifikuar
për muajin e ardhshëm (shkurt) kur do të bëhej
përurimi i ambasadës së re amerikane, nuk do të
ndodhë. Sot, Trump ka ‘cicëruar’ për të bërë me dije
anulimin e vizitës. Arsyeja, sipas tij, është se nuk i
pëlqen ambasada e re të cilën e ka ndërtuar
Obama. Në realitet, Trump e ka anuluar vizitën për
shkak të protestave masive që janë paralajmëruar
kundër ardhjes së tij në Londër. Por, vizita e tij
shtetërore që është planifikuar për vjeshtën e këtij
viti, duket se nuk do të anulohet, përkundër
presionit që qytetarët dhe mediat po i bëjnë
qeverisë në Londër. Problemi është se ‘qysh me
taku Mretnesha këtë far naleti’? Jo vetëm
britanikët por krejt dynjaja janë n’zor me këtë far
ibreti?", shkruan publicisti Daut Dauti në profilin e
tij në Facebook.

Presidenti amerikan, Donald
Trump, ka sugjeruar se ai nuk
ka përdorë shprehje vulgare,
për të cilat mediat kanë
raportuar se i ka shfrytëzuar
gjatë një diskutimi për
imigrimin. Pas raporteve se
imigrantët nga Afrika dhe
Haiti i ka përshkruar se vijnë
nga vendet e “pista”, gjatë një
takimi me ligjvënësit në
Shtëpinë e Bardhë, gjatë ditës
së djeshme, Zoti Trump, sot
në rrjetin Twitter ka shkruar:
“Gjuha e përdorur nga unë në
takim ishte e ashpër, por kjo
shprehje nuk është përdorë”.
Raportet në media për
komentet vulgare, të cituara
nga burime të paemëruara të
afërta me këtë takim, kanë
shkaktuar shumë kritika në
Shtetet e Bashkuara dhe
vendet e tjera.

(REL, 12 janar)

Presidenti i Republikës, Ilir
Meta zhvilloi sot një takim
me Presidenten e Republikës
së Kroacisë, Kolinda Grabar-
Kitarović, në Zagreb. Në një
njoftim nga zyra për shtyp e
kreut të shtetit thuhet se,
Meta shprehu mirënjohjen e
thellë për mbështetjen e fortë
që Presidentja Grabar-
Kitarović dhe Kroacia i kanë
dhënë Shqipërisë veçanërisht
në kuadër të procesit të
integrimit evropian. Duke iu
referuar lidhjeve të forta
historike dhe marrëdhënieve
të shkëlqyera midis dy
vendeve, si dhe vizionit të
përbashkët euroatlantik,
Presidenti Meta theksoi se, ka
ardhur koha që këto
marrëdhënie të ngrihen në
nivelin e Partneritetit
Strategjik. Presidenti vlerësoi
në mënyrë të veçantë rolin
dhe kontributin e komunitetit
shqiptar, që jeton në Kroaci si
urë lidhëse në forcimin e
marrëdhënieve miqësore
midis dy vendeve.

(TV Klan, 12 janar)

Pas tradhtisë së Steve Bannon
(i cili ka kërkuar falje, të
paktën pjesërisht), një
Rasputin i dytë del në krah të
Donald Trumpit. Si një qen
roje, Stephen Miller mbron
presidentin në CNN, nga
akuzat e “Zjarr dhe Tërbim”,
libri i Michael Wolff që e
paraqet atë si një fëmijë,
paranojak dhe “një idiot të
vërtetë”. “Është një imazh i
rremë dhe hakmarrës”, ulëret
Miller në Tv. Më pas përpiqet
të diskreditojë Bannonin, i cili
madje ka qenë protektori i tij:
“Ka bërë deklarata groteske”.
Sulmon CNN si pjesë të “fake
neës”. (bota.al, 12 janar)
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Nëse nisemi nga argumentet e një pjesë të shoqërisë maqedona-
se, të cilën e kontrollon VMRO-ja, ligji i porsavotuar për përdori-
min e gjuhëve, do të duhej shpallur që sot shumë i dëmshëm,
ndërkaq nëse i shohim pak më me vëmendje reagimet ekzaltue-
se të një pjesë të shoqërisë shqiptare lidhur me këtë ligj, atëherë
i bie që masën kritike, e prodhuar si efekt publik, duhet kërkuar
diku në mes. 

Mohuesit dhe ekzaltuesit e këtij ligji të shumëpritur, ndonëse të
ndodhur në skaje të kundërt, sikur e ushqejnë njëri-tjetrin me
mosdurimin për të pritur se cilëve do t’iu jep të drejtë përvoja, rea-
liteti. Në Maqedoni ka kohë që nuk funksionon pikërisht dimen-
sioni socio-psikologjik i përshtatjes ndaj realiteteve. Kështu ishte
pas hapjes së universiteteve në gjuhën shqipe, atëherë kur diku-
sh paraprakisht kërkonte “dhoma gazi” për shqiptarët, kështu ish-
te pas 2001-shit, kur paraprakisht propagohej se do të ndahej
Maqedonia, dhe kështu është edhe tani kur avancimi i gjuhës sh-
qipe po përdoret si vegël për të përsosur mjeshtërinë e frikësimit
kolektiv nga “gogoli” i quajtur gjuhë shqipe.

Por në fakt, asgjë e spektakolare s’po ndodhë. Shqiptarëve po iu je-
pet diçka që e kanë merituar shumë më herët dhe avancimi i për-
dorimit të gjuhës shqipe lidhet drejtpërdrejtë me statusin politik,
shoqëror e kulturor të vetë shqiptarëve dhe assesi me denigrimin
e ndonjë etnie tjetër, përfshi edhe maqedonasit. Frika nga gjuha
shqipe ushqen ndjenjën e inferioritetit të atyre që pa të drejtë e
nënçmojnë gjuhën vetanake, duke i dhënë kësaj të fundit atribu-
tet e pafuqisë për të konkurruar edhe me një gjuhë tjetër në komu-
nikimin publik e zyrtar. Në rastin konkret, gjuha maqedonase nuk
ka pse të ndjehet e kërcënuar nga gjuha shqipe, aq më pak kur ky
ligj askënd nuk e detyron të flet e shkruaj shqip, nëse nuk ka
ndonjë pikëtakim (zyrtar) me shqiptarët.

Beteja e fundit do të duhej të festohet atëherë kur do të implemen-
tohet në praktikë Ligji i posavotuar për përdorimin e gjuhëve.
Nëse edhe më tej hasim praktika që gjuha shqipe të zbatohet
vetëm nga institucionet e drejtuara nga kuadrot shqiptare, atëherë
nuk mund të ndjehemi shumë të ekzaltuar. 

Gjithsesi, përgjigjen më racionale ndaj gjithë atyre që mund të
jenë skeptikë sa i përket cilësisë dhe kapaciteteve gjithpërfshirë-
se të impelementimit të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, tash
e në të ardhmen, sigurisht do ta jep formimi i Agjencisë për Zba-
timin e Ligjit të Gjuhëve dhe Inspektorati për Shfrytëzimin e Ligjit
të Gjuhëve. 

Debati për gjuhën shqipe do të vazhdojë edhe në të ardhmen,
ndërkohë që do të duhej ne si shoqëri shqiptarë të mësohemi të
bëjmë edhe bilance, madje edhe atëherë kur pritjet tona mund të
jenë shumë më të mëdha se ambiciet. 

Shqipja, midis
mohuesve dhe
ekzaltuesve

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

Emin AZEMI

Çfarë gjatësie ka Buna dhe ku kalon?



3AKTUALE
Koha, e shtunë 13 janar, 2018 

SHKUPI DHE
ATHINA NË PRITJE
TË NIMICIT

Propozimi
për emrin
më 17 janar
Shkup, 12 janar - Kornizë inicuese me
të cilën në mënyrë thelbësore do të
ketë zhvillime në tejkalimin e dalli-
meve rreth emrit, presin qeveritë në
Shkup dhe në Athinë prej
ndërmjetësit Methju Nimic në
raundin e ardhshëm të bisedimeve
për më 17 janar në Nju-Jork. Shefat
e diplomacive të të dyja vendeve,
Nikolla Dimitrov dhe Nikos Koxias,
në takimin e djeshëm në Selanik,
shprehën optimizëm se është e
mundshme zgjidhja. Biseduan për
metodologjinë, për qasjen e të dyja
palëve si edhe për kornizën e proce-
sit për tejkalimin e dallimeve rreth
emrit, njofton korrespondenti i
MIA-s nga Athina. U pajtuan të kenë
rol më të drejtpërdrejt në bisedimet
me qëllim të tejkalimit të dallimit
rreth emrit. Zhvillimi i marrëdhë-
nieve bilaterale dhe bashkëpunimi
në kontestin më të gjerë, i lidhur me
masat vijuese për ndërtimin e besi-
mit, gjithashtu ishin në fokus të
takimeve midis ministrave të Punë-
ve të Jashtme të Maqedonisë dhe
Greqisë. Ndërkohë, edhe krahas
pritjeve optimiste të shefit të diplo-
macisë Koxias dhe të kryeministrit
Aleksis Cipras se do të sigurohet
unifikim qeveritar për marrëve-
shjen eventuale për emrin, partneri
më i vogël i koalicionit Grekët e Pa-
varur vazhdon që publikisht ta japë
qëndrimin se për ta termi Maqedo-
ni është term i papranueshëm në
emrin e fqinjit verior. Maqedonia
është një dhe greke,  disa herë e për-
sëriti kryetari i Grekëve të Pavarur
në fjalimin e Këshillit nacional të
partisë. Panos Kamenos, i cili
njëherësh është edhe ministër i
Mbrojtjes, si zgjidhje të pranuesh-
me e propozoi emrin "Vardarska", të
cilin e shqiptoi njëjtë sikurse shqip-
tohet në gjuhën maqedonase dhe e
përmendi pa ndonjë mbiemër. De-
puteti i Grekëve të Pavarur, Kostas
Kacikis, nga ana tjetër, duke folur
për radion Fokus të Selanikut, zbuloi
se ai dhe kolegët e tij të partisë, do
të jenë pjesë e protestave në Sela-
nik, për emrin, më 21 janar. Kundër
protestave të paralajmëruara në Se-
lanik u prononcua edhe Kisha Orto-
dokse greke, edhe pse nuk pajtohet
termi Maqedoni të jetë pjesë e em-
rit, pasi që kështu do të ishte pjesë
përbërëse edhe e emrit të kishës së
Maqedonisë. Me të ashtuquajturat
vija të kuqe, dje përsëri u prononcua
edhe lideri i partisë më të madhe
opozitare Demokracia e Re, Kiriakos
Micotakis. E përsëriti se emri, për-
dorimi i tij dhe irredentizmi, janë tri
pikat e "vijave të kuqe" kombëtare të
vendosura që në vitin 2008 në
Bukuresht.

Fatos RUSHITI

Shkup, 12 janar - Shumica parla-
mentare që nga formimi i Qeveri-
së e deri më tani ishte e kujdessh-
me në zbatimin e politikave e
legjislative, ndërsa shkaku që vo-
noi Qeverinë të sjell propozim-ligje
ishin zgjedhjet lokale. Që në fillim
të këtij muaji, shumica parlamen-
tare ka filluar ofensivën e vërtetë të
ndryshimeve ligjore, ndërsa ajo
ndodhi të enjten me miratimin
Ligjit për gjuhët si dhe të premten
në lexim të parë ligjeve që prekin
reformat në disa sfera, atë të sigu-
risë publike, të politikave sociale
dhe të administratës publike. Ko-
misioni për sistem politik dhe
marrëdhënie midis bashkësive et-
nike pranoi amendamentin e pro-
pozuar nga deputetët e BDI-së për-
mes të cilit mundësohet sistemimi
i të punësuarve në Sekretariatin
për Implementimin e Marrëve-
shjes së Ohrit edhe organet tjera
shtetërore përveç atyre qeveritare
dhe administrative, si në ndër-
marrjet e ndryshme publike dhe
në të gjitha institucionet arsimore
dhe kulturore më vend. Siç tha mi-
nistri i Administratës Publike dhe
Shoqërisë Informatike, Damjan
Mançevski, me këto ndryshime do
t’i hiqet një barrë e rëndë Qeverisë
për këta nëpunës. "Qeveria ka
mbajtur një barrë të rëndë për këtë
kategori njerëzish që merrnin rro-
ga në Sekretariatin për implemen-
timin e Marrëveshjes së Ohrit. Kjo
do të hap udhën për të zgjedhur
këtë problem dhe mbi 1700 të të
punësuarve u jepet mundësia që
të sistemohet edhe në institucio-
net tjera publike”, tha Mançevski.
Ndërkaq, në cilësinë e propozuesit
të këtij amendamenti - deputeti
nga BDI, Rexhail Ismaili tha se të
punësuarit në SIMO kanë qenë të
kufizuar në sistemimin e vendeve
të punës në bazë të kualifikimit që
kanë. Ndërkaq me këtë amenda-
ment, theksoi Ismaili, ata mund të

sistemohet si nëpunës administra-
tiv - për shembull në universitete
dhe institucione tjera akademike,
përveç që edhe në ndërmarrje pu-
blike. Amendamenti i dytë për
ndryshimin e Ligjit për nëpunës
administrativ i propozuar nga
Rexhail Ismaili dhe deputetë tjerë
shqiptarë nuk u pranua nga mini-
stri Mançevski. Ky amendament
kishte të bënte me mundësinë e
avancimit në pagë dhe në vendin e
punës të nëpunësit administrativ
që në ndërkohë kanë kryer shkol-
lim më të lartë se sa shkollimi kur
është punësuar në organin admi-
nistrativ edhe atë brenda tre vite-
ve. Por ministri Mançevski në ar-
syetimin e tij për mos pranimin e
amendamentit tha se Qeveria nuk
ka ende një analizë të detajuar të
të gjithë personave që kanë avan-
cuar dijen e tyre shkencore. Përveç
kësaj, shtoi ministri Mançevski,
nëse do të pranohet ky amenda-
ment, do të sillte komplikime
buxhetore. Por deputeti Ismaili
kundërshtoi këtë arsyetim të mini-
strit duke thënë se kur e kanë për-
piluar amendamentin, kanë pasur
parasysh komplikimet mundsh-
me e buxhetore, andaj shtoi Ismai-
li, kanë propozuar edhe kohën deri
në tre vite kur duhet që
punëdhënësi të realizojë kërkesën
e punëtorit administrativ. Por gjatë
votimit me vetëm tre vota "për"
dhe 6 "kundër", ky amendament
nuk kaloi. Përveç kësaj, ndryshi-

met e Ligjit për nëpunës admini-
strativ parashohin uljen kritereve
për gjuhën angleze, dmth Toefel
dhe dy testeve tjera për gjuhën
gjermane dhe frenge, heqjen e te-
stit psikologjik dhe testit për inte-
gritet. Në të njëjtin Komision kaloi
edhe propozim-ligji për amnisti në
lexim të parë, përmes së cilit para-
shihet ulja e dënimit deri në 30 për
qind të atyre që janë të dënuar me
burgim për vepra jo të rënda pena-
le deri në 5 vjet burg dhe lirimi i
plotë nga burgu i atyre që ja në dë-
nuar me burgim deri në 6 muaj.
Në këtë pikë, deputetët nga LSDM
dhe zëvendësministri maqedonas
i Drejtësisë nuk i pranuan amen-
damentet e BDI-së që të lirohen
plotësisht ata që janë të dënuar
deri në 1 vit me burgim dhe 50 për
qind ata që janë të dënuar me bur-
gim deri në 5 vjet për vepra jo të
rënda penale. Ndërkaq në Komi-
sionin për mbrojtje dhe siguri në
lexim të parë kaluan disa propo-
zim-ligje që prekin reformat në
sferën e sigurisë publike, si Ligji për
polici, Ligji për punët e brendsh-
me, Ligji për ndjekjen e komuniki-
meve dhe Ligji i ri për krijimin e
Agjencisë teknike operative. Kjo e
fundit, siç tha propozuesi i Ligjit,
ministri Oliver Spasovski, nuk ka të
drejtë do të lexojë bisedat e
përgjuara, por do të përzgjedh dhe
do të monitorojë operatorët mo-
bil. “Gjatë Qeverisë teknike kanë
ardhur shumë ekspertë të huaj sllo-

ven, çekë, zviceran dhe na kanë
dhënë këshilla se si duhet të refor-
mohen organet e sigurisë, sidomos
nga sfera e ndjekjes së komuniki-
meve, por që nuk janë përfillur nga
VMRO. Jo vetëm formimi i Agjenci-
së Teknike Operative, por edhe
ndryshimet tjera në lëminë e sigu-
risë i kemi marrë për bazë parimet
demokratike, sidomos parimin e
mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të
njeriut që shpesh janë keqpërdorur
nga qeveria e kaluar. Nga DSK tek
Agjencia e Zbulimit mund të ka-
lojnë maksimum shtatë të punë-
suar - të tjerët do të përzgjidhen në
bazë të kritereve të larta ligjore”,
tha ministri Spasovki. Siç arsyetoi
më tej ai, kur bëhet fjale për Ligjin
për punë të brendshme, do të
mundësohet kontroll më i madh
nga jashtë qoftë nga Avokati i Po-
pullit, si dhe nga seksioni i veçantë
në Prokurorinë Publike Themelore.
Siç tha Spasovski, polici do të ra-
portojë direkt prokurorit të cak-
tuar dhe do të merr leje prej tij në
lidhje me përdorimin e forcës dhe
plumbave të gomës. "Gjatë tubi-
meve shpesh ka ndodh që një po-
lic ka pasur sjelle të tepruar dhe
nuk është raportuar, si dhe nuk
janë marrë masa ndaj atij që ka
tejkaluar përdorimin e dhunës. Kjo
më nuk do të ndodhë meqë do të
ketë mbikëqyrje të rreptë të të
punësuarve në MPB”, tha Oliver
Spasovski gjatë kohës kur arsyetoi
ndryshimet e ligjeve në fjalë. 

LEHTËSOHET SISTEMIMI I ATYRE QË MARRIN RROGA DHE
RRINË NË SHTËPI

Shumica në ofensivë
për ndryshimet ligjore

Ulja e kritereve të gjuhës
angleze, heqja e testit
psikologjik dhe testit për
integritet për t'u
punësuar në
institucionet shtetërore,
amnistimi i plotë i të
burgosurve të dënuar
deri në 6 muaj me
burgim dhe deri në 30
për të atyre për vepra jo
të rënda penale, formimi
i Agjencisë Operative
Teknike, kontrolli i rreptë
i policëve gjatë
përdorimit të dhunës, të
gjitha këto janë para -
parë në ndryshmet reja
ligj ore nga ana e Parl -
amentit së Maqedonisë 

LSDM propozon zvogëlim të shpenzimeve rrugore për deputetët 
Grupi i deputetëve të LSDM-së propozoi
ndryshim të dy ligjeve me qëllim të zvogëlimit
të shpenzimeve rrugore të deputetëve dhe
funksionarëve tjerë të zgjedhur dhe emëruar
për shfrytëzim të automjeteve personale në
qëllime zyrtare, si dhe mënjanim i të gjitha
mundësive për keqpërdorime eventuale.
Propozimi është kompensimi që e marrin
deputetët prej 30 përqindëve të ulet në 15 për
qind nga çmimi i litrit karburant për kilometër

të kaluar. Në procedurë të rregullt propozohen
ndryshime të ligjeve për rrogë dhe kompensime
të funksionarëve të zgjedhur dhe për deputetë,
ndërsa përgatit edhe Propozim-vendim. "Për
këtë qëllim është përgatitur Propozim-vendim,
me të cilën më konkretisht rregullohet pagesa e
kompensimit të shpenzimeve rrugore, në të
cilën propozojmë që vlera e kompensimit të ulet
nga 30 në 15 për qind", tha koordinatori i grupit
të deputetëve të LSDM-së, Tomisllav Tuntev. 

Koha



Mickovski i
mban larg
kundërshtarët
Shkup, 12 janar - Deputetët Da-
niella Rangellova, Vllatko
Gjorçev dhe Aleksandar Nikol-
lovski do të jenë tre anëtarët e
vjetër-të rinj të Komitetit ek-
zekutiv të VMRO-së, ndërkohë
që figurat më të larta të kësaj
partie - Trajko Veljanovski, Ilija
Dimovski, Nikolla Popovski, Bo-
riz Zmejkovski dhe Zoran Stavre-
ski nuk do jenë anëtarë të këtij
komiteti. Kristijan Mickovski,
kryetari i ri i VMRO-së, si duket
ka vendosur të përjashtojë të
gjithë ata që mendojnë ndryshe
nga ai, ndërsa do të mbajë afër
ata që dikur ishte në krye të par-
tisë. Me këtë rast, Mickovski nuk i
ka ftuar në mbledhjen e së
premtes mbrëma të Komitetit
ekzekutiv ish-nënkryetarin e
Parlamentit, Trajko Veljanovski,
ish-ministrin e Financave, Zoran
Stavreski, ish-ministrin e Punëve
të Jashtme, Nikolla Popovski,
ndërsa do të mbajë larg partisë
edhe dy deputetët aktual dhe
më të zëshëm të VMRO-së - Ilija
Dimovski dhe Antonio Millosho-
ski. Madje, Mickovski ka vendo-
sur të kthejë në fuqi edhe postin
e nënkryetarit që deri në vitin
2006, VMRO kishte dy nënkrye-
tarë. Tani, nënkryetar të Mickov-
skit do të jetë ish-ministri i Fi-
nancave në vitin 2006-2008,
Trajko Sllavevski, si dhe deputeti
aktual Aleksandar Nikollovski.
Ndryshe, muaj më parë, me
mbështetje të Nikolla Gruevskit,
Mickovski u zgjodh me shumicë
votash kryetar i VMRO-së në Ku-
vendin e partisë, ndërsa
nëpërmjet një letrë të hapur
kandidaturën e Mickovskit e
kundërshtuan  Veljanovski, Mil-
loshoski, Popovski, Dimovski,
Stavreski dhe Zmejkovski. 
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qytetarët në Shqipëri harxhojnë në
lojërat e fatit.

Të dhënat për Kroacinë flasin për
rritjen e shumave që ndahen për ba-
store nga 4.7 miliardë kuna (afër 627
euro) në vitin 2011 - në 5.7 miliardë
kuna (760 milionë euro) në vitin
2013. Ekspertët japin interpretimet e
tyre lidhur me përhapjen e kësaj
dukurie në mësin e qytetarëve. Të
gjithë pajtohen se paperspektiva
ekonomike e sociale i detyron ata të
gjejnë mënyra alternative të mbije-
tesës. Të ndodhur në një situatë të
tillë, qytetarët provojnë fatin, sepse
vetëm në atë mënyrë mendojnë të
dalin nga kriza që i ka kapluar, vlerë-
sojnë ekspertët.

Garat sportive në disiplina të
ndryshme, janë zakonisht objekt
përfitimesh, të cilat provohen për-
mes bastoreve të ndryshme. Prak-
tika ka dëshmuar se prej disiplinave
më të kërkuara nga bastoret janë
futbolli në pesë ligat më të fuqishme
evropiane, por edhe ligat e futbollit
në Arabinë Saudite, Indi, Iran apo Ja-
poni, si dhe sportet tjera (hokej, teni-
si, formula një, futbolli amerikan
NFL, Ragbi) si dhe sportet dimëro-
re. Me këtë rast ofrohen edhe llojet e
ndryshme të fitimit, në rast se ia qël-
loni se si do të përfundojë ndonjë
lojë, sa gola do të shënohen, si do të
përfundojë pjesa e parë ose dytë e
kështu me radhë. Çdo kush mund ta
provojë fatin dhe në rast se fiton,

atëherë të hollat i merr ditën pasue-
se. Përhapja e bastoreve dhe popul-
larizimi i lojërave të fatit, ka qenë
objekt i hulumtimeve të shumta, ku
rezulton se mbyllja e shumicës së fa-
brikave përgjatë viteve 90-të, dhe
rritja e papunësisë, ka stimuluar këto
forma alternative të mbijetesës nga
ana e qytetarëve me status të rre-
zikuar social.

