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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Pak më shumë se 500 persona kanë dalë në pro-
testën e thirrur nga Forcave të Bashkuara Maqedo-
nase dhe shoqatës “Tvrdokorni” para Kuvendit të
Maqedonisë. Ata protestuan kundër miratimit të
Ligjit për përdorimin e gjuhëve, të cilin e konside-
rojnë si ligj për gjuhën shqipe dhe si proces drejt
dygjuhësisë dhe rrezikimit të Maqedonisë së shtet.
Sipas tyre është e paqartë që gjuha shqipe të jetë zyr-
tare në Gjevgjeli, Vallandovë, Strumicë, Koçan, Shtip,
Radovish, Berovë, Kriva Pallankë, dhe ata gjithash-

tu thonë se qeveria e cila ka premtuar debate për çdo
gjë, tani po suspendon demokracinë duke shtyrë
ligjin me flamur evropian. 

Një përfaqësues i “Tvrdokorni” ka lexuar emrat e
deputetëve, të cilët kanë votuar për Ligjin e përdori-
mit të gjuhëve dhe ftoi në protestë masive. Ata kanë
kërkuar daljen e 1 milion maqedonasve në rrugë
për t’i thënë mjaft shitjes së interesave kombëtare.
Pas përfundimit të protestës, demonstruesit i vunë
flakën edhe flamurit të Bashkimit Evropian 

Protestë në Shkup kundër gjuhës shqipe 
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Në vend që të zbaton masa që do të shkonim drejt  përmirësimit të standardit jetësor të qytetarëve
ashtu siç kishte premtuar para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në vitin 2016, tani LSDM
në pushtet miraton masa që prekin xhepin e qytetarëve duke i vendosur atyre tatime plotësuese
që kanë vetëm një qëllim të mbushin arkën shtetërore, thonë ekspertët
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Ata që protesojnë, nuk kanë të
drejtë të gënjejnë. Madje
gjithkund në botë, ata që prote-
sojnë shihen me simpati, kup-
tohet kur nuk i bëjnë dëm mjedi-
sit dhe të mirave materiale e
publike. Dje në Shkup një tufë
protestuesish maqedonas, mezi
ishin mbedhur një dyzinë, për-
pos që gënjyen se gjuha shqipe
po e shkatërruaka unitaritetin e
Maqedonisë së tyre, e dogjën
edhe flamurin e BE-së. Fq.2
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Shqipëria  është vlerësuar herë pas here
nga ekspertët ndërkombëtarë me shumë
cilësi dhe vlera të larta ushqyese ndaj dhe
rritja e bletëve duhet të shikohet si një
mundësi e mirë për të siguruar të ardhura si
në fshat ashtu edhe në qytet.
Koha që ju duhet të kujdeseni për një
koshere blete mund të themi se është
tërësisht e papërfillshme duke marrë

parasysh që një koshere blete prodhon
rreth 20 kg mjaltë në vit.
Po a e dini se sa koshere bletësh ka në
Shqipëri?
Referuar të dhënave nga INSTAT gjatë vitit
2016, kosheret e bletëve shënojnë 303 mijë
krahasuar me 271 mijë që ishin në 2015-ën
dhe 261 mijë në vitin 2014.
Siç vihet re tendenca ka qen  rritëse gjatë

viteve të fundit në Shqipëri gjë e cila ka çuar
gjithashtu edhe në rritjen e prodhimit të
mjaltit nga 3000 në 4000 ton.

Ekzaltimi i pakuptimtë i shqiptarëve
Nuk e kam të qartë pse disa shqiptarë ekzaltohen
që Turqia u paska rënë kurdëve!!!
Nuk e kuptova çfarë ka e gjithë kjo me shqiptarët!
Sa per aspektin fetar, njera pale jane muslimane,
pala tjeter jane muslimane. Njera pale kerkon ate
qe mendon se u takon(shtetin qe s'e kane, edhe pse
jane me miliona), tjetra pale deshiron t'i pengoje
duke mbrojtur interesat e vet nacionale. Dhe prape
po  pyes, çfarë lidhje ka kjo me interesin shqiptar
nëse Turqia dëshiron t'i pengojë kurdet te bejne
shtet? Çka të hyn e të del ty nga xhepi? Po të pyes
nëse je shqiptar, nëse jo, gjithsesi, ke te drejtë të
brengosesh për vellezerit tjerë larg!
(Shkruan Daut Dauti në profilin e tij në FB)

Duke shpjeguar kurdët, një kthim prapa kah
Shqipëria
Po të mos ishte Shqipëria e t'i hapte kufijtë e dyert
e institucioneve, të sallave sportive, të fabrikave, të
xhamive e të kishave, pra, po të mos ishte populli
shqiptarë kaq bujarë që t'i hapte edhe dyertë e
shtëpive për të na strehuar neve kosovarëve a vetë
të flenin jashtë në oborre, është e vërtetë se, po, në
Kosovë pak serbë do të mbeteshin, por edhe më
pak shqiptar do të kishte. 
90%-shi i shqiptarëve kosovarë që ikën nëpër botë,
më nuk u kthyen këndej, as do kthehen, ndërsa
mbi 90% e shqiptarëve që kishin shkuar në
Shqipëri, u kthyen prap në Kosovën e tyre.
Pra, nëse bombardimet e NATO-s dhe UÇK-ja kanë
shpëtuar Kosovën si vend, shqiptarët si popull në
Kosovë i ka shpëtuar (vetëm) Shqipëria, askush
tjetër më shumë se ajo...!
(Shkruan Mustafë Bajrami në profilin e tij në FB)

Kuazi-kauzat e shqiptarëve për Lindjen e Mesme
Përfshirjen ushtarake të Turqisë në konfliktin e
Lindjes së Mesme, shumë shqiptarë po e trajtojnë
me dioptri të gabuar. Aq më tepër kur Turqia  as
tani, e as ndonjëherë, nuk bëri asgjë