"Periudha e tranzicionit krijoi në
Maqedoni një masë njerëzish që i
nënshtrohen pasigurisë ekonomike
dhe sociale, përjashtimin nga
rrjedhat shoqërore si dhe papunësi
të madhe. Disa nga këta njerëz në
bastoret sportive kanë parë mundë-
sinë që të fitojnë ndonjë denarë sh-
tesë me të cilin do të mund të mbu-
lojnë harxhimet e tyre dhe obligimet
ndaj shtetit", thuhet në studimin e
Qendrës për hulumtime dhe krijime
të politikave.  Vlerësohet se në tërë
Maqedoninë punojnë mbi 450 ba-
store sportive të regjistruara, ndërsa
46 për qind apo gati gjysma e po-
pullatës janë frekuentues të rregul-
lt të bastoreve sportive. 

Kjo përqindje kaq e madhe e
frekuentimit të bastoreve i atri-
buohet mungesës së politikave
konkrete sociale ekonomike nga ana
e shtetit. Për të kompensuar këtë
strategji shtetërore, qytetarët i për-
dorin bastoret më tepër si sedativ
psikologjik, për të tejkaluar gjendjen
në të cilën ndodhen.

Shkup, 12 janar - Maqedonia dhe
Greqia janë afër zgjidhjes së konte-
stit 25-vjeçar për emrin e ish repu-
blikës jugosllave, që do të sjellë deri
në ndryshime serioze gjeopolitike
në Ballkan. Në korrik Shkupi siguri-
sht do të marrë ftesë për NATO,
ndërsa në vitin 2019 do të bëhet
anëtari i 30-të i Aleancës, shkruan
të premten gazeta ruse "Komer-
sant". Sipas gazetës ruse, siç tran-
smeton MIA, marrëveshja përfun-
dimtare mund të arrihet që javën e

ardhshme, ndërsa vendi me siguri
do të quhet Maqedonia e Re.
"Marrëveshja përfundimtare mund
të arrihet javën e ardhshme në Nju-
Jork, ku më 17 janar u caktua raun-
di i ri i negociatave mes përfaqë-
suesve të dy vendeve nën
patronazhin e ndërmjetësuesit të
KB-së, Methju Nimic", shkaktuan
"Komersant". Gazeta më tej thek-
son se "fakti që ky raund i negocia-
tave ka potencial të jetë vendosës e
tregojnë edhe rezultatet nga kon-

sultimet që këtë javë i ka pasur zë-
vendëskryeministri i Maqedonisë
Bujar Osmani në Athinë". "Zgjidhja
e kontestit dydekadësh mes Shku-
pit dhe Athinës, jo vetëm se do ta
zgjidhë problemin kyç në
marrëdhëniet e tyre bilaterale, por
do të ketë edhe pasoja serioze gjeo-
politike për rajonin", vlerëson "Ko-
mersant". 

Gazeta përkujton se në Sami-
tin e NATO-s në Bukuresht në vitin
2008, vendet-anëtare premtuan se

Maqedonia do të marrë ftesë au-
tomatike për hyrje në Aleancë, sa të
zgjidhet kontesti me Greqinë. "Ko-
mersant" e përmend edhe historia-
tin e kontestit 25-vjeçar, duke cekur
se që të inkuadrohet në KB, vendi
duhej të pajtohet në, siç shkruan
"emrin e pakëndshëm Ish Repu-
blika Jugosllave e Maqedonisë",
edhe pse 13 vende e njohin si Maqe-
doni". Por Greqia, shkruan gazeta
ruse, fuqimisht e kanë bllokuar
rrugën e vendit drejt NATO-s dhe

BE-së, ndërsa bisedat greko-maqe-
donase për emrin në vitin 1992 nuk
kanë përparuar asnjë hap. "Drita
në fund të tunelit u paraqit nga
mesi i vitit të kaluar, kur qeveria
proevropiane e Zoran Zaevit erdhi
në pushtet në Shkup. Kryeministri
i ri premtoi zgjidhjen e kontestit
me Greqinë në vitin 2018 dhe
inkuadrimin e vendit në BE dhe
NATO. Sot, plotësimi i këtij premti-
mi u bë krejtësisht real", konkludon
gazeta ruse "Komersant".

"KOMERSANT" PËR AFRIMIN E QËNDRIMEVE GREKO-MAQEDONASE

Zgjidhja e emrit do të sjell ndryshime gjeopolitike në Ballkan

PASOJAT E KRIZËS EKONOMIKE 

Bastoret 
si sedativ 
psikologjik

Në tërë Maqedoninë
punojnë mbi 450
bastore sportive të
regjistruara, ndërsa
46 për qind apo gati
gjysma e popullatës
janë frekuentues të
rregullt të bastoreve
sportive. Kjo për -
qindje kaq e madhe
e freku entimit të
bastoreve i atri -
buohet mun gesës së
politikave konkrete
sociale ekonomike
nga ana e shtetit. Për
të kompensuar këtë
strategji shtetërore,
qytetarët i përdorin
bastoret më tepër si
sedativë psikologjik,
për të tejkaluar
gjendjen në të cilën
ndodhen

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 11 janar - Thellimi i krizës eko-
nomike zakonisht frenon zhvillimin
e përgjithshëm, por, çuditërisht, sti-
mulon një biznes. Bëhet fjalë për
lojërat e fatit , të cilat vijnë e bëhen
më të popullarizuara. Në pamundë-
si për të gjetur përkrahjen e nevojsh-
me sociale nga ana e institucioneve,
qytetarët parapëlqejnë t’ua mësyjnë
bastoreve. Kjo, në një farë mënyre
stimulon edhe ambicien e tyre për
t’u pasuruar "brenda natës.

Këtë e dëshmon edhe fakti se qy-
tetarët në Maqedoni vetëm në vitin
2015 kanë lënë në bastore dhe kazi-
no afër 200 milionë euro, me shpre-
së se do dalin prej problemeve të
përditshme financiare. Gjithashtu,
ndër 200 firmat me të ardhura më të
mëdha në Maqedoni, renditen edhe
gjashtë biznese të lojëra të fatit. 

Bastoremania si dukuri ka
prekur edhe shtetet tjera të rajonit.
Në Shqipëri në vitin 2016, shpenzi-
met zyrtare për kazino, loto, bingo,
baste, lotari ishin 15.2 miliardë lekë,
ose gati 140 milionë dollarë, tregojnë
bilancet e të ardhurave të subjekte-
ve të licencuara nga Autoriteti i
Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit. Nga
ana tjetër , 16 kompanitë kryesore, që
janë subjekt i lojërave të fatit, kanë
qarkulluar zyrtarisht rreth 120 mi-
lionë euro gjatë vitit 2015, që tregon
një rritje të dukshme të parave që

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

Koha



5AKTUALE
Koha, e shtunë 13 janar, 2018 

Humb jetën
aksidentalisht një
punëtor ndërtimi
nga Gostivari 
Gjashtëdhjetë e shtatëvjeçari punëtor
ndërtimi M.K nga Gostivari dje humbi jetën
aksidentalisht kur kolegu i tij duke e drej-
tuar prapa automjetin e transportit "merce-
dez" pa e vërejtur e ka goditur me pjesën e
pasme të rimorkios. Punëtori u rrëzua në
tokë nga goditja, dhe më pas u shtyp me
rrotat e pasme në pjesën e këmbëve, ku si
rrjedhojë edhe ndërroi jetë, njoftoi MPB.
Mjeku i Ndihmës Mjekësore të shpejtë Go-
stivar e konstatoi vdekjen. Pas urdhrit të
prokurorit publik, trupi i të ndjerit është
çuar në autopsi. Të dy punëtorët kanë qenë
nga e njëjta firmë nga Gostivari e cila ka
zhvilluar punë ndërtimi për tremocentra-
lin. Aksidenti ndodhi dje rreth orës 10 në
rrugën lokale për në fshatin Papalishte të
Gostivarit, në rreth një kilometër nga
mbikalimi hekurudhor.

Shantazhonte 
12 vjeçarin,
arrestohet një
person
38 vjeçari D.T nga fshati Bogovinë të enjten
mbrëma rreth orës 20 ka denoncuar shan-
tazh ndaj djalit të tij 12 vjeçar nga ana e 25
vjeçarit N.M nga ky fshat. Sipas policisë,
rreth orës 19 e 40 minuta i denoncuari N.M
ka hyrë në marketin AMD dhe djalit 12
vjeçari i ka kërkuar para me qëllim që të
mos i tregojë babait të tij se çka ka bërë. I
mituri i ka dhënë 3680 denarë dhe më pas
i ka treguar babait të tij duke i sqaruar se
kjo nuk ishte hera e parë që shantazhohej
dhe ngjarje të këtilla kishin ndodhur që
nga muaji shtator i vitit të kaluar dhe në
këtë mënyrë, i denoncuari N.M i ka marrë
rreth 30 mijë denarë. Pak kohë më pas, po-
licia e ka arrestuar 25 vjeçarin dhe punohet
në zbardhjen e plotë të rastit.

Konfiskohet armë 
në një automobil 
të parkuar
Zyrtarët policor në koordinim me njësitin
“Alfa” më 10 janar gjatë kontrollit në një
makinë në afërsi të qendrës tregtare “City
Mall”, kanë zbuluar dhe konfiskuar sasi
armësh dhe municion. Nga Ministria e
Punëve të Brendshme thonë se makina në
të cilën janë gjetur armët ka qenë me tar-
ga të Prilepit. “Në automobilin 'ford fokus'
me targa Prilepi janë gjetur një pistoletë 'U-
mareh 4.5mm', një pistoletë 'Bereta 4.5mm',
'Ekol Alp 9mm', katër thika dhe shumë
plumba dhe gjëra tjera”, thuhet në kumte-
sën e MPB-së. Nga policia shtojnë se janë
arrestuar personat A.K (42), M.M (31) dhe
J.S (32) të gjithë nga Prilepi dhe ndaj tyre do
të parashtrohet padi adekuate. (O.Xh)

KRONIKË

Shkup, 12 janar - Rritje të numrit të turistë-
ve dhe numrit të bujtjeve regjistroi Enti
Shtetëror i Statistikës në nëntor.  Sipas të
dhënave që dje i publikoi në ueb faqen e saj
ESHS citon se në nëntor Maqedoninë e
kanë vizituar 50.869 turistë që është rritur
për 15.2 për qind në krahasim me të njëjtin
muaj në vitin 2016. Rritje për 18.1 për qind
ka edhe në numrin e bujtjeve që në nëntor

arritën 115.749. Një rritje më drastike të
numrit të turistëve të huaj, respektivisht
në nëntor  numri i tyre është rritur me 24.5
për qind krahasuar me nëntorin e vitit
2016, ndërsa numri i turistëve vendas është
rritur me 1.3 për qind. Rrjedhimisht, ka një
rritje më të madhe të numrit të bujtjeve të
turistëve të huaj sesa bujtjeve të turistëve
vendas. Në periudhën janar-nëntor të vitit

të kaluar, krahasuar me të njëjtën periudhë
të vitit 2016, numri i turistëve u rrit me 16.3
për qind, ku numri i turistëve vendas u rrit
me 5.7 për qind dhe numri i turistëve të
huaj me 23.5 për qind. Numri i bujtjeve u
rrit për 12.2 për qind, ku numri i bujtjeve të
turistëve vendas u rritën për 4.6 për qind,
ndërsa të turistëve të huaj u rritën për 22.6
për qind.

Mbi 50 mijë turistë në nëntor
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omer XHAFERI

Shkup, 12 janar - Një muaj para fillimit të
rigjykimit të rastit “Monstra”, Prokuroria
Speciale Publike, ende nuk ka parashtruar
kërkesë zyrtare deri te Prokuroria Publike,
që kjo lëndë t’ju dorëzohet atyre. Arsyeja
kryesore se pse PSP, deri më sot nuk e ka
kërkuar lëndën gjyqësor për vrasjen e pe-
sëfishtë në Liqenin e Smilkovës, ishte kor-
niza jo e plotë e Ligjit për mbrojtjen e dë-
shmitarëve. Megjithatë, duke filluar nga
dita e enjte, PSP-së, e udhëhequr nga
prokurorja Katica Janeva, i janë krijuar të
gjitha parakushtet për pranimin e kësaj
lëndë dhe rasteve tjera, për të cilat ata
vlerësonin se doemos duhet të procedohet
me plotësimit e Ligjit për mbrojtjen e dë-
shmitarëve. 

Për gazetën KOHA, zëdhënësja e kësaj
PSP-së, prokurorja Lençe Ristovska, tha se
nuk mund të prejudikohet nëse deri para
12 shkurtit (kur është caktuar seanca për
Monstrën) ata do ta kërkojnë apo jo këtë
rast. “Me rëndësi është se plotësimi i Ligjit
për mbrojtjen e dëshmitarëve u aprovua
nga Kuvendi. Tash besoj se kolegët të cilët
e shqyrtojnë procedurën para-hetimore
për ‘Monstrën’ i kanë parasysh këto ndry-
shime dhe me krijimin e kushteve ata edhe
do ta kërkojnë lëndën nga prokuroria
përkatëse. Sinqerisht besoj se 12 shkurti
është një datë e afërt dhe nuk mund të
konstatoi me siguri se brenda kësaj pe-
riudhe do ta kërkojmë këtë lëndë gjyqë-
sore apo jo”, theksoi prokurorja speciale,
Lençe Ristovska. 

Sipas burimeve të gazetës KOHA, në
kolegjiumin e fundit që është mbajtur në
fund të vitit të kaluar, në PSP, tema për ra-
stin “Monstra”, nuk ka qenë në rend të ditës.

Dëshmitari i mbrojtur në rastin “Mon-
stra”, i propozuar nga Prokuroria për krim
të organizuar, sipas qëndrimeve të palës
mbrojtëse dhe të të akuzuarve ka qenë fik-
tiv dhe i montuar. Kësisoj, PSP-ja, nga filli-
mi i saj kërkoi plotësimin e Ligjit për
mbrojtjen e dëshmitarëve, me çka pasi që
ndryshimet e fundit të shpallen në Gazetën
Zyrtare, prokurorëve special do t’ju lirohen
duar që t’i procedojnë rastet e “rënda”, në të
cilët dëshmitari i mbrojtur është pjesë e
pashmangshme e procedurës dëshmue-
se. 

Avokati, Asmir Alispahiç, i cili e mbron
një pjesë të të akuzuarve për vrasjen e pe-
sëfishtë në Liqenin e Smilkovës, shprehet
se me rëndësi është që procesi për “Mon-
strën” fillon nga e para dhe se procedimi i

kësaj lëndë nga PSP-ja, gjithsesi do të
ndodhë së shpejti.

”Besoi se aktakuzën në rigjykimin për
‘Monstrën’ do fillimisht do ta përfaqësojë
Prokuroria për krim të organizuar dhe,
ndërkohë, ashtu siç prezantohen faktet
dhe dëshmitë, pres që edhe PSP-ja të përf-
shihet në proces”, tha shkurt, avokati, Ali-
spahiç. Sipas tij pas themelimit të PSP-së,
ata kanë qenë ndër palët e para që kanë
kërkuar që lënda e tyre, (“Monstra”) të mer-
ret përsipër nga kjo prokurori. Në mesin e
shumë lëndëve që i prisnin ndryshimet në
Ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve, janë
vrasja e Martin Neshkovskit, aksidenti i ga-
zetarit Nikolla Mlladenov dhe zbardhja e
të vërtetës për projektin megaloman
“Shkupit 2014”. Për këtë të fundit, në një
prononcim për media, prokurorja special
Lençe Ristovska, është shprehur se para-
qet lëndën më voluminoze që është duke
e hetuar PSP-ja. 

“MONSTRA” PARA RIPROCESIMIT

Në pritje të 
dëshmitarëve të mbrojtur

Plotësimi i Ligjit për
mbrojtjen e
dëshmitarëve i hap
udhë Prokurorisë
Publike Speciale të
riprocesojë rastin
“Monstra”, në të cilin
dëshmitari i mbrojtur
do të jetë pjesë e
pashmangshme e
procedurës 

PSP hap hetim edhe për Drisllën 

Prokuroria speciale publike Shkup
kumtoi se pas informacioneve të marra
hapi hetim në lidhje me punën e
deponisë Drislla për ndotjen e mjedisit
jetësor dhe natyrën. "Nga informacionet
e marra është hapur hetim në
Prokurorinë speciale publike Shkup për
vepër penale Ndotje e ambientit jetësor
dhe  natyrës nga neni 218 nga Kodi penal.
Në drejtim të vërtetimit të fakteve,
prokurori kompetent publik dërgoi

kërkesë deri te Ministria e Mjedisit
Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor për
marrje të të dhënave të nevojave të
nevojshme lidhur me kontrollin e
deritanishëm të kryer mbi punën e
deponisë DRISLLA - SHKUP SHA, si dhe
nëse është kryer kontroll nëse është
konstatuar respektim i protokolleve për
djegie të mbeturinave mjekësore nga
ana e deponisë dhe informacione tjera",
qëndron në kumtesën e PSP të Shkupit.

Koha
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Shkup, 12 janar - Nisma qytetare për
grumbullimin e nënshkrimeve me
moton “Stop për përmbaruesit”, i
filluar me 18 dhjetor të vitit të ka-
luar, vazhdon edhe gjatë këtij viti.
Çdo të shtunë para Portës “Maqedo-
nia” në qendër të qytetit të Shkupit,
qytetarët vendosin firmën e tyre
dhe kërkojnë që shteti urgjentisht
të iniciojë revizion të punës së
përmbaruesve. Këta të fundit plotë
10 vite po i vjedhin qytetarët për
borxhe të mbetura para 20 viteve.
Aktiviteti për grumbullimin e nën-
shkrimeve do të vazhdojë deri në
miratimin e propozim Ligjit të ri për
përmbarim. 

Nismëtari i aksionit “Stop Përm-
baruesve”, Marjan Risteski shpre-
son se propozim Ligji i ri për përm-
barim se shpejti do të miratohet
dhe se do të merren parasysh të
gjitha vërejtjet dhe propozimet e
shoqatave qytetare dhe ekspertë-
ve. Sipas tij duhet të zvogëlohen ta-
rifat e përmbaruesve të cilët gjatë

këtyre dhjetë viteve kanë qenë aq të
larta sa për një lëndë përmbarimi
në vlerë prej 1000 denarëve përm-
baruesi ka bllokuar llogarinë e
bankare të qytetarit duke kërkuar
që në llogari të përmbaruesit në
afat pre 8 ditëve të paguan 20.000
denarë për borxh të papaguar në
vitin 1995 thotë Risteski. 

“Nuk mund të jetë fajtor qyteta-
ri kur gjykatësit dhe kreditorët nuk
kanë arritur të detyrojnë qytetarët
të paguajnë borxhet e mbetura
para 20 viteve gjegjësisht deri në
hyrjen në fuqi të ligjit për përmba-
rim. Shteti nuk duhej të lejonte që
borxhet e krijuara deri në vitin 2009
në asnjë t’iu kalojnë përmbaruesve.
Borxhi i mbetur i qytetarëve deri në
vitin 2009 është krijuar me fajin e
shtetit dhe kreditorëve të cilët me

qëllim i kanë lejuar qytetarët të mos
paguajnë në kohë faturat komuna-
le apo të operatorëve telefonikë si
dhe kreditë nëpër banka. Me siguri
se ka pasur mekanizma të ndry-
shëm se si institucionet shtetërore
komunale, operatoret e shërbimeve
telefonike apo bankat dhe të
energjisë elektrike, ti detyrojnë qy-
tetarët në kohë ti paguajnë faturat
apo borxhet në banka”, thotë Riste-
ski. 

Nga Oda e Përmbaruesve thonë
se është e vërtetë se borxhi bazë
prej 1000 denarëve rritet deri më
20.000 denarë por kjo nuk është
me fajin e përmbaruesve.

”Kur qytetarët ankohen se për
borxh të mbetur prej 1000 denarë,
përmbaruesi u kërkon 20.000 de-
narë, është e vërtetë por se këto para

nuk mbarojnë të gjitha në llogarinë
e përmbaruesit. Në borxhin bazë
prej 1000 denarë llogariten edhe
shpenzimet e avokatëve, noterëve si
dhe tatimi i TVSH prej 18 për qind
që shkon në arkën e shtetit. Kjo do
të thotë se në vlerën finale të
borxhit prej 20,000 denarëve,
vetëm 30 për qind shkojnë për
përmbaruesin, ndërsa pjesa tjetër
janë kamatat e llogaritura nga kre-
ditorët, shpenzime e noterit si dhe
shpenzimet e avokatit. Më pas llo-
gariten shpenzimet për përmbari-
min e lëndës. Këtu hyjnë edhe sh-
penzimet e bankave të cilët për
marrjen e veprimit të bllokimit të
llogarisë bankare me urdhër të
përmbaruesit i marrin qytetarit nga
2000 denarë deri më 2500 denarë
që janë shuma më të larta se sa

merr një përmbarues nga lënda për
përmbarim. Mirëpo, për këtë gra-
bitje që u bëjnë bankat qytetarëve
as kush nuk flet”, thotë Zotan Di-
mov, kryetar i Odës së Përmbarue-
sve të Maqedonisë. 

Sipas tij nuk janë përmbaruesit
ata të cilët e detyrojnë qytetarin që
për borxh të mbetur në vlerë prej
1000 denarëve të paguajnë vlerë
më të lartë për 20 herë por janë
edhe avokatët, noterët, vetë shteti si
dhe në fund bankat. Me miratimin
e ri të Ligjit për përmbarim në të
ardhmen do të eliminohen të gjitha
këto mangësi dhe se qytetarët do
të kenë lehtësime sa i përket page-
save të borxheve të vjetra më
dhunë. 

“Me ligjin e ri nga përmbarimi
gjegjësisht përmbaruesit nuk do të
kenë të drejtë të bllokojnë xhiro llo-
garite e qytetarëve që janë bartës
të ndihmave sociale apo që marrin
ndihmë social për përkujdesje të
personave me nevoja të posaçme”,
thotë Dimov.

Në pesë vitet e fundit, sipas të
dhënave të fundit zyrtare të Regji-
strit Qendror, përmbaruesit kanë
realizuar të hyra të përgjithshme
prej 60 milionë euro nga përmbari-
mi i lëndëve, duke arkëtuar fitime
personale deri në 23 milionë euro.
Listën për realizmi të hyrave dhe
përfitimet për 5 vitet e fundit e krye-
sojnë pothuajse 10 përmbarues të
njëjtë, ndërsa vendin e parë e krye-
son përmbaruesi Gordan Stanko-
viq, i cili për 5 vite me radhë ka rea-
lizuar fitim mbi 1.3 milion euro. 

Tetovë, 12 janar - Përkrahës të krye-
tarit të shkarkuar të Lëvizjes BESA,
Bilall Kasami, kanë protestuar dje
para ambulancës private "Medi-
cus" të ushtruesit të detyrës kryetar
i Lëvizjes BESA, Nexhbedin Kahre-
mani, duke kërkuar nga ai të dorë-
zojë mandatin. Protestuesit kanë
mbajtur pankarta me mbishkrime
që Kahremani të respektojë vull-
netin e votuesve. Aktivistët thek-
suan se protesta është e qeta dhe
në mënyrë demokratike, ndërsa

kërkuan që organet e rendit të
zbardhin personat që kërcënojnë
Kahremanin. “Ne, aktivistët e Lë-
vizjes BESA protestojmë në
mënyrë paqësore për të shprehur
revoltën ndaj veprimit të deputetit
Nexhbedin Kahremani. I bëjmë
thirrje që të respektojë organet e
partisë dhe të pozicionet në anën e

Bilall Kasamit, ose në të kundërtën
- të deponojë dorëheqjen nga po-
zita e deputetit të Lëvizjes BESA,
pozitë e cila është arritur me mun-
din dhe sakrificën e të gjithë akti-
vistëve. Kjo është protestë paqë-
sore dhe demokratike dhe të gjithë
ata që e paraqesin si të dhunshme
me qëllim të dezinformimit të opi-

nionit, ju qoftë për nder”, tha Albi
Qamili, aktivist. Nga ana tjetër, në
një komunikatë të lëshuar nga Lë-
vizja BESA - krahu që përkrah Kah-
remanin, njoftuan se ushtruesi i
detyrës kryetar sërish është kërcë-
nuar. “Ashtu siç paralajmëroi vetë
para ca ditëve u.d. kryetar i Lëvizjes
BESA, dr. Nexhbedin Kahremani,
se ka kërcënime serioze për jetën e
tij dhe të familjarëve të tij, sot ka
informacione se një grup i njerëz-
ve të dhunshëm, disa nga të cilët
ishin edhe ndër dhunuesit e selisë
në Shkup, do ta sulmojnë ambu-
lancën e Kahremanit. Për këtë ar-
sye kërkojmë përsëri nga organet e
rendit që të ndërmarrin masa dhe
ta mbrojnë z. Kahremani, i cili - pos
tjerash, e gëzon edhe imunitetin e
deputetit”, thuhej në njoftimin e
lëshuar nga Lëvizja BESA. Më tej,
nga Lëvizja BESA kërkuan që akti-
vistët të mos bien pre e provoki-
meve. “Këtu dëshirojmë të thek-

sojmë se nëse dikush ka marrë
mandat deputeti në shpinë të
dikujt në Lëvizjen BESA, ai siguri-
sht nuk është z. Kahremani, por
mund të jetë dikush nga ata që sot
e organizojnë këtë presion ndaj
u.d. kryetar i Lëvizjes BESA. Me
këtë rast i ftojmë të gjithë aktivi-
stët e denjë të Lëvizjes BESA që
mos të bien pre e këtyre provoki-
meve, sepse ato së shpejti do të ka-
lojnë dhe BESA do të dalë edhe më
fuqishme seç ka qenë. Ky është
vetëm një proces pastrimi nga ma-
terialet që nuk kanë mundur ta du-
rojnë qëndrimin stoik të BESËS”,
thuhet në fund të njoftimit. Përn-
dryshe, në mesditë - ambulanca e
deputetit të Lëvizjes BESA, Nexh-
bedin Kahremani ka qenë e blin-
duar nga forca të mëdha policore,
të cilët pas shpërndarjes së prote-
stuesve në mënyrë të qetë, edhe
ata e kanë lëshuar vendin e
ngjarjes. (U.H)

NDASITË TE BESA NISIN EDHE ME PROTESTA

Protesta para shtëpisë së Kahremanit
Në mesditë -
ambulanca e
deputetit të Lëvizjes
BESA, Nexhbedin
Kahremani ka qenë e
blinduar nga forca të
mëdha policore, të
cilët pas shpërndarjes
së protestuesve në
mënyrë të qetë, edhe
ata e kanë lëshuar
vendin e ngjarjes

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

GJURMËVE TË NJË NISME

Reketi modern përmes përmbaruesve
Grumbullimi i nënshkrimeve me moton “Stop
përmbaruesve” synon të sensibilizojë institucionet
shtetërore që të pranohen të gjitha propozimet e
organizatave qytetare për ndryshimin e praktikës
së deritanishme të punës së përmbaruesve, të cilët
kanë grabitur qytetarët për borxh të mbetur para
20 viteve në vlerë prej 1000 denarëve, duke i
shumuar ato në shuma marramendëse që kanë
arritur deri në 20 mijë denarë

Koha

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



7AKTUALE
Koha, e shtunë 13 janar, 2018 

Evis HALILI 

Shkup, 12 janar - Këshilli organizativ
për shënimin e “Vitit të Skënder-
beut” është mbledhur të premten
në Parlament për të diskutuar
lidhur me agjendën dhe formën e
organizimit të kësaj ngjarje
mbarëshqiptare. Këshilli ende nuk
ka hartuar një listë të plotë me ak-
tivitete, përveç tre datave që ta-
shmë i ka të planifikuara, 17 janari
- 550 vjetori i vdekjes së Gjergj Ka-
striotit, Kuvendi i Lezhës dhe Kon-
gresi i Manastirit. Meqenëse aktivi-
tetet e këtij vit do të shënohen nën
siglën e Parlamentit pritet që
krahas datave që lidhen me histo-
rinë shqiptare të ketë edhe manife-
stime të tilla që do të spikasin ba-
shkëjetesën dhe luftën e
përbashkët të popujve për liri. Kë-
shtu pohojnë nga ky këshill që në
mbledhjen e parë ka diskutuar në

pika të përgjithshme për mënyrën
e organizimit dhe aktivitetet që do
të shënojnë këtë vit. Përveç kryeta-
rit Talat Xhaferi në këtë këshill fi-
gurojnë edhe emra të tjerë, si aka-
demiku Dragi Georgiev (drejtor i
Institutit të Historisë), Vllado Po-
povski, Natasha Didenko, Visar Ga-
niu, por edhe David Hosaflook, Al-
bert Ramaj, Harun Ibrahimi, nga
Instituti i Trashëgimisë Skënder
Asani, Sefer Tahiri e Sevdail Demi-
ri. 

“Aktiviteti i parë me të cilin e
japim këtë vit është 17 janari, dhe
pas kësaj date besoj se do të kemi
një agjendë të plotë me aktivitete
të cilat do të mbështeten nga Par-
lamenti dhe do të realizohen nga
ITSHKSH. Datat madhore si Ku-
vendi i Lezhës, Kongresi i Manasti-
rit janë tashmë pjesë e kësaj agjen-
de së cilës do t’i shtohen edhe
manifestime të tjera që kanë lidhje

me figurën e heroit tonë kombëtar,
por edhe luftën për liri të popujve
nën flamurin e Skënderbeut”,
thotë zëvendës kryetari i Këshillit,
Skender Asani.   

Nismës mbarëshqiptare “Viti i
Skënderbeut” iu bashkëngjit edhe
Maqedonia. Pas vendimit të Par-
lamentit për të vendosur në kalen-
darin e festimeve jubilare të vitit
2018 edhe 550 vjetorin e vdekjes
së Skënderbeut, u formua pak ditë
më parë edhe një këshill organi-

zativ për të zgjeruar aktivitetet që
nga një ditë do të transferohen
gjatë gjithë vitit. Duke mundësuar
kështu edhe koordinimin e aktivi-
teteve që mund të shënohen në
forma të përbashkëta me Shqipë-
rinë apo Kosovën, si Dita e Alfabe-
tit, apo edhe Lidhja e Prizrenit. Në
Shqipëri manifestimet për Vitin e
Skënderbeut nisën në nëntorin e
vitit të kaluar, nën kujdesin e qeve-
risë. Në Shkup do të nisin të
mërkurën me akademi përkujti-

more, promovimin e pullës posta-
le, nën organizimin e ITSHKSH, ko-
munës Çair. Kjo datë po ashtu
është koordinuar edhe me Prish-
tinën zyrtare, ku pulla postale do të
promovohet edhe në një ceremoni
në Kosovë, po më 17 janar. 

Datat madhore të Vitit të GJKS
janë - 28 nëntori (574 vjetori i Pa-
varësisë), 17 janari (550 vjetori i
vdekjes së Skënderbeut), 10 qer-
shori (140 vjetori i Lidhjes së Prizre-
nit), 14-22 nëntori ( 110 vjetori i
Kongresit të Manastirit). 

Manastir, 12 janar - Ministri i Kul-
turës, Robert Allagjozovski, dekla-
roi se pas marrjes së vendimeve në
RTVM pas konkursit të shpallur si-
pas Ligjit për mbështetje të pro-
duksionit muzikor vendor, sot ka
dërguar mbikëqyrje inspektuese i
cili konstatoi se thellësisht nuk janë
respektuar afatet për miratim të
këtyre vendimeve dhe në pajtue-
shmëri të kësaj vendimet duhet të
pezullohen. "Nga ana e mbikë-
qyrjes inspektuese, udhëheqësia e
RTVM-së është paralajmëruar se
ballafaqohet me përgjegjësi pena-
le për shkak të këtyre vendimeve
të sjella joligjore me të cilët
krijohet dëm në buxhet dhe të cilët
paraqesin keqpërdorim dhe punë e
pavetëdijshme në shërbim. Gjitha-
shtu, udhëheqësia e RTVM-së

është paralajmëruar se lidhja e
marrëveshjeve me autorët pas
këtyre vendimeve do të shkaktojë
në mënyrë plotësuese shkelje të
Ligjit dhe baza të reja për
përgjegjësi penale", deklaroi mini-
stri i Kulturës, Allagjozovski në kon-
ferencën për shtyp që u mbajt në
Manastir. Ai paralajmëroi se Mini-

stria pas përfundimit të tërësishëm
të mbikëqyrjes inspektuese do t'i
njoftojë të gjithë organet kompe-
tente të veprojnë në kuadër të
kompetencave të tyre lidhur me
këto vendime joligjore. "E njof-
tojmë opinionin se Ministria jo
vetëm që i konteston këto vendi-
me, por filloi të kryejë kontroll të

hollësishëm retroaktiv të konkurse-
ve të mëparshme për të cilët ka
informata dhe indikacione për par-
regullsi të mëdha", tha Allagjozov-
ski. Nga kontrolli i parë në doku-
mentacion dhe mënyrën e zbatimit
të legjislativës janë vërejtur, thek-
soi, më shumë shkelje, ndërsa një
nga shkeljet më flagrante i de-
dikohet nenit 20 nga ligji për mbë-
shtetje të produksionit muzikor
vendor, ku thuhet se drejtori i NP
RTVM me propozim të komisionit,
në afat prej tre ditësh nga dita e
dorëzimit të propozimit të komi-
sionit, sjell vendime për zgjedhje
të performuesve, gjegjësisht kom-
pozimet të cilat janë pranuar në
konkurs.

Në takimin e djeshëm me gaze-
tarët në manastir, ministri i Kul-

turës Allagjozovski theksoi edhe
parregullsi të tjera nga puna e
RTVM-së gjatë realizimit të këtyre
konkurseve për shkak të mosre-
spektimit të afateve, konkurrim të
disa autorëve me këngë të njëjta
në dy konkurse, për çka kanë marrë
mjete, zgjedhje të anëtarëve të cak-
tuar të komisioneve të cilët nuk i
përmbushin kushtet ligjore ose
madje aspak në karrierën e tyre
nuk kanë punuar në pozitën redak-
torë muzikorë, mundësim disa au-
torëve që të marrin të holla dhe
përmes kategorisë "performues",
ndërsa disa të tjerë për të njëjtën
janë refuzuar nga konkurset. Në
praktikë janë konfirmuar edhe disa
raste ku një performues ka konkur-
ruar dhe ka marrë mjete në më
shumë kategori. (E.H)

ALLAGJOZOVSKI PARALAJMËRON HETIM

Konkursi në RTVM është joligjor
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MBLEDHJA E PARË E KËSHILLIT ORGANIZATIV 

Ja si do shënohet 
“Viti i Skënderbeut” Meqenëse aktivitetet

e këtij vit do të
shënohen nën siglën

e Parlamentit pritet
që krahas datave që
lidhen me historinë

shqiptare të ketë edhe
manifestime të tilla

që do të spikasin
bashkëjetesën dhe

luftën e përbashkët të
popujve për liri.

Kështu pohojnë nga
ky këshill që në

mbledhjen e parë ka
diskutuar në pika të

përgjithshme për
mënyrën e

organizimit dhe
aktivitetet që do të

shënojnë këtë vit

Aktiviteti i parë me të cilin e japim këtë vit është 17 janari, dhe
pas kësaj date besoj se do të kemi një agjendë të plotë me
aktivitete të cilat do të mbështeten nga Parlamenti dhe do të
realizohen nga ITSHKSH. Datat madhore si Kuvendi i Lezhës,
Kongresi i Manastirit janë tashmë pjesë e kësaj agjende së
cilës do t’i shtohen edhe manifestime të tjera që kanë lidhje
me figurën e heroit tonë kombëtar, por edhe luftën për liri të
popujve nën flamurin e Skënderbeut 

SKENDER ASANI 
Koha
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Në bazë të nenit 14, paragrafi 2 dhe nenit 22 paragrafi 1/1, nenit 23 paragrafi 1 dhe 2 e 
Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 54/13) nenit 59 dhe 60 të Ligjit për arsim të 
mesëm (Gazeta Zyrtare e RM nr. 44/95...67/17) pëlqimit nr. 12-14687/2 të datës 11.12.2017 të 
parashtruar deri në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës Shkup dhe pëlqimit nr. 08-105/2 të datës 
10.01.2018 të parashtruar deri te Kryetari i Komunës së Velesit, u.d drejtori i SHMK Gjimnazi 
“Koço Racin” Veles publikon:  

 

SHPALLJE 
 

Për plotësimin e vendeve të punës në vijim:    
1. Mësimdhënës i gjeografisë -  1 realizues për kohë të caktuar me orar jo të plotë të punës 

për mësimin në gjuhën shqipe, me fakultet të mbaruar të FMN – gjeografi. 
2. Mësimdhënës të biologjisë - 2 realizues, 1 për kohë të caktuar me orar jo të plotë të punës 

për mësimin në gjuhën maqedonase, dhe 1 realizues për kohë të caktuar me orar jo të plotë 
të punës për mësimin në gjuhën shqipe, me fakultet të mbaruar të FMN – biologji. 

3. Mësimdhënës të kimisë - 1 realizues për kohë të caktuar me orar jo të plotë të punës për 
mësimin në gjuhën shqipe me fakultet të mbaruar të FMN – kimi. 

4. Mësimdhënës të historisë  -  1 realizues për mësimin në gjuhën shqipe me orar jo të plotë 
të punës, me fakultet të mbaruar filozofik – histori. 

5. Mësimdhënës të matematikës - 1 realizues për kohë të caktuar me orar jo të plotë të 
punës për mësimin në gjuhën shqipe, me fakultet të mbaruar FMN – matematikë. 

6. Mësimdhënës të sociologjisë  - 1 realizues për mësimin në gjuhën shqipe, me fakultet të 
mbaruar filozofik – sociologji. 

7. Mësimdhënës të psikologjisë  - 1 realizues për kohë të caktuar me orar jo të plotë të punës 
për mësimin në gjuhën maqedonase, me fakultet të mbaruar filozofik – psikologji. 

8. Mësimdhënës të filozofisë  - 1 realizues për kohë të caktuar me orar jo të plotë të punës 
për mësimin në gjuhën shqipe, me fakultet të mbaruar filozofik – filozofik 

9. Mësimdhënës të informatikës dhe teknologjive informatike - 2 realizues për kohë të 
caktuar me orar jo të plotë të punës për mësimin në gjuhën maqedonase dhe 1 realizues për 
mësimin në gjuhën shqipe, me Studime të mbaruara për informatikë. 

10. Mësimdhënës të biznesit dhe sipërmarrësi - 1 realizues për mësimin në gjuhën shqipe, 
me fakultet të mbaruar ekonomik 

11. Defektolog -  1 realizues për kohë të caktuar me orar të plotë të punës, me fakultet të 
mbaruar filozofik – defektologji. 

 
Kandidatët duhet të jenë shtetas të RM, të njohin gjuhën letrare maqedonase.  

 Dokumentet e nevojshme: fletëparaqitje me biografi profesionale, diplomë për arsimin e 
mbaruar, certifikatë të shtetësisë së RM. 
Punëtorët me numër rendor prej 1 deri më 11, do të punësohen për kohë të caktuar, më së shumti 
deri më 31.08.2018.  

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë, prej ditë së publikimit në shtypin ditor, ndërsa 
zgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje. 

Orari i punës për vendet mësimdhënëse të punës fillon prej ora 7,30 ndërsa përfundon në 
ora 13,30 ose fillon në ora 13,30 dhe përfundon në ora 19,30  në pajtim me orarin e orëve për 
realizimin e mësimit, pagesa bazë është 21.535,00 denarë. 
Dokumentet të dorëzohen në adresën SHFK Gjimnazi “Koço Racin” Veles rr. Bllagoj Gjorev nr. 
40 ose në arkivin e shkollës. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh.   

   
                                                                                  U. D   Drejtor: 

Mimoza Kostoska  

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 
KOMUNA E ZHELINËS 
 
Në bazë të nenit  35 dhe 51  të  Ligjit  për planifikim  hapësinorë dhe urbanistik  ("Gazeta zyrtare e RM-së" nr. 
199 /14, 44/15, 44/15,193/15  31/16,163/16)neni  50  pika  4  nga Ligji për vetëqeverisje lokale (,,Gazeta  
zyrtare e RM-së “ nr. 5/02) ,neni 49  të Statutit të komunës së Zhelinës, Kryetari i komunës së Zhelinës  sjell: 

 
NJ  O  F  T  I M 

 
Për organizim të prezantimit Publik dhe anketës publike të “Propozim Planit Urbanistik për fshatin 
STËRMNICË KK Stërmnicë komuna e Zhelinës, me sipërfaqe  gjithëpërfshirëse prej 157 ha , të përgatitur nga 
ShTPN“PRO-INGENERING” sh.p.k. Tetovë, me numër teknik UP–06/2013 “. 
 
 Kufijtë gjithëpërfshirës janë paraqitur grafikisht dukshëm në hapësirat e komunës së Zhelinës. 
 
Anketa publike dhe prezantimi  publik për “ ,Propozim Planit Urbanistik për fshatin  STËRMNICË,KK 
Stërmnicë,komuna e Zhelinës, me sipërfaqe  gjithëpërfshirëse prej 157 ha, të përgatitur nga ShTPN“PRO-
INGENERING” sh.p.k. Tetovë, me numër teknik UP–06 / 2013”,do të kryhet me nxjerrjen në tabelën e 
shpalljeve të komunës së Zhelinës. 
Anketa  publike do të zgjatë 8 ( tetë ) ditë pune edhe atë prej 22. 01. 2018 deri 31. 01. 2018 v,ndërsa 
Prezantimi  publik me prezantim do të mbahet në ditën 31.01.2018 (e mërkurë)   në ora 12,00 ,  në hapësirat 
e komunës së Zhelinës ( salla  e madhe në katin e dytë). 
 
Qytetarët e interesuar dhe personat juridik në afatin e paraparë,në fletat anketuese të përgatitura  nga komuna 
e Zhelinës,do të mund ti japin vërejtjet e tyre dhe në  kohë  ti dorëzojnë në komunë. 

Komuna e Zhelinës 
Kryetar, Blerim Sejdi 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/15 – tekst i pastruar),
nenit 60 paragrafi 2 i Ligjit për arsim të mesëm dhe Pëlqimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës nr. 12 14898/2 të
datës 28.12.2017 SHMQSH “Georgi Dimitrov” – Shkup publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
Për punësim të kuadrit mësimor për kohë të caktuar për vitin shkollor

2017/2018 deri më 31.08.2018
1. Mësimdhënës të biznesit dhe sipërmarrësi – 1 realizues me 20 orë mësimore, neto pagesa bazë prej

21.000,00 denarë.

Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpallje, krahas kushteve themelore të parapara me Ligjin për
marrëdhënie pune, duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara me nenin 59 të Ligjit për arsim
të mesëm dhe Normativin për kuadër mësimor dhe bashkëpunëtor profesional në arsim të mesëm.
Orari i punës është rregulluar në pesë ditë pune nga dita e hënë deri ditën e premte, në pajtim me Orarin e

orëve për vitin shkollor 2017/2018. Orari ditor i punës bëhet në dy ndërrime edhe atë: ndërrimi i parë prej 0730 deri
më 1305 dhe Ndërrimi i dytë prej më 1400 deri në ora 1935.

Dokumentet e nevojshme për paraqitje në shpallje:
- Lutje (fletëparaqitje),
- CV,
- Diplomë ose certifikatë për arsim të mbaruar përkatës, certifikatë për derikualifikim pedagogjik psikologjik

për kandidatët për vendin e punës me numër rendor 12,
- Certifikatë e shtetësisë,

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit në shtypin ditor.
Vendimi për zgjedhje konkrete do të realizohet në afat prej 15 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje në

shpallje.
Dokumentet e nevojshme parashtrohen në adresë të shkollës rr. Varshavska nr. 3 1000 Shkup ose

drejtpërdrejtë në arkivin e shkollës.
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit.

SHMQSH “Georgi Dimitrov”
Shkup

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – teksti i pastruar (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 
167/2015) 

Drejtori i NP Ujësjellësi dhe kanalizimi – Shkup  
publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për pranim të punëtorëve për kohë të pacaktuar 
 

 Publikohet shpallje publike për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të pacaktuar për 
vendet e punës në vijim: 
 
Sektori “Kontabilitet, punë financiare, furnizime publike dhe komercial”  
 
1. Udhëheqës në Shërbimin për financa – 1 realizues   

 
2. Likuiditor – 1 realizues 
 
Kushtet e përgjithshme: 

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë  
- Të jetë i moshës së rritur 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës 
 

Kushtet e posaçme: 
1. Për vendin e punës me numër rendor 1: Udhëheqës në Shërbimin për financa 
- Arsim sipëror të mbaruar: PSP – shkalla VII/1 – fakulteti ekonomik 
- Së paku 3 vjet përvojë pune në profesion  

 
2. Për vendin e punës me numër rendor 2: Likuiditor 
- PMP të mbaruar – shkalla IV, shkolla ekonomike ose gjimnaz 
- Me dhe pa përvojë pune 

 
Dokumentet e nevojshme: 

1. Fletëparaqitje (Lutje) 
2. Certifikatë/Diplomë për arsim të mbaruar  
3. Biografi të shkurtë 
4. Certifikatë të shtetësisë 

 
- Orari ditor i punës prej ora 07:30-15:30. 
- Orari javor i punës 40 orë pune (prej ditës së hënë deri ditën e premte). 
- Pagesa bazë për vendin e punës me numër rendor 1: Udhëheqës në Shërbimin për financa 

është 29.147,00 denarë 
- Pagesa bazë për vendin e punës me numër rendor 2: Likuiditor është 20.158,00 denarë.  

 
Shpallja publike zgjat 5 (pesë) ditë pune llogaritur nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
 
Nëse në shpalljen publike paraqiten deri në 200 kandidatë për një vend pune zgjedhja do të realizohet 
në afat prej 45 ditëve, prej 201 deri në 500 kandidatë për një vend pune zgjedhja do të realizohet në afat 
prej 90 ditë dhe mbi 500 kandidatë për një vend pune zgjedhja do të realizohet në afat prej 120 ditë, pas 
kalimit ë afatit për paraqitje. 
Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit dhe i pakompletuar nuk do të merret parasysh. 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm kandidatët duhet ti dorëzojnë në NP 
Ujësjellësi dhe kanalizimi – Shkup në adresën “Llazar Liçenoski” nr. 9 - Shkup.  
Telefon për kontakt 02/30 73 010 lok. 316; kontakt personi: Darko Donevski; 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune dhe në pajtim me Rregulloren për 
organizim dhe sistematizim të vendeve të punës, Drejtuesi i MHEC LUKAR SHPKNJP 
Kavadar   

Publikon  
SHPALLJE  

Për pranim të punëtorëve  
 

 I. MHEC LUKAR SHPKNJP Kavadar ka nevojë për pranim të punëtorëve për kohë 
të pacaktuar për vendet e punës: 
 

1. Inxhinier në mirëmbajtje 1 (një) realizues; 
2. Inxhinier për mbështetje informatike 1 (një) realizues. 

 
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara në Ligj duhet të përmbushin 
edhe kushtet e posaçme në vijim: 

 
-Kandidatët nga pika 1 duhet të kenë të mbaruar PSP makineri/elektro; 
-Kandidatët nga pika 2 duhet të kenë të mbaruar PSP shkencat kompjuterike ose 

inxhinier i logjistikës industriale. 
 
Orari i punës së kandidatëve të zgjedhur për të dyja pikat do të jetë prej ora 07 deri 

në ora 15 ose 40 orë në javë prej ditës së hënë deri ditën e premte. 
Pagesa bazë e kandidatëve të zgjedhur do të jetë 26.100,  denarë. 
Kandidatët krahas lutjes për punë duhet të parashtrojnë edhe dëshmi me të cilat i 

përmbushin kushtet e përgjithshme në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune: 
1. Të jetë shtetas i RM; 
2. të jetë i moshës së rritur; 
3. Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe  
4. Të mos i jetë shqiptuar dënim ose me vendim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalesë 
të kryerjes së profesionit ose detyrës. 
 
Si dhe dëshmi për arsim të mbaruar me të çka i përmbushin kushtet e posaçme të 

lartpërmendura. 
 
 Shpallja është  hapur (pesë) 5 ditë pune duke llogaritur nga dita e publikimit. 
 
 Zgjedhja do të realizohet në pajtim me nenin 23 paragrafi 2 i Ligjit për marrëdhënie 
pune gjegjësisht nëse në shpalljen publike paraqiten deri në 200 kandidatë për një vend pune, 
zgjedhja do të realizohet në afat prej 45 ditëve, prej 201 deri në 500 kandidatë për një vend 
pune, zgjedhja do të realizohet në afat prej 90 ditëve dhe mbi 500 kandidat për një vend pune, 
zgjedhja do të realizohet në afat prej 120 ditëve, pas kalimit të afatit për paraqitje.  
 
 Lutja së bashku me dokumentacionin e nevojshëm parashtrohet në arkivin e MHEC 
LUKAR SHPKNJP Kavadar, rr. “Industriska” pn. 
 

                                                                                         Drejtues i MHEC Lukar SHPKNJP  
                                                                                               Inxh. i dip. i mak. Bllagoj Peçkov 
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Urim HASIPI

Tetovë, 12 janar - Në rajonin e Te-
tovës dhe Gostivarit, përveç tjerash,
muajin e kaluar dhe këtë muaj
kanë ndodhur dhjetëra aksidente
komunikacioni në të cilat pjesë-
marrës kanë qenë këmbësorët,
mes të cilëve edhe fëmijët. Vitin e
kaluar, në 80 aksidente komunika-

cioni në rajonin më të gjerë të Te-
tovës - pjesëmarrës kanë qenë
këmbësorët. Dy nga këto aksiden-
te kanë përfunduar me dy të
vdekur, lëndime të rënda trupore
kanë marrë 13 persona, ndërsa lën-
dime të karakterit më të lehtë për
pasojë kanë marrë 68 persona ose
në krahasim me vitin paraprak,
gjegjësisht me vitin 2016 - në këtë
rajon numri i këmbësorëve të cilët
kanë ndërruar jetë si pasojë e aksi-
dentimit nga automjetet është
zvogëluar për 2 për qind, përderisa
numri i të lënduarve rëndë është
përafërsisht në të njëjtin nivel
sikurse në vitin 2016. Numri më i
madh i aksidenteve të vitit të ka-
luar me pjesëmarrjen e këmbë-

sorëve në këto aksidente ka qenë
për shkak të mospërshtatjes së sh-
pejtësisë nga ana e vozitësve, ose
mosdhënia përparësi kalimi
këmbësorëve te vendkalimit e pa-
rapara enkas për këmbësorët, por
edhe për shkak të pakujdesisë së
këmbësorëve kur kalojnë rrugën.
Eksperti i komunikacionit, Elmir
Mustafai, thotë se duhet më shumë
kujdes edhe nga ana e këmbësorë-
ve, por edhe nga ana e vozitësve.
"Duhet që më shumë të kihet kuj-
des si nga këmbësorët, po ashtu
edhe nga ana e vozitësve. Nuk
duhet që rruga të kalohet në pjesën
ku nuk ka shenja sinjalizimi për
këmbësorë apo vija të bardha, sido-
mos nuk duhet të kalohet në ato

rrugë ku ka frekuentim më të
madh të veturave. Kujdes duhet që
të bëjnë edhe vozitësit që t'iu japin
përparësi këmbësorëve në këto ra-
ste, prandaj mendoj se fajin e kanë
të dyja palët që janë shpeshuar ak-
sidentet me këmbësorë në Tetovë”,
thotë Mustafai. Nga Policia thonë
se duke marrë parasysh faktin se
edhe në fillim të këtij viti kanë
ndodhur disa aksidente komu-
nikacioni me këmbësorë të lën-
duar, apelojnë deri tek vozitësit që
në mënyrë të detyrueshme t'ju ja-
pin përparësi këmbësorëve dhe t’i
lëshojnë ato për të kaluar rrugën
në vendkalimet e parapara për
këmbësorë, për shkak se në të
kundërtën - do të ballafaqohen me

padi adekuate dhe gjobë, e cila për
këtë lloj të kundërvajtjes - arrin në
300 euro në kundërvlerë të dena-
rit. "Këmbësorët sërish këshillohen
që të mos kalojnë rrugën ku dhe si
të mbërrijnë, në mënyrë të kujdes-
shme të lëvizin dhe të mos nda-
lojnë shumë gjatë në rrugë,
veçanërisht nëpër udhëkryqe, por
edhe në përgjithësi. Gjobat për
këmbësorët, të cilët nuk ju përm-
bahen rregullave në komunikacion
lëvizin nga 35 deri në 45 euro në
kundërvlerë të denarit. "Sektori për
Punë të Brendshme në Tetovë vitin
e kaluar ka realizuar 7 aksione kon-
trolli që në fokus kanë pasur
këmbësorët, ndërsa janë realizuar
edhe 7 ligjërata për rregullat në
komunikacion, ku pjesëmarrës
kanë qenë këmbësorët kundër-
vajtës, të cilët kanë thyer rregullat
dhe kanë kryer kundërvajtje", njof-
ton Sektori për Punë të Brendshme
në Tetovë përmes një kumtese me
shkrim. Të enjten mbrëma është
regjistruar edhe një aksident tra-
fiku në rrugën Tetovë-Jazhincë kur
një grua e moshës 56 vjeçare është
aksidentuar nga një veturë e tipit
Golf me targa të Tetovës e drejtuar
nga 39 vjeçari me iniciale M.Sh
poashtu nga ky fshat. Gruaja është
dërguar në Spitalin Klinik të Te-
tovës dhe pas marrjes së ndihmës
së parë është lëshuar për mjekim
shtëpiak. 

Laura PAPRANIKU

Shkup, 12 janar - Fillimi i reformave të
reja në arsim dhe që kanë për qël-
lim ndryshimin e situatës kaotike
në të cilën gjendet për momentin i
gjithë sistemi arsimor, nuk do të
mund të realizohet në mënyrë edhe
aq të pavarur. Maqedonia, përveçse
është nënshkruese e marrëveshjeve
të shumta ndërkombëtare, në
kuadër të zonës evropiane të arsi-

mit ka hartuar paraprakisht edhe
Strategji, të cilat ka marrë përsipër
ti realizojë sipas dinamikës së para-
parë. I këtillë është edhe dokumen-
ti i Strategjisë për mësimin sipër-
marrës për periudhën 2014-2020.
Në kuadër të kësaj reforme, për të
cilën Maqedonia bashkëpunoi me
Fondacionin Evropian për Trajnim
(ETF) është intervenuar deri në pro-
gramet mësimore të thuajse kom-
plet sistemit arsimor. Në arsimin fil-
lor, sipërmarrësia është bërë pjesë
integrale e disa lëndëve mësimore,
të cilat kanë për qëllim të nxisin ku-
reshtjen e nxënësve për këtë fushë
dhe të pajisin me shkathtësitë
përkatëse. Ndërkaq, në arsimin e
mesëm - pesha e kësaj reforme
është ngjitur deri në nivelin e lëndës
së veçantë e cila mësohet si në gjim-
naze - ashtu edhe në shkollat profe-
sionale. Komponentët mësimore si-
gurisht që janë shumë më
ambicioze në këtë fazë, të cilat nor-
mal se vijnë dhe rriten në arsimin
universitar, si dhe në arsimin jofor-
mal. Kështu, pavarësisht paralajmë-
rimeve për shkarkimin e kurrikulës
mësimore nga lëndë të tepërta, më-
simi i sipërmarrësisë vështirë se do

të mund të shmangej nga progra-
met mësimore. Të paktën jo deri në
përfundim të 2020-ës, për kur Ma-
qedonia ka marrë përsipër të zba-
tojë Strategjinë e hartuar prej saj
para katër viteve. Ideja eventuale
për të larguar mësimin e sipër-
marrësisë nga programet mësimo-
re, qofshin ato në formë të njësive
brenda lëndëve të tjera apo në
kuadër të lëndëve të veçanta, vësh-
tirësohet ende më shumë nëse
marrin parasysh faktin se për zbati-
min e Strategjisë janë të lidhura
disa institucione. Ministria e Arsi-
mit dhe Shkencës (MASH) është in-
stitucioni bartës i asaj strategjie, por
krahas saj - pjesë të përgjegjësive
dhe obligimeve kanë edhe Ministria
e Ekonomisë, Ministria e Punës dhe
Politikës Sociale, Odat ekonomike,
Byroja për Zhvillimin e Arsimit,
Qendra për Arsim Profesional dhe
Trajnim, e kështu me radhë. Maqe-
donia është një vend me përqindje
të lartë të papunësisë, diku me rreth
30 për qind dhe me theks të veçantë
tangon rininë, popullatën e zonave
rurale, pjesëtarët e pakicat etnike
dhe personat shkallë të ulët të arsi-
mimit. Këtu del edhe sfida kryesore

e vendit për krijimin e vendeve të
punës. Pikërisht për këtë është
sugjeruar edhe rritja e kompo-
nentëve të mësimit të sipërmarrjes
në sistemin arsimor edhe atë që në
nivele të hershme të shkollimit. Pasi
besohet fortë se në këtë mënyrë
mund të veprohet më mirë dhe më
sigurt në krijimin e politikave për
sipërmarrje, inovacion, ngritje të
konkurrencës dhe zhvillimin e kapi-
talit njerëzor me qëllim që vendi të
mund t’ju përgjigjet sfidave në të
ardhmen. 

Në klasat më të larta të arsimit
fillor është planifikuar që nxënësit
të mësojnë për shkathtësitë që do të
nevojiten për të ardhmen, si një
proces i gjenerimit të ideve, ven-
dimmarrjes dhe zgjidhjes se pro-
blemeve. Pra, një prej qëllimeve të
arsimit fillor është të prezantojë
përgjegjësitë që kanë nxënësit në
komunitet dhe të nis me fillimin e
aktiviteteve që do të përmirësojnë
pjesët e ndryshme të jetës shkollo-
re. Në këtë fazë, mësimi sipërmarrës
do të zhvillojë për tek ta vetëbesi-
min, kreativitetin, shkathtësitë e
punës në ekip, përgjegjësitë, durim
dhe fleksibilitet, guxim për të sh-

qyrtuar dhe eksperimentuar me
gjëra të ndryshme, shkathtësi so-
ciale, vetëdije për komunitetin
lokal, si dhe shkathtësi për të përdo-
rur lloje të ndryshme të teknologji-
ve. Arsimi i mesëm si faza e dytë e
procesit arsimor është një fushë
tjetër primare për Strategjinë e

mësimit sipërmarrës në Maqe-
doni. Këtu nxënësit do të duhet të
vazhdojnë të rrisin shkathtësitë e
tyre sipërmarrëse dhe duhet të fil-
lojnë të punojnë me projekte prak-
tike nga dhënia e ideve deri në zba-
timin e proceseve sipërmarrëse. Ata
mund të zbatojnë projektet e tyre
sipërmarrëse me ndihmën e shkol-
lës se tyre ose të shoqatave relevan-
te dhe OJQ-ve të ndryshme. 

Pra, arsimi i mesëm ka për qël-
lim të sigurojë për nxënësit përvojë
të “dorës së parë” për mundësitë e
ndryshme dhe karrierës. Shkollat e
mesme e kanë të obliguar me Ligj
që të paraqesin domosdoshmërish
aktivitete të kësaj fushe në progra-
met veta zhvillimore dhe në pro-
gramet vjetore të punës. Shkollat
kanë deri zyra të posaçme që mer-
ren me administrimin e projekteve
nga fusha e sipërmarrjes. 

PËR SHKAK TË STRATEGJISË GJASHTË VJEÇARE

Lënda e sipërmarrjes nuk largohet deri 2020-ën
Shkarkimi i kurrikulës
mësimore nga lëndë të
tepërta vështirë se do të
mund të shmanget
mësimet nga lënda e
sipërmarësisë. Të paktën
jo deri në përfundim të
2020-ës, për kur
Maqedonia ka marrë
përsipër të zbatojë
Strategjinë e hartuar
prej saj para katër viteve
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RRITET NUMRI I AKSIDENTEVE ME KËMBËSORË

Këmbësorët e pasigurt në Tetovë
Mbrëmë është
regjistruar edhe një
aksident trafiku në
rrugën Tetovë-Jazhincë,
kur një grua e moshës
56 vjeçare është
aksidentuar nga një
veturë e tipit Golf me
targa të Tetovës e
drejtuar nga 39 vjeçari
me iniciale M.Sh, po
ashtu nga ky fshat.
Gruaja është dërguar në
Spitalin Klinik të Tetovës
dhe pas marrjes së
ndihmës së parë është
lëshuar për mjekim
shtëpiak

Koha
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M
eqë është bërë një
kohë më e gjatë që
emri im përflitet në
kontekst të politikës
shqiptare në Maqe-

doni, për fat të keq edhe me nota
negative dhe shpeshherë fyese, por
edhe për arsye se tashmë disa me-
dia më kanë kontaktuar për të
marrë prononcimin tim në lidhje
me këto përmendje, ndjej detyrim
intelektual dhe njerëzor të shpje-
goj ca gjëra.

Unë, Adnan Ismaili, jam peda-
gog në Universitetin e Tetovës dhe
drejtues i SHB “Logos-A” nga Shku-
pi. Meqë për vite të tëra, përveç afir-
mimit të kulturës shqiptare, kam
vepruar edhe në fushën e humani-
tetit dhe bamirësisë, kam krijuar
miq gjithandej dhe jam i lumtur për
të kaluarën time.

Sa i takon politikës, deri tash
nuk kam qenë anëtar i asnjë partie
politike, por kam ndihmuar gjithnjë
kur kam besuar te partitë e caktua-
ra. Fjala bie, i kam ndihmuar me aq
sa kam mundur PPD-së, duke qenë
i bindur se ajo ishte lëvizje popullo-
re shqiptare. Pastaj i kam ndihmuar
PDSH-së, duke besuar në naciona-
lizmin e artikuluar nga i ndjeri
Arbën Xhaferi, një mik i imi dhe,
përgjithësisht, mik i librit. I kam
ndihmuar edhe BDI-së, duke qenë i
bindur se ajo ishte një parti që erdhi
përmes UÇK-së dhe duke pasur pa-
rasysh sakrificën e bijve më të mirë
të kombit, kam ndihmuar ku e si
kam mundur dhe as për këtë nuk
jam penduar kurrë. Po ashtu e kam
ndihmuar edhe Lëvizjen BESA,
duke besuar se ajo përfaqësonte një
identitet autokton të shqiptarëve të

Maqedonisë dhe duke e respektuar
vullnetin e të rinjve shqiptarë që iu
bashkuan asaj. Është fakt edhe ajo
që një pjesë e këtyre të rinjve, që e
kanë udhëhequr Lëvizjen BESA, i
kam njohur që nga mosha shumë e
re, jam interesuar për ata që të
edukohen dhe arsimohen me vlera
të larta morale dhe kombëtare. Si
edhe shumë të tjerë, edhe ata i kam
konsideruar shokë dhe jam
përpjekur që ata të zhvillohen në
personalitete që do të shërbejnë në
ngritjen e vlerave të mirëfillta njerë-
zore në nënqiellin tonë. 

Në mesin e tyre bëjnë pjesë
edhe kryetari i deritanishëm i Lë-
vizjes BESA, si dhe disa anëtarë të
Kryesisë. Asnjëherë prej tyre nuk
kam kërkuar asgjë, pos që t’i shër-
bejnë me dinjitet dhe njerëzillëk të
mirës sonë të gjithmbarshme. Por,
gjërat sot kanë degjeneruar mbase
dhe për disa prej tyre tash jam bërë
një “person i apostrofuar”, ngase ata
pa peris në gojë më përmendin dhe
më ulin në bankën e të akuzuarit
për gjëra që unë nuk kam asnjë
lidhje. Po, e vërtetë është se me disa
nga drejtuesit e Besës jemi takuar
shpesh, kemi biseduar e diskutuar
se çfarë mund të bëhet e si mund të
ndihmoj edhe unë, por në asnjë rast
nuk kam besuar se disa nga këta
djem do të shkelin mbi të gjitha pa-
rimet njerëzore dhe, duke më marrë
mua karshi, do të përpiqen të reali-
zojnë agjenda që nuk di se kujt i
shërbejnë. Sipas meje, ky grup i
vogël e kanë marrë tërkuzën nëpër
këmbë, i kanë tradhtuar parimet
me të cilat dikur mburreshin dhe
sot nuk e përmbajnë dot veten për
t’i implikuar të gjithë ata që mbase

dikur edhe u kanë ndihmuar në
mënyra të ndryshme. Nuk po flas
për bukëshkalët, se ajo është në ka-
tegori tjetër të debatit, por do të
doja t’ia bëj me dije opinionit se Ad-
nan Ismaili as nuk ka qenë, as nuk
është e as nuk do të jetë pjesë e
asnjë loje politike që e bëjnë partitë
e caktuara.

Unë do ta respektoj secilën par-
ti politike, së paku aq sa ato kanë
respekt për interesin e përgjith-
shëm të popullatës, ndërsa në asnjë
mënyrë, karakteri im nuk ma lejon,
nuk do të pajtohem me të gjithë ata
që, si rrjedhë e egocentrizmit të tyre
dhe shërbimit ndaj agjendave të
ndryshme, do të përpiqen të shkak-
tojnë dëme. Në asnjë mënyrë nuk
mund të rri rahat kur njerëzit që
kam pasur shpresë se janë edukuar

ndryshe, sot bashkë me persona të
tjerë të kërcënojnë dhe të ushtrojnë
dhunë. Dhe, në këtë kontekst, laj-
mi se prof. Nexhbedin Kahremani -
një profesor i nderuar universitar,

tashmë është drejtues i Besës, për
mua është një sihariq se megjithatë
ka shpresë për politikën shqiptare
në Maqedoni derisa ajo i respekton
intelektualët e denjë dhe dinjitozë.

Sidoqoftë, dëshiroj t’i lus ata që
kanë edhe një fije respekti për mua,
por pse jo edhe gjithë opinionin pu-
blik, që të mos abuzojnë me emrin
tim, ndërsa në lidhje me procesin
që tashmë po zhvillohet në Besa
uroj të kalojë sa më mirë, pa pro-
bleme dhe telashe. I tërë opinioni
duhet ta dijë se unë në asnjë mëny-
re nuk e pranoj dhe nuk do ta pra-
noj dhunën dhe pasionin për push-
tet të disa personave që, si pasojë,
sjell shkatërrimin e tërë procesit të
veprimit demokratik në mesin e sh-
qiptarëve. 

Kurrë nuk e kam bërë këtë dhe
gjithnjë do të jem kundër kësaj.
Prandaj, duke qenë i bindur se ve-
primet e këqija nuk i shërbejnë
askujt, u bëj thirrje të gjithëve që
të përmbahen, të mos e ulin nivelin
e komunikimit e mos ta nëpërkëm-
bin dinjitetin e dikujt tjetër dhe ta
lëndojnë zemrën e kujtdo qoftë. Po-
litika, besoj unë, i ka normat e saj,
që rregullohen përmes procedurave
demokratike, që procesi të përfun-
dojë ashtu si u ka hije njerëzve me
dinjitet.

Fundja, fjalët janë si gozhdat e
ngulura në dru: edhe nëse pastaj
pendohesh dhe i heq, gjurmët mbe-
ten. Unë nuk do të doja të lëmë
gjurmë të këqija pas vetes.

Sidoqoftë,
dëshiroj t’i lus
ata që kanë
edhe një fije
respekti për
mua, por pse jo
edhe gjithë
opinionin
publik, që të
mos abuzojnë
me emrin tim,
ndërsa në lidhje
me procesin që
tashmë po
zhvillohet në
Besa uroj të
kalojë sa më
mirë, pa
probleme dhe
telashe
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E vërteta ime dhe e drejtuesve 
të BESËS Nga 

Adnan ISMAILI
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi

E
 p

ër
di

ts
h

m
e 

in
fo

rm
at

iv
e

w
w

w
.k

oh
a.

m
k

Botues: Koha Production SHPK | Adresa e botuesit dhe redaksisë: Bul. Goce Delçev nr.11,  | Q.T. Mavrovasja lok.14 - përdhesë, Shkup | Gazetë ditore - botohet çdo ditë përveç të dielës | Shtypi dhe distribuimi:“Adria Media Ballkan” - rr. 852 nr.62, Shkup, 5000 kopje | Data e shtypjes e premte 12 janar | Numri i parë i gazetës doli më 22 Nëntor 2006
Drejtor: Lirim DULLOVI | Kryeredaktor: Vedat MEMEDALIU | Redaktor përgjegjës: Emin AZEMI | Ndihmëskryeredaktor: Evis HALILI | Redaktor teknik: Halil BERISHA

E-mail: koha@koha.com.mk  | Tel: 02 3179 - 904; Tel: 02 3179 - 905; Tel: 02 3179 - 906; Fax: 02 3118 - 060; | MARKETING: Bekim SHAQIRI • marketing@koha.com.mk; Tel: 02 3179-904; Mob: 071 372 222 | Përgjegjës për distribuim: Afrim DULLOVI -  Tel: 071 372 221
Përfaqësues ligjor: Shtëpia e avokatëve Inter Partes - Shkup  

K
o
h

a

NPK "Koha Production" Num. i xhirollogarisë: 210063340670177; Tutunska Banka -Shkup; Numri tatimor 4030008022772 



shtojcë enigmatike e fundjavësshtojcë enigmatike e fundjavës



DALLIMET

ZBULIMI
numrat

VIZATIMI

LABIRINTIK H eO A lirë

FSHEHËSIRA

KOHA PËR ENIGMA12
Koha, e shtunë 13 janar, 2018 



 
NONOGRAMI

KENKENSUDOKU "killer"

SUDOKU "më i madh se"

është më i madh se

ARUKONE (Çiftimi)

"numri i njëjtë - shkronja e njëjtë"

KRIPTOGRAMI

MOZAIKU

TRANSFORMIMI

MOSBARAZIMI

GOLFI  enigmatik 

shënoni 1 pikë;

2 pikë;

pikë;

shënoni 5 pikë.

1
ARZAPUM

GOLFI  enigmatik

SKATIPËL PIKË
PLASTIKË 1

SPITAL 2
LAPSI 3

X 5

4
BËTCUSANS

5
GjALOBONALI

2
GjNZOVERE

Një goditje = 
Dy goditje = 
Tre goditje = 
Dështim = 

SHEMBULL

TABELA 1 2 3 4 5 GJITHSEJ
A
B

1 G R U SH T

2
3
4
5
6 Z E M R A

Plotësoni mozaikun duke 

Në fushat e hijëzuara shënoni 

5
TEKCASARV
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MOZAIKU

1GRUSHT

2TREGU

3BREGU

4BAGER

5ZEBRA

6ZEMRA

MENSUR
MAMUTI

PJESA E 
VEÇANTË, 
HOLLËSIA

-------------------
SHIH

FOTON
D FILM ME

T.F. AROMË E PAPASTËR
I HUTUAR

--------------------
GRIMCAT E 

MOLEKULËS I
PERSONI I 
AFTË PËR 
TELEPATI

-------------------
DIJET

D
BANOR I MALIT
---------------------
SHKRIMTARI 

JAKOVA

K
EMBRION
(shkurt.)

--------------------
ORGAN QË 
E PËRÇON 

URINËN (shq.)

LLOJ PEME 
QË RRITET 

NË VENDET E 
NGROHTA

EUROPEAN 
UNIION

-------------------
KOMPANI E 

LOJËR. KOMP-
JUTERIKE

LL
--------------------

Q

LUTJA, 
BEKIMI

-------------------
SH.R.

KOHA
E LIRË

BANOR 
I QYTETIT 

TË LINDJES 
SË T.F.

BESIM NË 
ALLAH DHE 

NË PROFETIN 
MUHAMED

FJALË 
MAGJIKE
(e përdorin 
magjistarët)

POLITIKANI 
PRESHEVAR, 

ARIFI

SHITORE 
GAZETASH, 

KIOSKËT
-------------------

SHËNIM I 
ORËVE

REZE
------------------

SILICIUM

INSTRUMENT 
MUZIKOR

BANOR I 
KRETËS

-------------------
G.SH.

FILM 
ME T.F.

NDALIM 
I TREGTISË 

ME NJË 
SHTET 
TJETËR

TRAJNERI 
TURK, FATIH
-------------------

GRUAJA E 
ORFEUT

(mit. greke)

JARGAVEC
-----------------

EKSPOZITË E 
MADHE PRO-

DHIMESH

FJALË 
IDENTIFIKIMI I 
ÇDONJËRIT

-------------------
ANSAMBËL 
MUZIKOR

IMPULS
-------------------
BANORE E 
MAVROVËS

P
KATRORI 

TREDIMEN-
SIONAL

------------------
SHKRIMTARI 
YNË ISMAIL

1050 ROMAK
-------------------

RUMANI

AZOT
 KLASA

PUNËTORE
------------------
TOREADOR

ANSAMBLI 
MUZIKOR

--------------------
PERSONAL 
IDENTIFICA-

TION NUMBER

BURRË TRIM 
E BUJAR

------------------
ERIN 

BROKOVIC

KOHA
E LIRË

MAKARSKA
--------------------

BANORI 
I MEKES

PRINCIPE
--------------------

REOMIR

VERMONT
-----------------

ALI
KORÇA

QYTET NË 
SPANJË

DY DYSHA NË 
LOJËN TABLLA
--------------------

MARKË ORËSH 
ZVICËRANE

SHKRONJË 
GREKE

PIKA MË E 
LARTË NË 
KUPËN E 
QIELLIT

-------------------
ZERO

NJË TRUP 
GJEOMETRIK
------------------

AKTORI 
ATKINSON
(Mr. Bean)

ROLI I T.F. 
NË FILMIN: 
“MALET ME 

BLERIM 
MBULUAR”

KËNGËTAR 
I ROKUT

------------------
GJENDJE 
E LIRË E 
MOTORIT

V.T.
-------------------
BIMË SHUMË-

VJEÇARE, 
PEMË

ADRESA
(shkurt.)

ALEKSANDRI 
I MADH 

-------------------
RADIUM

POLITIKANI 
TETOVAR 

IRFAN
-------------------

M.U.

MATEMATIKANI 
AMERIKAN 
ROBERT

SULFUR
---------------------

KALIUM

NJË MUAJ VITI
--------------------
PORTUGALI

SUEDI

IRIDIUM ZDRUKTHËTAR 
QË BËN ARKA 

KRIPTOGRAMI

SUDOKU "killer"NONOGRAMI KENKENARUKONE

KAKURO
LABIRINTI

DALLIMET

FSHEHËSIRA

ZBULIMI

GOLFI ENIGMATIK

PËR TË RINJTË
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SKANDI
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-------------------
SHIH
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I HUTUAR
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Të stërvitur për detyrën dhe be-
snikërinë absolute: shërbyes për de-
finicion, dhe mbi të gjitha, edhe pje-
sëtarë të një elite me një mijë
privilegje. Universi i ngrirë në kohë
i samurajëve ka frymëzuar letërsinë
dhe kinematografinë: po cilët ishin
në të vërtetë samurajët? Ja historia
e tyre, dhe kureshti të ndryshme
mbi jetën dhe vdekjen e zotërinjve
japonezë të luftës. 
ORIGJINA. Saburau do të thotë “të
shërbesh”: prej këtu lind termi sa-
muraj, emri i luftëtarëve shërbëtorë
që, duke nisur nga shekulli XI-XII, u
ndërfutën në strukturën sociale ja-
poneze nën udhëheqjen e shogun,
diktatori ushtarak që i mori pushtet
prej perandorit (i cili u shndërrua
në një figurë më shumë simbolike).
TË PAMËSHIRSHËM. Në shekullin
12, me ishujt japonezë të katandisur
si mos më keq prej më shumë se
një mijë viteve luftëra të brendsh-
me, samurajët spikatën si shërbyes
të devotshëm dhe besnikë të
daimyo-ve, feudalëve lokalë që i
përgjigjeshin shogunit. Ishin një lloj
kalorësie e pamëshirshme, me rre-
gulla të ndryshme nga ata që u zh-
villuan në mesjetë në Perëndim. Në
fotografi, Koboto Santaro, koman-
danti në krye të ushtrisë së shogun.
Ishte viti 1683.
HARKU, PASTAJ SHPATA. Dallimi i
parë me kalorësit perëndimorë
qëndron në armën e përzgjedhur
të samurajëve: jo katana (shpata), si
mund të mendohet, por harku, i cili
injorohej prej kalorësisë evropiane,
pasi konsiderohej “jo shumë fisnik”.
Ishte pikërisht shigetou, harku asi-
metrik japonez, i gjatë 2 metra dhe
i bërë me dru laminat e të lyer me
llak, arma ekskluzive e samurajë-
ve. Lëshonte edhe shigjeta me zjarr
në disa qindra metra distancë, dhe
deri në shekullin XIII konsiderohej
më i rëndësishëm se sa shpata. Ar-
maturën e plotësonin katana e
gjatë dhe uakizashi i shkurtër (sh-
patëza që përdorej edhe për t’u
vetëvrarë), si dhe mjete të tjera luf-
te. Për kohë të ndryshme të histori-
së së Japonisë, samurajët ishin të
vetmit që mbanin armë.
GJITHMONË BESNIKË - EDHE NË
VDEKJE. Luftëtari japonez jetonte
dhe vdiste sipas një kodi të ngurtë
sjelljeje, bushido (rruga e luftëta-
rit), që rregullonte marrëdhënien
unike e të pandashme mes samu-
rajit dhe daimyos së tij. Në themel
të këtij kodi ishte besnikëria absolu-
te, një përcaktim i ngurtë i nderit

dhe sakrifikimit të të mirës së indi-
vidit, në dobi të të mirës së përba-
shkët. Është kjo etika në themel të
veprimeve të kamikazëve japone-
ze gjatë Luftës së Dytë Botërore,
shenja të të cilëve i gjen edhe në
disa sipërmarrje japoneze. Nëse një
shkelje apo një ndjenjë faji e kish
prekur këtë marrëdhënie, kishte
gjithmonë një rrugë për të shpë-
tuar nderin: sepuku ose harakiri,
vetëvrasja rituale (veprimi që po
kryen ky person i veshur me të
bardha, në këtë fotografinë lart, që
i përket afërsisht vitit 1880).
VDEKJE LIVE. Edhe veprimi ek-
strem i krenarisë dhe lirisë së një
samuraji ndiqte rregulla rreptësi-
shtë të kodifikuara. Flijimi duhej të
ndodhte përpara dëshmitarëve
duke përdorur kamën (tanto) dhe
shpatën e shkurtër (uakizashi) duke
krijuar një formë “L”-je, që niste nga
kërthiza dhe zgjatej nga e majta në
të djathtë, dhe pastaj lart. Këmbët e
vendosura me majat për poshtë ga-
rantonin që i vdekuri do të binte me
fytyrë, duke mbuluar shenjën e
gjakut dhe të brendshmeve; prania
e dëshmitarëve dhe kaishakuninë-
ve, ndihmësve të ngarkuar për t’i
dhënë fund të plagosurit me një go-
ditje të shpatës në fyt, siguronte që
viktima nuk do të vuante më
shumë. Stomaku konsiderohej ven-
di i shpirtit: hapja e tij me shpatë

para dëshmitarëve ishte për të de-
monstruar pastërtinë e shpirtit.
FËMIJËRIA E HUMBUR. Stërvitja e
pinjollëve të familjeve luftëtare për
t’u bërë samurajë fillonte në mo-
shën 3 vjeç. Deri në moshën 7 vjeç,
me përfundimin e alfabetizimit,
mësohej për të mos patur frikë nga
vdekja, apo për t’iu bindur zotërisë
dhe për të praktikuar ushtrime për
kontrollin e mendjes dhe trupit
(kata). Pastaj mësohej përdorimi i
harkut dhe shigjetave, të shpatës
së drunjtë dhe me metal të lehtë.
Mësohej më pas kalërimi dhe lufti-
mi ndaj armiqve imagjinarë, dhe
pastaj u nënshtroheshin dusheve
të ngrirë nën kaskada apo në dë-
borë, për të mësuar trupin me ku-
shte ekstreme. Në moshën 12 vjeç
dinin tashmë të përdornin harkun
dhe shpatën: fillonin të luftonin në
prapavija, si dhe të vrisnin.
SEKS DHE SHPATA. Lidhja me stër-
vitësit mund të bëhej shumë spe-
ciale. Në kohën feudale, praktikat
seksuale mes burrave ishin të
zakonshme për luftëtarët samurajë.
Sipas traditës së shudos - nga uaka-
shudo (“rruga e adoleshentëve”) - të
rinjtë kalonin disa vite në kontakt
me burra më të rritur, që përveçse u
mësonin teknikat e luftimit, i fusnin
dhe në botën e seksit: samurajët e
mësuar bëheshin më pas të dashu-
rit zyrtarë, në një raport që njihej

dhe që kërkonte, natyrisht, besnikë-
ri absolute.
SEKSI DHE GRATË SAMURAJE. Në
një shoqëri kaq të përshkuar prej
idealeve mashkullore, nuk kishte
vend për dashuri. Bashkëshortja e
samurajit zgjidhej në tavolinë dhe
duhej t’i përkiste një fisi luftëtarësh,
ose të “adoptohej” nga një familje
samurajësh para martese, që ia fi-
snikëronte origjinën. Bashkëshor-
teve të samurajëve u takonte “një
privilegj”: me martesën fitonin dhe
ato të drejtën e praktikimit të vetë-
vrasjes rituale, duke prerë fytin. Në
Japoninë e mesjetës mund të nde-
shje edhe gra samuraje: të stërvi-
tura në vlera dhe arte marciale të
kastës që në moshë të re, thirreshin
të mbronin tokat e zotërisë së tyre
kur burrat ishin në betejë, ose
mbronin zotërimet e tyre.
TË EGËR DHE TROKË. Nëse është e
vërtetë që samurajët i përkisnin kla-
sës shoqërore më të ngritur (ilbuke,
fisnikëria e armëve që përbënte afro
7% të popullsisë), nuk mund të
thuhet që ata pasuroheshin. Puno-
nin për lavdinë e daimyo-së, por
paga e tyre kufizohej në thjeshtë
simbolike. Për të ruajtur statusin so-
cial pa humbur fytyrën, samurajët
që nuk ishin tashmë të pasur prej
familjes rregulloheshin si të mund-
nin me punë dytësore, si prodhimi i
çadrave apo kruajtëseve të

dhëmbëve. Megjithatë, u kërkonin
të tjerëve që t’i shisnin, për të mos u
kompromentuar shumë.
TË VETMIT ME NJË MBIEMËR. Për-
ballë një jete kthjelltësie, samurajët
kishin megjithatë të drejtën për
disa privilegje. Një prej këtyre ishte
mundësia që të kishin një mbiemër,
që njerëzit e zakonshëm në Japoni
nuk e kishin (dhe që e fituan këtë të
drejtë vetëm në fund të Tetëqindës,
me fundin e Japonisë feudale).
NË TEHUN E SHPATËS. Një tjetër
privilegj, më pak i njohur dhe me
të cilin shpesh është abuzuar, ishte
ai i kirisute gomen, ose “autorizimi
për të prerë dhe braktisur”. Samuraji
mund të kalonte në tehun e shpatës
këdo që nuk i kish treguar respekt,
nëse ishte i një rangu më të ulët.  I
vetmi skrupull ishte që më pas të
demonstronte fajin e të ndjerit.
IKANAKË DHE MIZORË. Kur një
daimyo (zotëria) binte nga pozicio-
ni, samurajët në shërbim të tij nuk
kishin më një padron. Dhe kështu
bëheshin mina lëvizëse: thirreshin
ronin, “njerëz-dallgë”, luftëtarë ja-
shtë kaste dhe - mbi të gjitha në
epokën Tokugava, koha me më
shumë izolim dhe shkëlqim e Japo-
nisë, mes 1603 dhe 1868 - bridhnin
në fshatra duke sulmuar fshatarët
dhe plaçkitur fshatrat, në kërkim të
një zotërie të ri, të cilit t’i ofronin
shërbimin. Këta luftëtarë përç-
moheshin nga samurajët e vërtetë,
dhe shpesh viheshin në shënjestër:
askush nuk thirrej të përgjigjej për
vrasjen e tyre.
GJYSHËRIT E MAFIAS JAPONEZË.
Por roninët kishin dhe një tjetër rol.
Ndodhte që bashkoheshin me treg-
tarët, fshatarët dhe artizanët për të
mbrojtur fshatrat nga plaçkitjet e
banditëve, duke mësuar luftën dhe
artet marciale dhe duke krijuar një
lloj truproje të vetëorganizuar. Men-
donte se kjo lloj policie private mund
të jetë në origjinë të jakuzës, mafia
moderne japoneze, anëtarët e të
cilës kanë të përbashkët me samu-
rajët një sens të fortë përkatësie dhe
një besnikëri absolute ndaj “bosit”.
FUNDI. Në gjysmën e dytë të Tetë-
qindës, me hapjen e Japonisë ndaj
botës perëndimore dhe krijimit të
një ushtrie të rregullt, kasta e sa-
murajëve u konsiderua anakronike
dhe jashtë kohe. Dy ligje nën pe-
randorin Meiji (1852-1912) shënuan
fundin e samurajëve: njëri, Dam-
patsurei, detyronte luftëtarët
shërbyes që të hiqnin dorë nga
duhani i dredhur dhe të mbanin
flokë sipas modelit perëndimor. Tje-
tri, më përcaktues, ishte Haitorei,
që u hiqte të drejtën të mbanin
armë në publik. Samurajëve pa ka-
tana nuk u mbetej veçse një pen-
sion i vogël shtetëror, si dhe një
vend i sigurt në folklor. (bota.al)

Vetëvrasjet e nderit, 
seks dhe shpatat e SAMURAJËVE

Kufizimet e
besnikërisë, rituali i
vetëvrasjes, stërvitja
shumë e fortë dhe
pasojat e saj të
përgjakshme: jeta
dhe vdekja e
samurajëve,
shërbyesve luftëtarë
dhe zotërinjve të
periudhës së artë të
Japonisë
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Shqipëria paraqiti kërkesën për
anëtarësim në BE në vitin 2009 dhe
pesë vite më vonë asaj iu dha statu-
si i kandidatit për në BE, por pa
ndonjë datë të saktë lidhur me afa-
tin kohor të hapjes së negociatave të
pranimit në Bashkimin Evropian,
shkruan sot European Western
Balkans. Megjithëse, nisja e bisedi-
meve nuk do të thotë domosdo-
shmërisht se do të jetë një proces i
lehtë, BE-ja duhet të mbajë të gjal-
la shpresat mes shteteve kandidate.
Shqipëria është shumë pranë

hapjes së bisedimeve të pranimit
të saj në BE, dhe pritet që ky vit të
jetë vendimtar për rrugën e saj drejt
Bashkimit Evropian. Disa muaj më
parë, ministri shqiptar për Evropën
dhe Punët e Jashtme, Ditmir Busha-
ti deklaroi se Shqipëria pret që Kë-
shilli Evropian të miratojë vendimin
mbi hapjen e negociatave të prani-
mit të saj në BE, në qershor 2018.
Gjithashtu, ai paralajmëroi BE-në se
do të ishte një zhgënjim i madh për
shqiptarët nëse ky vendim nuk do të
miratohej. Në një opinion për Eu-

ractiv, Bushati theksoi se hapja e ne-
gociatave ishte vetëm fillimi i një
procesi të gjatë dhe sfidues të të më-
suarit. “Ne e dimë shumë mirë se do
të duhet kohë dhe ne duam ta për-
dorim këtë kohë për ta transformuar
më tej vendin tonë në çdo kuptim
dhe për t’i sjellë qytetarët më afër
me Evropën”, shkruan Bushati. Si-
tuata do të jetë më e qartë në prill
kur Komisioni Evropian të paraqesë
një raport mbi Shqipërinë. Ndërsa,
lidhur me vendimin që pritet të
merren pas paraqitjes së raportit,

komisioneri i BE-së për Politikat
Evropiane të Fqinjësisë dhe Nego-
ciatat e Zgjerimit, Johannes Hahn
shprehu optimizmin e tij se Komi-
sioni Evropian do të paraqiste një
vlerësim pozitiv në raportin vjetor
mbi progresin e Shqipërisë. bëri të
ditur se nuk kishte patur asnjë rea-
gim negativ nga ndonjë vend anë-
tar i BE-së. Përveç kësaj, komisione-
ri i BE-së për Zgjerimin vuri në dukje
se Shqipëria duhet të vazhdojë të
zbatojë reformat në pesë fusha kyçe
të përcaktuara si administrata pu-

blike, korrupsioni, shteti ligjor, krimi
i organizuar dhe të drejtat themelo-
re të njeriut. Ajo që është më e
rëndësishme është se muajin e
ardhshëm, Komisioni Evropian do
të paraqesë Strategjinë e Zgjerimit
- një dokument me një vizion të
qartë për Ballkanin Perëndimor,
përfshirë Shqipërinë. Gjithashtu,
presidenca bullgare e BE-së në 2018
mund të jetë me rëndësi vendimta-
re për vendet e Ballkanit Perëndi-
mor në rrugën e tyre drejt anëtarë-
simit në BE.

Avni Arifi, shef i
negociatave me
Serbinë
Qeveria e Kosovës emëroi sot
Avni Arifin shef të negociatave
me Serbinë. Arifi është këshill-
tar i kryeministrit Ramush Ha-
radinaj. Ky i fundit tha se arsye
pse është bërë një emërim i til-
lë është se Qeveria ka kërkuar
që të emërohet një shef për
negociata me Serbinë ndërsa
dialogu politik sipas tij përfa-
qësohet nga presidenti Ha-
shim Thaçi. "Qeveria është palë
në dialogun Kosovë-Serbi. Dia-
logu politik përfaqësohet nga
presidenti Thaçi. Ekziston një
nivel i negocimit që e ka
udhëhiq Tahiri(Edita Tahiri).
Tash kemi ardhur në një fazë të
ndjeshme finale të dialogut.
Është kërkuar nga Qeveria e
vendit të emërojë një shef të
negociatave që do te ishte në
gjendje me përcjell rrjedhën
me vendimarrësit politik.
Përkundër faktit që Avni Arifi
ka plot detyra jemi dakorduar
që të emërohet shef i negocia-
tave Avni Arifi. Arifi e ka pra-
nuar përkundër që është si-
tuatë jo e lehtë e punës", tha
Haradinaj. Qeveria në
mbledhjen esaj ka diskutuar
edhe për disa pika tjera ku ka
miratuar propozim që Kuvendi
të jap mendimin për emërimin
e Guvernatorit të Bankës Qen-
drore si dhe propozimin për
plotësimin e bordit të nder-
marrjes publike “Ibër Lepenci”.
Haradinaj me këtë rast ka dy
kandidatë Muharrem Xhemaj-
lin dhe Liridon Zogianin. Në
mbledhjen e sotme Qeveria ka
miratuar buxhetin për vitin
2018 për komunën e Lipjanit.
Ministri Bedri Hamza tha se
komuna e Lipjanit me vonesë
ka aprovuar buxhetin. Buxheti
për komunën e Lipjanit është
15 milionë euro.

Vala e dorëheqjeve në Lëvizjen
Vetëvendosje, besohet se nuk
është spontane, por pasojë e pakë-
naqësive të akumuluara në këtë
subjekt politik. Me 32 ulëse në Ku-
vendin e Kosovës, Vetëvendosje
aktualisht është subjekti më i
madh opozitar. Viteve të fundit,
Vetëvendosje ishte subjekti më i
zëshëm në Kuvend dhe në disa ra-
ste edhe më me ndikim, pavarësi-
sht që atëherë përfaqësohej me 17
deputetë.

Por, sa do të reflektojnë tani
dorëheqjet e shumta të njerëzve
në pozitat kyçe në këtë subjekt po-
litik në Grupin Parlamentar të
Vetëvendosjes, kjo çështje mbetet
të shihet në ditët në vijim. Tashmë
është e qartë se të dorëhequrit i
dhanë një mesazh Albin Kurtit, i
cili mbetet kandidati i vetëm për
t’u kthyer në krye të Vetëvendo-
sjes, se ai nuk është i dëshiruari,
për ta marrë drejtimin e timonit
të partisë. Megjithatë, Kurti po tre-
gohet i vendosur që më 21 janar të
kthehet në pozitën e kryetarit të
subjektit që dikur e kishte krijuar
me disa mbështetës të tij. Analisti
politik, Albert Krasniqi thotë se po
shihet një orkestrim i vendimeve

për dorëheqje, që si qëllim mund
të kenë pengimin e Albin Kurtit që
të zgjidhet kryetar i partisë. “E
gjithë kjo duket që është diçka e
orkestruar dhe nuk është se po
vjen natyrshëm prej vet anëtarëve,
por është e planifikuar dhe ka për
qëllim që në njërën anë t’i bëjë
presion Albin Kurtit që të mos të
jetë kandidat për kryetar të partisë,
dhe në anën tjetër në rast të mos
arritjes së një konsensusi mes këty-
re dy grupeve, që të bëhet një dëm
më i madh ndaj Vetëvendosjes, në
mënyrë që ato vota të kapitali-
zohen potencialisht në një subjekt
të ri politik i cili do të mund të
krijohej nga ata që kanë dhënë
dorëheqjen nga Vetëvendosje”,
thekson Krasniqi.

Ndër personalitetet e fundit që
ka dhënë dorëheqje nga strukturat
e kësaj Lëvizje është edhe depute-
ti, Frashër Krasniqi i dënuar nga
Gjykata Themelore në Prishtinë
me 8 vjet burg për rastin e sulmit
ndaj Kuvendit të Kosovës. Ai ishte
një nga aktivistët që është parë në
të gjitha “aksionet” siç i quan Vetë-
vendosje, veprimet e saj në terren.
Nga burgu u Dubravës, Krasniqi ka
shkruar se ka vendosur të jap

dorëheqje për të mbrojtur intere-
sin e Lëvizjes, që sipas tij, “sot po
cenohet për interesa personale të
disa individëve”.

Ai ka kritikuar pikërisht Albin
Kurtin, të cilit i ka vënë epitetin e
një babai të Vetëvendosjes duke
besuar se ai po e vë interesin perso-
nal mbi interesin e Lëvizjes Vetë-
vendosje. “Thirrjet për socialde-
mokraci e bashkim kombëtar, që
na shpërthenin nga gjokset në çdo
tubim, demonstratë e postim në
Facebook, po zëvendësohen nga
thirrjet histerike “Duam Babën”, ka
shkruar Frashër Krasniqi në letrën
e tij nga burgu. Përplasjet në Vetë-
vendosje, analisti Albert Krasniqi i
sheh si sinjale që tregojnë se nëse
nuk do të ketë përafrim të pozicio-
neve mes individëve dhe grupeve
brenda saj, në të ardhmen mund të
shihen dy grupime të Vetëvendo-
sjes në Kuvend. “Besoj që ata do të
vazhdojnë në kuadër të Vetëven-
dosjes. E në rast se do të ketë një
shkëputje dhe nuk do të ketë har-
monizim të qëndrimeve ndërmjet
këtyre dy grupeve parlamentare
që mund të krijohen në Kuvendin
e Kosovës, atëherë vërtetë mund
të ketë pasoja”. “Në radhë të parë,

pasoja për qeverisjen e vendit,
ngase kur ka një opozitë të dobët,
të përçarë që nuk mund ta mbikë-
qyrë punën e Qeverisë, atëherë do
të rezultojë me një keqqeverisje
dhe shpërfillje të rolit të Kuvendit
nga ana e ekzekutivit, dhe në
radhë të dytë do ta dobësojë Vetë-
vendosjen e cila ishte në kulmin e
saj, duke arritur të dyfishojë num-
rin e deputetëve nga zgjedhjet pa-
raprake”, thotë Krasniqi.

Nga postet e larta drejtuese të
Lëvizjes Vetëvendosje kanë dhënë
dorëheqje ish-kryetari Visar Yme-
ri, ish-sekretari organizativ Dardan
Molliqaj, nënkryetari Dardan Sej-
diu, Driton Çaushi, pastaj Aida
Dërguti dhe figura tjera në poste të
larta të partisë. Dilemat aktuale
janë nëse ata që dhanë dorëheqje
dhe mbështetësit e tyre do të
rikthehen në parti apo do të ven-
dosin të themelojnë një fraksion
politik të veçantë, jashtë struktura-
ve aktuale. Të dyja opsionet, po
konsiderohen të vështira për ecjen
më tutje të këtij subjekti politik, i
cili viteve të fundit kryesisht ka
qenë zëri më i fuqishëm opozitar
në Kosovë. Vetëvendosje, ndodhet
në procesin e brendshëm
zgjedhor. I vetmi kandidat për
kryetar të partisë është Albin Kur-
ti. Kuvendi zgjedhor pritet të
mbahet më 21 janar. Aty do të
shihet nëse Vetëvendosje do ta
ruaj unitetin apo do ta ketë fatin e
disa partive tjera politike në Ko-
sovë, të cilat u ndanë pikërisht
nëpër kuvendet zgjedhore.

2018-ta, vit vendimtar për Shqipërinë drejt BE-së
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dorëheqjet, 
trysni mbi Albin Kurtin

Vetëvendosje, ndodhet
në procesin e
brendshëm zgjedhor. I
vetmi kandidat për
kryetar të partisë është
Albin Kurti. Kuvendi
zgjedhor pritet të
mbahet më 21 janar.
Aty do të shihet nëse
Vetëvendosje do ta ruaj
unitetin apo do ta ketë
fatin e disa partive tjera
politike në Kosovë, të
cilat u ndanë pikërisht
nëpër kuvendet
zgjedhore
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Rrallë mund të përcaktohet
shkaku i një krize qeveritare me
kaq saktësi si aktualisht në
Belgjikë. Skena e ngjarjes është
Parku Maximilien në Bruksel.
Që nga viti 2015 aty zbarkojnë
emigrantë. Disa qindra syresh
vazhdojnë të presin aty për
dokumentet ose për të vazh-
duar rrugën e tyre për në Brita-
ninë e Madhe. Parku Maximi-
lien është për shumë belgë
simbol i dështimit të shtetit
belg në krizën e refugjatëve. De-
bati u shtua deri në masën e një
krizë qeveritare që i kushtoi
madje Charles Michelit postin
si kryeministër. Tani qeveria li-
berale e djathtë nën kryemini-
strin Michel duhet të përballet
me akuzën se i ka dorëzuar su-
danezë që kanë kërkuar

mbrojtje në Belgjikë, regjimit të
presidentit Omar Hassan al-Ba-
shir. Aty ata janë persekutuar
dhe torturuar. E pabesueshme,
ky qe reagimi i opozitës. Vitin e
kaluar në Bruksel qëndroi një
delegacion sudanez dhe i dorë-
zoi Qeverisë belge një listë me
emrat e 43 sudanezëve duke
kërkuar ekstradimin e tyre.
Belgjika e pranoi këtë kërkesë
dhe i nisi personat e kërkuar me
avion në Kartum. Një bashkë-
punim i tillë i vërtetë me një dik-
taturë nuk mund të tolerohet,
thotë Julie Fernandez-Fernan-
dez, e Partisë Socialiste.

Me veprime të tilla Belgjika
rrezikon emrin e saj të mirë që
në arenën ndërkombëtare dhe
në radhët e OKB-së. Socialistja
Julie Fernandez-Fernandez kri-

tikon sidomos sekretarin e shte-
tit për azilin dhe migrimin, Theo
Francken, që sipas saj, vetëm sy-
non të heqë qafe refugjatët,
madje edhe duke shkelur të
drejtat e njeriut. Sipas politika-
nes opozitare,  Theo Francken
ka bërë pa asnjë lloj transparen-
ce një "marrëveshje të pistë" me
Sudanin dhe presidentin e tij,
kundër të cilit nga viti 2009
është në fuqi një urdhër arresti
ndërkombëtar për krime
kundër njerëzimit. Kritika të
ashpra ndaj kësaj politike ush-
tron edhe eksperti për Lindjen e
Mesme, Koert Debeuf. Sipas
shënimeve të tij me disa perso-
na që i kanë ekstraduar nga
Belgjika në Sudan mund të
thuhet se të paktën tre prej tyre
janë keqtrajtuar rëndë apo janë

torturuar. Qeveria duket se do
ta anashkalojë skandalin që po
vazhdon prej javësh. Një komi-
sion i pavarur hetimor i
mbledhur me ngut duhet të pa-
raqesë një herë rezultatin e vet,
e deri atëherë nuk ka arsye për
të komentuar, thuhet në
përgjigjen e Ministrisë për Azil
dhe Migracion për pyetjet e
bëra me shkrim nga DË-ja. Krye-
ministri Michel dha ndërkohë
urdhër të ndalimin e çdo ekstra-
dimi deri në një njoftim tjetër.
Megjithatë, ai tha se nuk mund
ta plotësojë kërkesën e opozitës
që ministri përgjegjës të  japë
dorëheqjen pa e vënë qeverinë
e tij në rrezik. Sepse në këtë rast
partneri nacionalist i djathtë N-
VA kërcënon me daljen nga
koalicioni.

Liderët e partive të Unionit
konservator CDU/CSU Angela
Merkel dhe Horst Seehofer si dhe

ai i socialdemokratëve, SPD, Mar-
tin Schulz, siç njoftojnë agjencitë
gjermane të lajmeve, kanë arritur
marrëveshje gjatë një takimi prej
gati 24 orësh, që të vazhdojnë koa-
licionin qeverisës me bazë të gjerë
në Gjermani. Përfaqësuesit e parti-
ve kanë hartuar një dokument prej
28 faqesh, pasi janë dakorduar
gjatë këtyre bisedimeve në nivelin
më të lartë, thonë qarqet e afërta
me negociatorët. Angela Merkel,
Horst Seehofer dhe Martin Schulz
do ta paraqesin gjatë ditës këtë

marrëveshje para gazetarëve. Bi-
sedimet përfundimtare mes këty-
re partive për vazhdimin e koali-
cionit, i cili edhe tani është në
pushtet, kanë filluar para një jave.
Gjatë bisedimeve ka pasur mo-
smarrëveshje dhe tensione për
shumë çështje: refugjatët, ekono-
minë, financat... por thuhet se ato
janë harmonizuar. Gjatë ditës do të
dihet më shumë për marrëveshjet
e arritura. Këtë marrëveshje duhet
ta miratojnë edhe organet e parti-
ve, që do të futen në koalicion.

Ushtria izraelite
kërkon dëmshpërblim
nga familja e
palestinezit të vrarë
Ushtria izraelite ka kërkuar 27 mijë dollarë
dëmshpërblim nga familja e aktivistit pale-
stinez Abdullah Gunejmat, të cilin trupat iz-
raelite e vranë tre vjet më parë në afërsi të
Ramallahut. Ushtria izraelite në qershor të
vitit 2015 kreu bastisje në qytezën Kafr Malik
në qytetin e Ramallahut, gjatë së cilës për-
dorën plumba të vërtetë kundër palesti-
nezëve që tentuan ta pengojnë atë. Ushtarët
izraelitë vranë aktivistin 21-vjeçar palestinez
Abdullah Gunejmat. 
Ushtria izraelite u përpoq të kalojë me au-
tomjet mbi kufomën e Gunejmatit të vrarë,
por automjeti u përmbys. Familja arriti
vetëm katër orë më vonë të nxjerrë kufomën
e tij. Ndërsa dhimbja për djalin e humbur
ishte ende e freskët, familjes palestineze i
erdhi një vendim për dëmshpërblim.
Avokatja e familjes, Naile Atije, për Anadolu
Agency (AA) konfirmoi se ushtria izraelite ka
kërkuar dëmshpërblim prej 100 mijë
shekelësh (27 mijë dollarë) nga familja e Gu-
nejmatit, i cili, siç tha ajo, është kërkuar për
shkak të dëmtimit që i është bërë automje-
tit ushtarak. "Ushtria izraelite vret fëmijët
tanë dhe gjithashtu na kërkon dëmshpër-
blim", tha për AA Ijad Gunejmat, babai i pa-
lestinezit të vrarë. "Ka ngelur vetëm të
kërkojnë që t'i paguajmë edhe plumbat me
të cilat i vrasin fëmijët tanë", shtoi ai. Ai
theksoi se Izraeli është shtet okupator i cili
vjedh territorin palestinez. 
"Biri im nuk ka shkuar te ta, por ata erdhën
në vendin tonë. Në fakt, ne jemi ata që
duhet të kërkojmë dëmshpërblim. Lidhur
me këtë çështje, ne do t'u drejtohemi gjyka-
tave lokale dhe ndërkombëtare", tha babai
Gunejmat, duke shtuar se ushtarët izraelitë
e vranë qëllimisht djalin e tij dhe kaluan
mbi trupin e tij me automjet ushtarak. Drej-
tori i Qendrës Palestineze për Media, De-
mokraci dhe të Drejta të Njeriut (SEMS),
Omar Rahhal, vendimin izraelit për të
kërkuar dëmshpërblim nga familjet palesti-
neze e quajti si "arrogancë dhe hipokrizi".

Arrihet marrëveshja për koalicion të madh në Gjermani
Pas një takimi
maratonik prej gati 24
orësh u kumtua
vendimi për
marrëveshjen.
Kancelarja Merkel
mbetet në këtë post

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

"Marrëveshja e pistë" 
kundër refugjatëve

Skandali për dëbimin e azilkërkuesve sudanezë nga Belgjika në Sudan po acarohet,
sepse dyshohet se ata janë persekutuar dhe torturuar nga regjimi i presidentit Omar
Hassan al-Bashir.



Aktorja franceze Catherine De-
neuve tha se burrat duhet të jenë
të lirë që të joshin gratë. 74-vjeçarja
Deneuve është një prej 100 fem-
rave të njohura në Francë që shk-
ruan një letër të hapur, në të cilën
paralajmërojnë për puritanizmin e
ri që mori shkas nga skandalet e
fundit të ngacmimeve seksuale.

Letra shpreh keqardhjen për

valën e denoncimeve që pasoi pre-
tendimet se producenti amerikan
Harvey Weinstein ka përdhunuar
apo ngacmuar seksualisht dhjetë-
ra femra. Weinstein i ka mohuar
akuzat për seks jo konsensual, por
pranoi se sjellja e tij kishte shkak-
tuar dhimbje. Letra e shkrimtare-
ve, aktoreve dhe akademikeve
franceze u publikua në gazetën Le

Monde.
“Burrat janë ndëshkuar sa hap

e mbyll sytë, janë shkarkuar nga
puna vetëm se i prekën gjurin
dikujt apo u përpoqën të vjedhin
një puthje. Përdhunimi është krim,
por nuk është krim të përpiqesh të
joshësh dikë, qoftë me këmbën-
gulje apo edhe pa e ditur si bëhet”,
shkruhet në letër.

Autoret e letrës thonë se në
botë ka ardhur puritanizmi i ri dhe
se ndërsa është e ligjshme dhe e
domosdoshme të flitet kundër
abuzimit të pushtetit nga disa bur-
ra, denoncimet e pandalshme
kanë dalë jashtë kontrolli. Sipas le-
trës, kjo po krijon një atmosferë
publike në të cilën gratë shihen si
të pafuqishme dhe si viktima të
përhershme. Vetë Deneuve, një ak-
tore e nominuar për çmimin Oscar,
ka folur hapur kundër fushatave
në mediat sociale që sulmojnë dhe
turpërojnë burrat e akuzuar për
ngacmim të grave.
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“Shqipen fluturuese”, Rexhep
Çeliku, në vlerësim të kontributit
të jashtëzakonshëm si solist me
nivel të lartë dhe mjeshtëri të
veçantë artistike në interpreti-
min e valleve shqiptare; për pro-
movimin denjësisht të vlerave të
mirëfillta të trashëgimisë sonë
kulturore kombëtare brenda dhe
jashtë vendit, si dhe për pasuri-
min e fondit të krijimtarisë ko-
reografike dhe përçimin e tij tek
brezat e artistëve të rinj”, thuhej
në motivacionin e presidentit.
Më tej presidenti vazhdoi duke
thënë se “ Rexhep Çeliku, biri i
një familje gjirokastrite të tra-
ditës kombëtare, ndoqi trashë-
giminë e të atit duke e gdhendur
vallen popullore shqiptare në
tempullin e kulturës, në skenën e
Ansamblit tonë Kombëtar të
Këngëve dhe Valleve Popullore
si “Shqipja fluturuese”, sikundër e
ka karakterizuar kritika artistike
shqiptare dhe e huaj.

Rexhep Çeliku, me pasion
dhe përkushtim, me estetikë dhe

mjeshtëri, me talent të jashtë-
zakonshëm ka shkruar disa nga
faqet më të lavdishme të artit sh-
qiptar. Rexhep Çeliku ka inter-
pretuar solistin e parë në 200 val-
le, ka marrë pjesë në më shumë
se 3000 shfaqje artistike dhe
është nderuar me shumë çmime
kombëtare e ndërkombëtare e
medalje të ndryshme. Figura
emblematike dhe e veçantë e tij
në skenë, kaq emocionuese sa
edhe mbresëlënëse në portretin
e tij të hekurt, por edhe në gjithë
gjymtyrët e tij, me të drejtë është
simbolizuar në thënien mbre-
sëlënëse “Njeriu që vallëzon me
shqipet” ose “Shqiponja e skenës
shqiptare”.Ikja e tij është një

ngjarje e trishtë për kulturën sh-
qiptare e cila humbi një nga ta-
lentet e saj të rralla.

I lindur në Tiranë në vitin
1954, Rexhep Çeliku prej vitit 1976
ishte solist I Ansamblit të Këngë-
ve dhe Valleve Popullore dhe
numëron në repertorin e tij arti-
stik rreth 8 mijë shfaqje, ku ka
interpretuar 32 mijë role brenda
dhe jashtë vendit. Është nderuar
me titullin “Mjeshtër i Madh”,
akorduar nga Presidenti i Repu-
blikës, Alfred Moisiu, me moti-
vacionin “për interpretim me ni-
vel të lartë artistik të të gjitha
valleve shqiptare dhe transme-
timin e saj duke ruajtur origjina-
litetin”.Krijimtaria gati 45 vjeçare

e tij, pak kohë më parë erdhi e
botuar në një monografi nga De-
din Suli. Libri tregonte karrierën
e artistit nga një punëtor ndërti-
mi në një valltar fluturues. “Vall-
tari që për 40 vjet radhazi i dha
hijeshi skenës me trupin e tij la-
star, me kërcimin e tij magje-
psës”, shkruante Dedin Suli. “U
detyrova që në përfundim të
tetëvjeçares të hyja në punë që ti
vija në ndihmë familjes. Si të
gjithë fëmijët e asaj moshe, të
cilët me të mbaruar shkollën
punësoheshin ose në fermë ose
në ndërtim, unë preferova ndër-
timin, pasi dhe fizikisht isha i fu-
qishëm. Që prej asaj kohe jeta
ime ndryshoi krejtësisht, pasi më
pas ishte mjeshtri Panajot Ka-
naçi ai i cili zbuloi talentin tek
unë”, tregonte në libër valltari i
njohur Çeliku. Pasioni dhe përku-
shtimi ndaj valles popullore, dë-
shira për të dhënë gjithçka, në
mënyrë të përkryer dhe bukur,
në raport me simbolikën dhe
estetikën e saj, e bënë Rexhep
Çelikun një nga më të talentuarit
valltarë që ka pasur Ansambli i
Valleve.

Këngëtarët shqiptarë nga Shqipë-
ria, Kosova dhe ata nga Maqedonia,
shumë herë më shumë ka fituar për-
para kur albumet e tyre publikoheshin
në audiokaseta dhe CD, sesa sot në
kohën e digjitalizimit. Pavarësisht se
atëbotë (vitet e 90-ta) kishte probleme
me piratëri, në ditët e sotme përfitimet
e këngëtarëve janë minimale nga You-
tube. Përveç kësaj, mundësia e dëmti-
mit të këngëtarëve në mes vete është
shumë e madhe, duke e cilësuar njëri-
tjetrin si plagjiator. Para disa vitesh,
probleme të ngjashme pati Sabri Fej-
zullahu me Flori Mumajesin. Proble-
me të tilla ka pasur edhe Dafina Zeqiri.
Videot e tyre shpesh hiqen nga youtu-
be. Megjithatë problemi i vërtetë
fshihet diku tjetër. Kompani të tjera
nënkontraktuese të Youtube, e të cilat
zakonisht janë me pronarë shqiptarë,
përfitojnë shumë të mëdha në kurriz të
këngëtarëve. Youtube më shumë shër-
ben sot për këngëtarët që duan të afir-
mohen, sesa për ata që tashmë kanë
emër. Madje, këngëtarëve të rinj shpe-
sh u kërkohen para për t’i publikuar vi-
deoklipet e tyre në youtube. Kështu,
“këngëtarë” bëhen ata që kanë para dhe
jo ata që e meritojnë. Këngëtarë të
mirëfilltë shqiptarë tashmë kanë përfi-
tuar minimalisht nga youtube, përkatë-
sisht nënkontraktuesit shqiptarë. Për
shembull, është ofenduese për këngë-
tarët cilësorë të përfitojnë nga këngët e
tyre në youtube vetëm 35-50 euro për
një vit, për të gjitha klikimet e të gjitha
këngëve. Kështu siç është gjendja tani,
as institucionet që mbledhin tatimet e
as këngëtarët nuk kanë pothuajse
asnjë lloj leverdie. Askush nuk e kon-
trollon askë! 

Burrat kanë të drejtë të na ngacmojnë!
Deneuve, një aktore e nominuar për çmimin Oscar, ka folur hapur kundër
fushatave në mediat sociale që sulmojnë dhe turpërojnë burrat e
akuzuar për ngacmim të grave

Më shumë para
nga CD-të se
nga Youtube

Shuhet Rexhep Çeliku,
valltari fluturues
Rexhep Çeliku “valltari
fluturues”, Nder i
Kombit, një nga ikonat
e Ansamblit Popullor
Shqiptar është shuar
përgjithmonë në orët e
para të ditës së
djeshme pas një
sëmundjeje të rëndë.
Vetëm dy ditë më parë
presidenti i vendit Ilir
Meta e dekoroi atë me
“Nder I Kombit” , titull
të cilin artisti e pranoi
vetë në ceremoni

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bujar KURTAJ

Shkup, 12 janar - Ashtu siç ishte e
paralajmëruar, drejtuesit e rinj të
FC Shkupit dje prezantuan katër
përforcimet e reja që janë në afatin
kalimtar të  janarit  dhe me të cilat
skuadra shkupjane synon fillimi-
sht mbijetesën e pastaj edhe garat
evropiane. Ky është sinjali që dër-
goi numri një i FC Shkupit, Shefket
Demiri gjatë prezantimit të futbol-
listëve të angazhuar deri më tani.

Ai nuk zbuloi emrat e futbollistëve,
por potencoi se janë në bisedime
edhe me tre futbollist të tjerë me
çka edhe do të mbyllin afatin ka-
limtar. “Dua të përsëris edhe një
herë se FC Shkupi do të jetë në
rang me KF Shkëndija dhe KF Var-
dar. Sa i përket përforcimeve, këto
që po i shihni janë përforcimet e
para, por në anën tjetër jemi duke
punuar edhe për përforcime të tje-
ra deri para udhëtimit për në Anta-
li. Besojmë se do të jenë edhe dy-

tre përforcime kualitative do të na
bashkëngjiten”, tha Demiri , presi-
dent i FC Shkupi. Në anën tjetër,
Omer Bunjaku, nënkryetari i FC
Shkupit potencoi se synimi parësor
është që skuadra nga Çairi , nëse jo
në këtë sezon, vitin e ardhshëm të
garojë për titullin kampion.
Ndërkohë që të gjithë katër fut-
bollistët e rinj, por edhe me ekspe-
riencë, deklaruan se janë të gat-
shëm për të dhënë maksimumin
në terren dhe se do të bëjnë çmos

që FC Shkupi të kthehet në shtigjet
e vjetra të suksesit. “Mund të prem-
tojë se do të jap maksimumin në
çdo ndeshje , do të jap më të mirën
nga vetja dh kjo do të jetë e mjaf-
tueshme për të arritur qëllime te
caktuar nga Shkupi. Ne jemi
skuadër dhe besoj se ekipi do të
prodhojë një individ , i cili do të
jetë lider dhe do të bartë presio-
nin në këtë dhe sezonin e ardh-
shëm“,  tha Bazhe Iljoski, përforci-
mi i fundit i FC Shkupit. Ilijoski
gjithashtu paralajmëroi se do të
ketë "bomba" në Çair. "Sigurisht se
dëshiroj të shënojë shumë gola për
Shkupin. Kemi bërë një skuadër, e
cila do të sjell rezultate pozitive
por edhe gëzim tek të gjithë
tifozët. Sa më shumë 'bomba' në
rrjetat e kundërshtarëve, aq më
mirë", deklaroi Ilijoski. Ndërkohë,
njëri prej super-talenteve të fut-
bollit shqiptar, Rron Broja tha se
është i befasuar me pritjen e
madhe që i është bërë të FC Shku-

pi. "Jam shumë i kënaqur që jam
pjesë e Shkupit. Një klub me hi-
stori dhe traditë të madhe si dhe
me një tifozeri të zjarrtë. Shpresojë
se do të arrijmë suksese të mëdha
së bashku”, u shpreh para gazetarë-
ve Broja , mesfushori i FC Shkupit
dhe kapiteni i përfaqësueses së Ko-
sovës. Katër futbollistët e rinj por
edhe të tjerët të cilët do të ba-
shkëngjiten gjatë ditëve në vijim,
do ti vihen në dispozicion trajnerit
Ardian Nuhiu. 

Zhuta edhe një
vit te Rijeka
Shkup, 12 janar - Mbrojtësi nga Maqedonia,
Leonard Zhuta ka vazhduar bashkëpunimin
me skuadrën kampione të Kroacisë, Rijeka.
Futbollisti nga Struga, vendosi firmën në
kontratën e re me të cilën do të vesh fanellën
e skuadrës kroate deri më vitin 2019. “Çdo
herë do të jap maksimumin për Rijekën. Këtë
do e bëjë dhe do ta kisha bërë për secilin
klub që do të kisha luajtur”, ka thënë Zhuta.
Leoard Zhuta është aktivizuar në futbollin
kroat dhe te Rijeka nga sezoni 2015/16, ndër-
sa për përfaqësuesen seniore të Maqedonisë
ka zhvilluar 15 ndeshje.

Shkup, 12 janar - Skuadra e Shkëndijës po
vijon me përgatitjet dimërore në Ohër,
ndërsa dje ka zhvilluar ndeshje testuese
brenda grupit, derisa më 16 janar (e
martë) me fillim në ora 12:00 pason kon-
trolluesja me skuadrën e Pobedës nga Pri-

lepi. Njëherit kjo do të jetë ndeshja e parë
kontrolluese për vitin 2018, përballë një
rivalit me të cilin kuqezinjtë janë ndeshur
edhe në kampionat. 

Ndërkohë, për trajnerin Qatip Osma-
ni kjo ndeshje kontrolluese do të shër-

bejë për të testuar gjendjen momentale
të futbollistëve. Kujtojmë, me tetë pikë
epërsi, kuqezinjtë kryesojnë tabelën e kla-
sifikimit dhe janë në rrugë të mirë për të
fituar titullin e dytë të kampionit në histo-
rinë e tyre. (B.K.)

Me zyrtarizimin e Bashkim Finos si riva-
li i presidentit të FSHF Armando Duka në
zgjedhjet e reja për kreun e Federatës Sh-
qiptare të Futbollit që do të mbahen në
datën 7 shkurt, ka nisur edhe dueli i dekla-
ratave mes dy kandidatëve. Nëse Duka e
vuri theksin te fakti se nëse do të rizgjidhet
president i FSHF do të korrigjojë gabimet
të shkuarës, ndërsa i kërkoi politikës të
qëndrojë larg futbollit, ish kryeministri Ba-
shkim Fino kishte disa pika te të cilat do të
përqendrohet platforma e tij nëse fiton
zgjedhjet. Fino premtoi se do të pastrojë
futbollin shqiptar nga kurdisjet e mundsh-
me të ndeshjeve. Ai nënvizoi gjithashtu se
do të krijojë ligën profesioniste do të rrisë
të ardhurat për klubet, do ti privatizojë ato
si dhe do të ndërtojë shumë stadium të

reja në mënyrë që edhe futbolli shqiptar të
ketë kushtet e duhura për të prodhuar sa
më shumë talente dhe për të rritur nivelin
dhe për tu përfaqësuar denjësisht në
arenën ndërkombëtare. Ndërkohë Ba-
shkim Fino nuk dha dorëheqjen nga pozi-
cioni si deputet në Kuvendin e Shqipërisë,

duke pretenduar se mandati prej ligjvënë-
si nuk e pengon aspak ligjërisht të kandi-
dojë në për kreun e FSHF-së. Ai deklaroi se
nëse do të arrijë të zgjidhet president i Fe-
deratës, do të tërhiqet nga aktiviteti politik
dhe do t’i përkushtohet totalisht zhvilli-
mit të futbollit në vend.

Shkupi po bën një skuadër
për arritje të mëdha. Besoj se
në pranverë do të
dëshmojmë në fushë se
Shkupi ka fuqi dhe kapacitet
që së shpejti të 'luftojë' për
tituj në futbollin vendor 

Bllagoja Lamçevski 

Ambiciet e klubit
maksimalisht u përshtaten
dëshirave të mia për
paraqitje të suksesshme.
Kam ardhur këtu i etur për
rezultate pozitive, duke
besuar se së shpejti
maksimalisht do të jem i
gatshëm ti ndihmoj ekipit 

Stefan Vujçiç 

DREJTUESIT E SHKUPIT PREZANTUAN PËRFORCIMET E REJA

"bomba" në Çair
"Sigurisht se dëshiroj të shënojë shumë gola për Shkupin. Kemi bërë një
skuadër, e cila do të sjell rezultate pozitive por edhe gëzim tek të gjithë
tifozët. Sa më shumë 'bomba' në rrjetat e kundërshtarëve, aq më mirë", u
shpreh Ilijoski, gjatë prezantimit zyrtar si futbollist i ri i FC Shkupi

Ilijoski paralajmëron 

Pobeda, testi i parë për kuqezinjtë

BASHKIM FINO ZYRTARIZON KANDIDATURËN DHE PREMTON

Krijim të ligës, privatizim të klubeve dhe stadiume të reja

Koha
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Jam i lumtur 
te Liverpuli
Mohamed Salah ka përgënjeshtruar kalimin te
Real Madrid, me sulmuesin e Liverpulit që
pohon se është i lumtur në “Anfield Road”. Pa-
varësisht se ka vetëm pesë muaj që është
rikthyer në Premier Ligë, për ish-futbollistin e
Çellsit është hipotekuar një transferim i buj-
shëm. Ai po shkëlqen nën drejtimin e Jurgen
Klopp dhe ka shënuar 23 gola në ndeshjet zyrta-
re me fanellën e kuqe. Shtypi spanjoll ka shkruar
se Salah do të jetë “galaktiku” i radhës te Real Ma-
drid, por 25-vjeçari nuk merret me fjalë dhe dek-
laroi: “Unë jam dëgjuar zëra të tillë, por nuk më
shqetësojnë dhe nuk merrem me to. Te Liver-
pool më kanë trajtuar shkëlqyeshëm dhe jam
shumë i lumtur në “Anfield Road”. Dëshiroj që
gjërat që vazhdojë të mbeten kështu si janë dhe
nuk mendoj për merkaton. cekim, Sallah është
shpallur futbollisti më i mirë afrikan i vitit 2017
për ato që ka bërë te Roma në Serie A dhe te Li-
verpuli në Premier Ligë. Futbollisti nga Egjipti
tregon ambicien e tij. “Dua që edhe vitin e ardh-
shëm të jem futbollisti më i mirë nga Afrika.
Edhe një vit më pas e kështu me radhë për 20 se-
zonet e tjera. Dua të bëhet futbollisti më i mirë
egjiptian i të gjitha kohërave. Ndoshta edhe
afrikani më i mirë”, deklaroi Salah.
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S H P A L L J E

Shitet tokë në Shkup,e cila gjendet ne PK 393/3, Vendi quajtur KUMOVA RUPA, me sipër-

faqe prej 1785  m2, e regjistruar në Fletë  Pronësi nr. 366 për KK PATISHKA REKA, në

pronësi  të  Ekrem Jasharovski.  

Shitet tokë në Shkup,e cila gjendet ne PK 393/2, Vendi quajtur KUMOVA RUPA, me sipër-

faqe prej 449  m2, e regjistruar në Fletë  Pronësi nr. 282  për KK PATISHKA REKA, me

pronësinë  e  Ekrem Jasharovski.  

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. 

I nr. 1958/2016 
SHPALLJE PUBLIKE  

Sipas nenit 46-b të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për përmbarim Gazeta Zyrtare e RM nr. 8 të datës 17.01.2008 ndërsa në lidhje me nenin 265 të LP 
Gazeta Zyrtare e RM nr. 72/2016 të datës 12.04.2016 

Përmbaruesi Aleksandar Kuzmanovski nga Gostivari në bazë të kërkesës për realizim të përmbarimit nga kreditori Hallk Bank SHA Shkup nga Shkupi me seli në rr. “Sv. 
Kiril i Metodi” nr. 54, bazuar në dokumentin për përmbarim Aktit noterial ODU nr. 121/2015 të datës 20.02.2015 të Noterit Përparim Rexhepi, Gostivar, kundër borxhliut 
Ardijan Ramadani nga Gostivari me seli në f. Bellovishtë dhe debitorit të pengut Qemal Ramadani nga Gostivari me seli në f. Bellovishtë, për realizim të përmbarimit në vlerë 
prej 1.216.747,00 denarë për lëndën përmbaruese të regjistruar nën I nr. 1958/2016 të datës 09.01.2018: 
 
 FTON  
1. Borxhliun Ardijan Ramadani dhe debitorin e pengut Qemal Ramadani të dy nga Gostivari me seli në f. Bellovishte, për shkak të dorëzimit të: 
 - Procesverbal për shitje të pronës së patundshme përmes ankandit publik me gojë në bazë të nenit 175 paragrafi 3 të LP I nr. 1958/2016 të datës 19.12.2017 të 
Përmbaruesit Aleksandar Kuzmanovski nga Gostivari 
 -Konkluzion për Shitjen e dytë publike me gojë në bazë të nenit 169, nenit 169, nenit 170 të LP I nr. 1958/2016 të datës 04.01.2018 të Përmbaruesit Aleksandar 
Kuzmanovski nga Gotivari. 
2. Personin Zhivka Ançevska nga Shkupi me banim në bul. Ilinden 9-4 për shkak të dorëzimit të: 
- Procesverbal për shitje të pronës së patundshme përmes ankandit publik me gojë në bazë të nenit 175 paragrafi 3 të LP I nr. 1958/2016 të datës 19.12.2017. 
- Lajmërim nga 04.01.2018, 
- Konkluzion për Shitjen e dytë publike me gojë në bazë të nenit 169, nenit 169, nenit 170 të LP I nr. 1958/2016 të datës 04.01.2018 të gjitha të Përmbaruesit Aleksandar 
Kuzmanovski nga Gotivari. 
Në afat prej 1 (një) dite duke konsideruar nga dita e publikimit të kësaj thirrje publike në shtypin ditor. 
PARALAJMËROHEN borxhliu Ardijan Ramadani, debitori i pengut Qemal Ramadani dhe personi Zhivka Ançevska se mënyra e këtillë e dorëzimit konsiderohet si e rregullt 
dhe se pasojat negative që mund të dalin do t’i bartë vetë pala.  
Kjo shpallje paraqet SHPALLJEN E KATËRT. 

Përmbarues  
Aleksandar Kuzmanovski 

Publicitet

Pep Guardiola është zgjedhur trajneri
më i mirë në Premier Ligë për muajin dhje-
tor duke u bëri i pari në historinë e kampio-
natit anglez që e fiton këtë çmim katër herë
radhazi. Mançester Siti fitoi gjashtë dhe
barazoi një nga shtatë ndeshjet e luajtur në
muajin e fundit të vitit 2017, duke shënuar
19 gola dhe pësuar vetëm katër. Guardiola
është zgjedhur trajneri më i mirë edhe në
shtator, tetor, nëntor dhe tani në dhjetor,
teksa skuadra e tij ka lënë vetëm 4 pikë në
22 ndeshjet e para të kampionatit dhe ende
nuk e ka pësuar shijen e humbjes.  Askush
më parë nuk ishte shpallur për katër muaj
radhazi si trajneri më i mirë në Premier

League. Në dhjetor, Mançester Siti fitoi
kundër Totenhemit, Uest Hem, Burnmaut,
Njukasëll, Svonsi dhe Mançester Junajted,
teksa barazoi pa gola ndaj Kristal Pallas.
Në katër nga këto ndeshje të besuarit e
Guardiola shënuan katër gola. Rekordin e
mëparshëm e mbanin Konte, Ferguson dhe
Venger, që janë shpallur tre herë radhazi
“trajneri i muajit”. Ndërkohë, qendërsul-
muesi i Totenhem, Harri Kin, është shpallur
futbollisti më i mirë i muajit dhjetor. Ai e fi-
ton për herë të gjashtë këtë çmim, pasi në
muajin e fundit të vitit shënoi 8 gola në 6
ndeshje. Kane e mbylli vitin 2017 si golashë-
nuesi më i mirë në Evropë.  

Guardiola dhe Kin, më të mirët 
Pep Guardiola është
zgjedhur trajneri më i mirë
në Premier League për
muajin dhjetor duke u bëri i
pari në historinë e
kampionatit anglez që e
fiton këtë çmim katër herë
radhazi. Askush më parë nuk
ishte shpallur për katër muaj
radhazi si trajneri më i mirë
në Premier Ligë

Boksieri britanik Tajson Fury ka për-
mendur sërish Entoni Xhoshua në dekla-
ratën e tij të fundit, jo vetëm duke e ftuar
patriotin e tij në një duel, por edhe duke i
thënë se mbetet makthi më i madh i kam-
pionit aktual të peshave të rënda. Fury nuk
duelon prej nëntorit 2015, kur mori titujt
kampionë bote pas duelit me Vladimir Klit-
sçko, por më pas i nxori ato vakant, kur doli
pozitiv me kokainë, që deklaroi e merrte
prej depresionit. Por tani ai kërkon të
rikthehet në ring dhe pasi mori “OK”-in nga
antidopingu britanik, së shpejti do të marrë
edhe licencën për boksim. “Unë do të vazh-
doj të them se dua të përballem me Ento-
ni Xhoshua që në duelin tim të parë pas
rikthimit në ring, dy vite e gjysmë nga sfi-
da e fundit. Edhe Sugar Ray Leonard dueloi
pas një viti e gjysmë dhe mundi Marin Ha-
gler, pra nuk ka pengesa për ta realizuar
këtë sfidë. E ftoj Joshua dhe menaxherin e

tij Hearn të pranojnë sfidën, pasi unë jam
makthi që t’i përjeton çdo natë në ëndrat e
tua. Unë jam mbreti i vërtetë dhe i vetëm i
peshave të rënda në boks”, u shpreh Taj-
son Fury, që aktualisht është duke u stërvi-
tur me stafin e tij, për të rikuperuar formën
e duhur.

FURY PROVOKON SËRISH XHOSHUAN 

Jam makthi më i madh 
në ëndrrat e tua

Publicitet



21SPORT
Koha, e shtunë 13 janar, 2018 

Ylli i Çellsit, Eden Hazard, ka
ofruar shpresë të re për tifozët, se ai
do të nënshkruajë një kontratë të
re me “Blues”, por ende pretendon
se shoku i ekipit, Thibaut Kurtoa,
do të jetë i pari që do të marrë një
rinovim të kontratës. Hazard ka
qenë vazhdimisht i lidhur me Real
Madridin, duke u raportuar të enj-
ten dhe duke sugjeruar se ai kish-
te rënë dakord për një lëvizje në
Spanjë. Por, sulmuesi, i cili mori
pjesë në përplasjen e NBA, mes
Boston Seltiks dhe Filadelfia, në
Londër, së bashku me një mori em-
rash të tjerë të mëdhenj, edhe
njëherë la të kuptohet për një
marrëveshje të re me “Blues”, duke
“derdhur ujë të ftohtë” mbi tha-
shethemet rreth të ardhmes së tij.
“Po", – tha Hazard për “Mirror”, kur
u pyet nëse do të firmoste një kon-
tratë të re me skuadrën e Londrës.
"Unë mendoj se Thibaut duhet ta
bëjë këtë më parë. Pas tij do të
nënshkruaj edhe unë”, tha belgu. 

Hazard dhe Çellsi janë aktuali-
sht të tretët në Premier Ligë, vetëm
një pikë prapa Mançester Junajte-
dit të vendit të dytë, me 16 pikë pas
udhëheqësve të arratisur të
Mançester Siti. Belgu ka luajtur një

rol të madh në ecurinë e klubit të
tij deri më tani, këtë sezon, duke
shënuar gjashtë gola dhe duke
dhënë dy asistime në kampionat.
Hazard ka edhe dy vjet të mbetura
në kontratën e tij aktuale, ndërsa
lojtari tjetër belg, Kurtoa, ka të
mbetur vetëm një vit. Të dy lojtarët
kanë qenë të lidhur gjerësisht me

lëvizje në Spanjë, me portierin,
madje, duke lënë të kuptohet për
kalim drejt Madridit dhjetor. “Nuk
është gjithmonë e lehtë, por unë
do ta shihja edhe këtë", – tha Kur-
toa për situatën e tij personale,
ndërsa fliste për emisionin televi-
ziv belg, “Stadion”, në VTM. "E dija
që e dashura ime donte të kthehej

në Madrid, kështu që ajo ka edhe
ndikimin e saj. I dua fëmijët e mi
deri në vdekje”, tha Kurtoa. Hazard
iu përgjigj edhe komenteve, duke
thënë. “Nuk e di kush do të jetë i
pari, ai që do të nënshkruajë një
marrëveshje të re me Çellsin. Kjo
është një sekret”, përfundoi Ha-
zard. 

Mahrez
preferon
Arsenalin para
Liverpulit
Rijad Mahrez është në bisedi-
me me Liverpulin, për zëvendë-
simin e Filip Kutinjo, por në të
vërtetë ai preferon të firmosë
për Arsenalin. Burime të sigur-
ta pranë Mahrez kanë zbuluar
se konkretisht po diskutohen
detajet e transferimit me shefat
e Liverpulit. Kjo, në vijim të tran-
sferimit të Kutinjos te Barcelona
për shumën rekord prej £142mi-
lionë. Pavarësisht mohimi pu-
blik të klubit, realisht algjeriani
Mahrez është në listën e dëshi-
rave të Liverpulit për këtë
merkato dimri. Teksa avancimi
i diskutimeve për finalizimin e
transferimit të Nabi Keita është
një prioritet, Mahrez është një
opsion alternative që po eksplo-
rohet nga Liverpuli këtë muaj,
ndërkohë që po bëjnë llogaritë
për të vazhduar pa Kutinjon. 
Por, skuadra e Jurgen Klopp nuk
është opsioni numër 1 i prefe-
ruar i Mahrez, që sapo ka blerë
një pronë në Londër dhe prefe-
ron më shumë të transferohet
te Arsenal, nëse një marrëve-
shje mund të arrihet. Gjithsesi,
burimet pranë futbollistit kon-
firmojnë se deri tani nuk është
zhvilluar asnjë bisedim me
drejtuesit e “Topçinjve”. Nga ana
tjetër Leiçester është i dëshpë-
ruar që të mbajë shtrënguar or-
ganizatorin, ndërkohë që traj-
neri Klod Puel ka pretenduar se
ylli i skuadrës së tij, Mahrez nuk
dëshiron të largohet.

Santos pranë marrëveshjes
me Gabigolin

Do të rinovoj me Çellsin,
por vetëm pas Kurtoas

Gabriel Barbosa kërkon rikthimin
te Santos, dhe të njëjtën gjë kërkojnë
edhe tifozët që duan rikthimin e
idhullit të tyre pas makthit që po ka-
lon në Evropë. Gabigol ndihmoi Bra-
zilin të fitonte Lojërat Olimpike në
2016 dhe u konsiderua si një nga ta-
lentet më premtues në botë, duke
merituar një transferim tek Interi për

rreth 25 milion euro. Por 21-
vjeçari ka dështuar në Itali,

duke shënuar vetëm një
gol, teksa periudha e

huazimit te Benfica ka shkuar akoma
më keq. Presidenti i Santos Jose Kar-
los Peres thotë se bisedimet midis
klubit dhe Interit mbi një rikthim të
brazilianit kanë nisur. “Kemi një dia-
log me Interin,” shprehet Peres për
FPF TV. “Ne e kemi bërë ofertën tonë
dhe po presim përgjigje. Gjithçka
është e kryer midis nesh dhe lojtarit.
Tani çdo gjë varet nga Inter, që është
në pronësi të kinezëve të Suning.
Jemi pranë marrëveshjes”, deklaroi
Peres.  

Ndonëse pa buxhet në dispo-
zicion deri në 30 qershor të këtij
viti, Interi po punon fuqimisht në
merkaton e janarit. Drejtuesit e klu-
bit kërkojnë të kënaqin dëshirat e
trajnerit Spaleti, duke afruar fut-
bollistë në huazim me të drejtë
blerjeje, që nuk do të rëndojnë bi-
lancin e skuadrës, para vlerësimit të
"Fair Play"-t Financiar. Kështu, pasi
kanë sistemuar detajet kryesore
me Barcelonën për transferimin e
Rafinja Alkantarës, zikaltrit janë

shumë pranë afrimit të një tjetër
futbollisti. Bëhet fjalë për argjenti-
nasin e Benfikës, Lisandro Lopez,
që pritet të plotësojë numrat në
mbrojtjen e Spaletit. Drejtuesit
zikaltër kanë arritur marrëveshjen
me klubin portugez për huazimin
me të drejtë blerjeje kundrejt 11 mi-
lionë eurove, ndërsa këto ditë pritet
në Milano edhe agjenti i futbolli-
stit, për të gjetur akordin edhe me
të. Nga ana tjetër, vijon të bëhet
gjithmonë e më konkrete edhe pi-

sta Ramirez për mesfushën. Ka
qenë vetë Fabio Capello që ka
dhënë miratimin e tij për largimin
nga Jiangsu të mesfushorit brazi-
lian, ndërsa po punohet për siste-
mimin e detajeve të transferimit.
Me Lisandron, Ramirezin dhe Ra-
finjën, Luçiano Spaleti do të ketë
në dispozicion një organikë shumë
më të plotë për pjesën e mbetur të
sezonit, ku do të synojë qëndrimin
mes 4 më të mirave, për të arritur
zonën Çampions.

Interi arrin marrëveshje me Benfikën për Lopezin
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Emre Xhan nuk është rasti i
parë i suksesit të “Zonjës së Vjetër”
në këtë strategji. Gjithçka nisi në
vitin 2011 kur u morr Andrea Bar-
zali nga Volfsburg për vetëm 300
mijë euro. Më pas erdhën Pirlo,
Pogba, Kedira, Llorente. Në total
janë 11 futbollistët që Juventus ka
marrë gratis, një formacion i plotë. 

Ta nisim nga porta: Norberto
Neto erdhi në qershor  2015 nga
Fiorentina. Ai u bë portieri i dytë i
Juventusit, derisa në këtë verë u
shit për te Valencia. Formacioni i
parametrave zero është 3-4-1-2. 

Dani Alvesh erdhi falas nga

Barcelona, duke firmosur një kon-
tratë dy vjeçare me 3.5 milionë
euro në sezon. Fillimi nuk ishte
shumë i mirë për brazilianin, por
pjesa e dytë e sezonit ishte e shkël-
qyer. Në verë ai zgjodhi të largohet.
Në fillim tha se do të shkonte te
Mançester Siti, por përfundoi në
Paris. Përpara Neto dhe Alves, një
tjetër brazilian, Lusio u mor me pa-
rametër zero në vitin 2012. Nën
drejtimin e Konte, ai luajti vetëm
katër ndeshje si pasojë e një pro-
blemi në kavilje. Pa para erdhi
edhe Andrea Pirlo nga Milani. Nga
viti 2011 deri në vitin 2015 mesfu-

shori shkëlqeu me bardhezinjtë
dhe u largua si hero për në SHBA.
Mjeshtër ishte afrimi i tij, sikurse ai
i Sami Kedira, që Real Madridi e
lejoi të largohet me parametër
zero, por që tani është bërë një nga
futbollistët më të mirë të Serie A.
Pastaj, qershia mbi tortë, Pol Pog-
ba. Francezi erdhi te Juventusi në
verën e vitit 2012 pasi nuk rinovoi
kontratën me Mançester Junajte-
din, për t’u shitur te “djajtë“ për 105
milionë euro, katër vjet më vonë.
Goditje e rëndësishme ka qenë
edhe Koman, i ardhur gratis nga
PSZH dhe i shitur te Bajern Munih

për 28 milionë euro. Luka Toni, në
karrierën e tij të gjatë ka qenë pje-
së e Juventusit në janar 2011. Me
Delneri si trajner u dëmtuan Kua-
liarella dhe Iaquinta, kësisoj nga
Xhenoa erdhi qendërsulmuesi
kampion bote. Ai luajti 15 ndeshje
dhe shënoi 2 gola me “Zonjën e
Vjetër”. Në janar 2013, Fernando
Llorente ishte një tjetër afrim I go-
ditur, pa pagesë! Spanjolli kërkoi
largimin nga Bilbao dhe te Juven-
tusi luajti një rol të rëndësishëm
në fitimin e dy kampionateve. Një
tjetër goditje në merkato që la
shenjë.

Punëtori
ganez quan
djalin
“Berluskoni"

Një histori kurioze, që ka lidhje
me futbollin dhe politikën, ka
ardhur nga Modena, ku inxhi-
nieri ganez, Entoni Bohaene, ka
vendosur ta quajë djalin e tij
“Silvio Berlusconi” në nder të
ish-kryeministrit të Italisë dhe
ish-presidentit të Milanit, i cili i
ka dhënë atij lejen e qëndrimit.
Bohane, i cili jeton në Itali prej
16 vitesh, më saktësisht që nga
2002, është transferuar në Mo-
dena në 2004-ën, pas dy vitesh
të kaluar në Palermo. Djali i
vogël tani është tetë vjeç dhe
kur ka ardhur momenti për ta
regjistruar në zyrat e gjendjes
civile, zgjedhja e emrit ka qenë
e lehtë. “Silvio Berluconi” ka
qenë emri i zgjedhur, në nder
të ish-numrit një të kuqezinjve.
“Kryeministri më pëlqen shumë
si njeri, për mënyrën si lëviz,
edhe pse nuk kuptoj shumë nga
politika”, janë fjalët e Entoni
Bohaen. Burri dhe djali janë, siç
mund të pritej tifozë të zjarrtë
të Milanit dhe i vogli beson se
Berluskoni është gjyshi i tij. “E
vetmja gjë që i pëlqen të shohë
përveç ndeshjeve të kuqezinj-
ve në televizion është pikërisht
Silvio Berluskoni. Kur e shikon
në televizor çmendet: kap te-
lekomandën dhe nuk lejon nje-
ri që të ndërrojë stacion”, dekla-
roi Bohaen. 

Jaja Ture thotë se Mançester Siti
ka “eklipsuar” Barcelonën dhe Real
Madridin, pasi është bërë skuadra
që sulmon më mirë dhe në mënyrë
më spektakolare, në të gjitha
Evropën. Ekipi i Guardiolas ka mpo-
shtur kundërshtarët në Premier
Ligë dhe Çampions Ligë, duke fi-
tuar 20 ndeshjet e fundit në të
gjitha veprimtaritë. Siti do të nde-
shet me Mançester Junajtedin në
fundjavë, por më parë do të jetë
ndeshja e së mërkurës kundër
Shakhtar Donetsk, ku do të sy-
nohet fitorja e gjashtë në fazën me
grupe. Ture mendon se as Barcelo-
na e Lionel Messit dhe as Real i Ma-

dridi i Kristiano Ronaldos nuk kanë
një sulm më të mirë se Siti. “Për të
qenë i ndershëm unë mendoj se ne
aplikojmë futbollin më të bukur në

të gjithë Evropën, sidomos kur sul-
mojmë. Kemi nevojë për një
kundërshtar të fortë që ta tregojmë
këtë dhe do ta bëjmë kundër

Shakhtar dhe Mançester Junajted",
– tha Toure. "Unë mendoj se mund
të përsërisim atë që bashkë me
Guardiola bëmë te Barcelona në vi-
tin 2009 duke fituar gjithçka të
mundshme. Për mua do të ishte e
veçantë t’i vija në qashë gjithë ato
medalje të tjera. Kam respekt për të
gjitha skuadrat e tjera, por besimi
se do të triumfojmë është maksi-
mal dhe vjen nga mënyra si i kon-
trollojmë ndeshjet dhe i shënojmë
golat. Jemi fantastikë”, deklaroi
Ture. Kujtojmë, Jaja Ture në të ka-
luarën ka qenë pjesë e Barcelonës,
kur në vitin 2010 iu bashkua an-
glezëve të Sitit. 

Juventusi, “mbretëresha”
e blerjeve “gratis”!

Marrëveshja me
Emre Xhan, i cili do
të vishet bardhezi në
verën e ardhshme,
me një kontratë 4-
vjeçare me 5 milionë
euro në sezon, mund
të bëhet goditja e
radhës me kosto
zero që kanë
karakterizuar
Juventusi në vitet e
fundit nën drejtimin
e Andrea Anjeli si
president dhe Beppe
Marotta si drejtor 

Helmohen
nëntë lojtar
të Borusias
Në ditën e parafundit të kampit
stërvitor që po zhvillojnë në Mar-
bella të Spanjës, plot nëntë loj-
tarë të Borussia Dortmundit kanë
zënë krevatin. Roman Burki, Ro-
man Veidenfeller, Mark Bartra,
Andre Shurrle, Kristian Pulicis,
Omer Toprak, Jakob Bruun Lar-
sen, Shahin dhe Dominik Rei-
mann. Arsyeja i sëmundjes ko-
lektive është mishi i pulës i
ngrënë gjatë drekës, i cili me sa
duket është ngrënë nga shumica
e lojtarëve. Por të dielën ndaj
Ëolfsburg thuhet të jenë rikthyer
në normalitet. Edhe pa nëntë loj-
tarët e përmendur më sipër Bo-
russia arriti të merrte një fitore
3-2 ndaj skuadrës belge Zulte Va-
regem, kështu që gjithsesi edhe
po nuk ishin gati lojtarët e tjerë
do të dinë si të veprojnë.

Ish-kapiteni i Real Madridit,
Fernando Hierro, doli në mbrojtje
të Zinedin Zidan, duke i kërkuar
klubit të jetë i ndjeshëm, pasi pre-
sioni ndikon mbi trajnerin. Real
Madrid u rrit në lartësi të reja në
sezonin 2016-2017, duke fituar La
Ligan dhe duke u bërë skuadra e
parë që mbron me sukses kurorën
e Ligës së Kampionëve, sezonin e
kaluar. Por Hierro ka bërë thirrje
për qetësi në kryeqytetin spanjoll
dhe i kërkoi klubit që të mos nxi-
tojë me ndonjë vendim. “Duhet të
jemi të ndjeshëm", – tha Hierro për
“EFE”. "Ne jemi në janar dhe është

trajneri i njëjtë dhe pothuajse të
njëjtët lojtarë, që fituan tetë tituj
në dy vitet e fundit. Real Madridi
do të thotë që duhet të fitoni çdo
ndeshje. Duke qenë të dytët, nuk
është e vlefshme. Megjithatë,
duhet të jemi të qetë. Duhet të
jemi të zgjuar në gjykimin tonë,
sepse kemi lojtarë, trajner dhe filo-
zofi të njëjtë”, deklaroi Hierro.
Megjithatë, Real Madridi ka qenë
më pak se bindës në këtë sezon,
pavarësisht fitores së “UEFA Super
Cup”, Botërorit për Klube dhe “Su-
percopa de Espana”, sepse është
tashmë 16 pikë pas udhëheqësve

të arratisur dhe rivalëve të hidhur
të Barcelonës, në La Liga. Real Ma-
dridi, gjithashtu, u pengua në çe-
rekfinale të “Copa del Rey” pas një
barazimi 2-2 në shtëpi, ndaj Nu-
mancias, të mërkurën, duke bërë
që Zidan të pranonte se kontrata e
tij e re me klubin nuk ka kuptim

Ish-kapiteni i del në mbrojtje Zidanit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kemi sulmin më të mirë se Reali dhe Barcelona
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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DASHI 21. mars - 20. prill
Ndonjëherë rrezikoheni përmes komunikimit tuaj aspak

të mirë dhe të pakëndshëm, por ju e dini që partneri/ja juaj ju tole-
ron gjithmonë. Bëni mirë që edhe ju t’ja ktheni me të njëjtën mo-
nedhë. Beqarët do të rifitojnë entuziazmin e humbur. Në punë vazh-
doni pa marrë hapa të rrezikshëm dhe reflektoni mbi zgjedhjet që
do të merrni për të mos u penduar më vonë.

DEMI 21. prill - 21. maj
Harmonia me partnerin/en sot do të jetë konstruktiv

dhe do t’ju bëjë të përballoni me qetësi çdo problem. Yjet ftojnë
beqarët të jenë të qartë dhe të mprehtë, për të kuptuar atë që duan
apo kërkojnë. Në punë mos u dorëzoni para pengesës së parë, por
prisni. Rishikoni mundësitë e shkëlqyera për të arritur qëllimet
tuaja.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Sot problemet familjare do të përfundojnë me diskutime

dhe grindje me të dashurin/ën. Kërkoni një zgjidhje për të mos pri-
shur marrëdhënien në çift. Ditë e qetë për beqarët, ju do të doni të
krijoni vetëm lidhje të reja miqësie. Nëse dëshironi të ndryshoni ven-
det e punës, kërkoni një person të kualifikuar për t’u këshilluar për-
para se të shkoni drejt një situate të pasigurt.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Ju ndiheni pak të dëshiruar dhe keni nevojë për vë-

mendjen e partnerit/es. Nëse nuk vjen, ju mund ta merrni vetë ini-
ciativën drejt tij/saj, sepse e dini mirë se nuk do t’ju thotë jo. Be-
qarët do të jetojnë një ditë shumë të ngarkuar ku takimet dhe
njohjet e reja do të jenë të shumta. Në punë mos e braktisni një
betejë që keni nisur, nëse nuk e keni humbur ende!

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Disa kujtime të së kaluarës mund të shqetësojnë shpirtin

tuaj. Kujdes nga komentet që bëni para partnerit/es, mund ta tradh-
toni veten dhe të keni probleme! Një pikë kthese në jetë po vjen për
beqarët, shumë do të gjejnë forcën për të kërkuar dashurinë pas
një periudhe vuajtje. Në punë, kohë e mirë për të filluar një projekt
të ri. Jeni gati për ndryshime dhe madje edhe për transferime.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Së fundi tensionet me partnerin/en janë larguar dhe ju

jeni të lumtur për të marrë frymë lirisht nga një atmosferë qetësue-
se. Beqarët do të kenë takime me disa njerëz për të cilët do mendojnë
të krijojnë edhe lidhje. Në punë sot do të jeni më pak kritik dhe po-
lemik se zakonisht. Yjet njoftojnë një periudhë të qëndrueshme
edhe nga pikëpamja ekonomike.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Sot më shumë se kurrë mund të provoni sa i rëndësi-

shëm është për ju partneri/ja. Është koha për të bërë plane për të
ardhmen! Beqarët, nga ana tjetër, do të jenë në kërkim të njohje-
ve të reja dhe nuk do të humbasin asnjë mundësi. Në punë ven-
dosmëria juaj nuk ju frikëson nga asnjë pengesë. Ju do të jeni në
gjendje të gjeni zgjidhje të zgjuara për problemet.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do të kaloni një ditë të qetë sot, marrëdhënia juaj është

e fortë dhe ka të gjitha kushtet për të hedhur çdolloj hapi të mëtej-
shëm. Ata që janë vetëm do të kenë tërheqje për disa persona që
do takojnë, por tani nuk duket asnjë lidhje e qëndrueshme në ho-
rizont! Yjet do ndriçojnë rrugën tuaj në punë dhe ju ftojnë për të
shqyrtuar qëllimet për të përmirësuar të ardhurat.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do të kaloni një ditë të qetë sot, marrëdhënia juaj është

e fortë dhe ka të gjitha kushtet për të hedhur çdolloj hapi të më-
tejshëm. Ata që janë vetëm do të kenë tërheqje për disa persona
që do takojnë, por tani nuk duket asnjë lidhje e qëndrueshme në
horizont! Yjet do ndriçojnë rrugën tuaj në punë dhe ju ftojnë për
të shqyrtuar qëllimet për të përmirësuar të ardhurat.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Një ditë shumë intensive për jetën sentimentale në

përgjithësi, ju do të doni të ikni dhe hapësira që keni në dispozicion
është e ngushtë. Nëse keni një partner/e, duhet t’i hidhni hapat të
sigurt. Yjet parashikojnë marrëdhënie të reja për beqarët që duan
të martohen. Sot do të jeni gati të habitni me idetë tuaja krijuese dhe
origjinale në punë. 

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Disa keqkuptime mes jush dhe të dashurit/ës tuaj pa-

rashikohen gjatë kësaj të premte. Bëni mirë të argumentoni
gjithçka, por duke përdorur komunikimin e duhur dhe gjithçka do
të kalojë në paqe. Zemrat e vetmuara do të njohin dikë që do i
tërheqë pa masë, ndoshta një histori dashurie mund të lindë. Do
të keni mundësi të reja për të zgjeruar horizontet tuaja. 

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Çiftet sot do të merren me shumë angazhime dhe kjo do

ju rrezikojë marrëdhënien. Megjithatë gjithçka do jetë kalimtare
dhe qetësia do të kthehet shumë shpejt. Beqarët do të realizojnë
takime premtuese dhe do të bëjnë miq të rinj, mbrëmja premton
surpriza. Një ditë shumë pozitive ju pret nga pikëpamja ekono-
mike.



Një 60-vjeçar nga Italia pati fatin të
ishte fitues i lotarisë prej 1 milionë euro-
sh e luajtur në ditën e Epifanisë. Ai pu-

non si parkues makinash në një disko-
tekë në jugperëndim të Torinos, ndërsa
mëngjesin e së dielës u zgjua si një mi-

lioner. Në mënyrën më të rastësishme ai
zbuloi se ishte fitues i shumës marra-
mendëse, por për Biagio Vigna - 1 mi-
lionë  euro ishin shumë. Isha duke ndih-
muar djemtë të parkonin makinat, si
zakonisht, kur dëgjova që tashmë ishte
zbuluar fituesi i 1 milionë eurove. Kon-
trollova xhepin e pantallonave dhe vura
se numri i thënë prej tyre përkonte me
timin. Për pak desh pësova infarkt. Mora
në telefon vajzën dhe i thashë që kisha
fituar. “Bileta është e jotja, bëj çfarë të
duash me të. Për mua janë shumë para,
nuk i dua”, kanë qenë fjalët e para që
Biagio i tha të bijës. “Unë tashmë e kam
jetuar jetën time, besoj se vajzës sime
do i shërbejnë më shumë se unë”, sh-
prehet ai.

Një imam në Australi është duke sy-
nuar që të hapë xhaminë e parë për my-
slimanët LGBTI, duke pohuar se ky ko-
munitet ka mungesë përkrahje dhe
hapësira të sigurta. Nur Warsame, imami
i parë që ka pranuar se është homosek-
sual, u ka thënë mediave australiane se
përballet me “një ortek të mjerimit” nga
myslimanët LGBTI, të cilët kanë nevojë
për përkrahje. Warsame ka thënë se në
shtëpinë e tij qëndrojnë disa myslimanë
LGBTI që frikësohen për jetët e tyre dhe
kjo përvojë e ka shtyrë atë që të besojë se
myslimanët LGBTI kanë nevojë për ven-
de që të jetojnë e punojnë. Ai do që xha-
mia LGBTI të ketë edhe një shtëpi për të
strehuar këta myslimanë. “Një prej gjëra-
ve esenciale të një të riu është një shtëpi
e sigurt dhe e përballueshme. Me qëllim
që të përshtaten në shoqëri ata nuk
mund të jenë në një ambient që shkak-
ton trauma”, ka thënë Warsame për ABC-
në në Australi. Xhamia e propozuar do të
jetë në Melbourne dhe Warsame ka

thënë se është duke punuar me autorite-
tet lokale për të siguruar një vend të si-
gurt për këtë xhami, transmeton
Koha.net. “Do të jetë në qendër. Është
afër me shërbimet që unë ua rekoman-
doj: Praham Market Clinic, që është një
shërbim mjekësor për komunitetin LGB-
TI, spitali është matanë rrugës, ndërsa

policia është në fund të saj”, ka thënë
Warsame për lokacionin e xhamisë. War-
same i lindur në Somali është imam i
njohur në Australi. Ai drejtoi njërën prej
xhamive më të mëdha të Melborunet. Ai
gjithashtu është hafiz, besimtari që di
Kuranin përmendësh. Por kredencialet
si një mysliman i devotshëm nuk u
morën parasysh nga bashkësia myslima-
ne në Australi që shkëputi lidhjet me
imamin kur ai pranoi orientimin seksual
në vitin 2010.

Warsame kishte disa kërcënime me
jetë nga njerëzit që besojnë se homo-
seksualiteti nuk është i pranueshëm nga
feja. Por kjo nuk e ka ndalur atë që të fla-
së hapur se si është të jesh mysliman dhe
homoseksual. Rreth 2.6 për qind e po-
pullatës së Australisë janë identifikuar
si myslimanë. Shumica prej tyre jetojnë
në Melboune. Në vitet ’90 myslimanët
në Australi arritën nga vendet si Afgani-
stani, Iraku, Irani, Bosnja, Shqipëria, In-
donezia dhe Malajzia.

FITOI 1 MILIONË EURO NË LOTARI: 
Janë shumë për mua, bëj çfarë të duash me to

Imami homoseksual synon të hapë xhami 
për komunitetin LGBTI në Australi
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1099 - Luftëtarët e kryqëzatave i
vënë flakën qytetit Mara në Siri.

1559 - Elizabeta I kurorëzohet
mbretëreshë e Anglisë në Westmin-
ster Abbey.

1610 - Galileo Galilei zbulon Calli-
sto-n, satelitin e katërt të Jupiterit.

1785 - John Walter publikon num-
rin e parë të London Times.

1830 - Zjarr i madh kaplon Nju Or-
leans i cili besohet se është vënë nga
robërit e rebeluar.

1874 - Trupat amerikane zbarkojnë
në Honolulu për të mbrojtur mbretin.

1894 - Revolucioni në Sicili shuhet
nga trupat e pushtetit.

1930 - Për herë të parë paraqitet
stripi komik "Mickey Mouse".

1953 - Marshalli Josip Broz Tito
zgjidhet kryetar i Jugosllavisë.

1985 - Ekspres tren del nga heku-
rudha në Etiopi ku vdesin së paku 428
persona.

1991 - Sekretari gjeneral i OKB Ja-
vier Perez de Cuellar takohet me Sad-
dam Husseinin.

MARIA
- Mësuesja: Beni, cili është presiden-
ti i SHBA-ve?
- Beni : Nuk e di mësuese.
- Mësuesja: Beni, duhet të kujdese-
sh më shumë për mësimet.
- Beni : Po ti mësuese, e di cila është
Maria?
- Mësuesja: Jo.
- Beni: Duhet të kujdesesh më
shumë për burrin tënd!

Ka njerëz që urrej. E gjitha është 
falsitet. Nuk ka respekt, askush nuk
e mban fjalën. E rëndësishme është

paraja. Çdo ditë dëgjojmë krime.
Unë di se do ta lë këtë botë pa 

keqardhje! (Alain Delon)

Malmö është qyteti i tretë më i madh
i Suedisë. Ai ndodhet në provincën e
Skanes. Ai nuk është i pari në listën e
qyteteve për të vizituar në Skandina-
vi. Me pak fjalë, Malmö kurrë nuk e
mori vëmendjen, që me të vërtetë e
meriton. Megjithatë, shumë do të
thonë se ai është një qytet i mahnit-
shëm dhe gjithçka
duhet të bëni
është të shijoni
bukurinë e tij.
Në Malmö ju do
të takoheni
shumë njerëz të
ndryshëm dhe të
dëgjoni 150 gjuhë të ndryshme.
Malmö ka 310 mijë banorë. Rreth
43% e popullsisë janë më origjinë të
huaj (135,509 rezidentë); 31% janë
lindur jashtë Suedisë (99,788) dhe
11% janë të lindur në Suedi(35,721),
por me prindër jo suedezë.

K
A

L
E

N
D

A
R

I 
H

IS
T

O
R

IK
 1

3
 J

A
N

A
R

T
H

Ë
N

IA
 E

 D
IT

Ë
S

BA
R

SO
LE

TA
A

 E
 D

IN
I 

 S
E

...

Rekrutimi i taksisteve femra po lulëzon
në Arabinë Saudite pasi mbretëria e Gjirit
Persik vendosi që nga qershori i këtij viti
t’iu lejojë grave t’i japin makinës. Interes të
veçantë ka shprehur Uber-i, 80% e klien-
telës të të cilit në këtë vend përbëhet nga
gra, dhe Karimi, me seli në Dubai. Aplika-
cionet e këtyre dy kompanive janë si një li-

tar shpëtimi për shumë femra që duan të
lëvizin lirshëm në Arabinë Saudite. Ak-
tualisht, të gjithë shoferët e taksive të
punësuar nga firmat në fjalë në Arabi janë
meshkuj. Shumica, shtetas sauditë që
ngasin makinat e tyre private. Pas
nxjerrjes së një dekreti mbretëror muaj
më parë, përmes të cilit u njoftua se plani-

fikohet rrëzimi i vendimit që i ndalon fem-
rat të ngasin makinat, si Uber, ashtu edhe
Karim po përgatiten të punësojnë drej-
tueset e para femra. Të dyja firmat nisën
me shpejtësi një seri trajnimesh prej 90
minutash në Rijad, Edah dhe Al Kobar,
duke piketuar gratë saudite të pajisura
me patenta të vlefshme jashtë vendit.

Arabia Saudite një hap tutje, 
lejon femrat të punojnë taksiste


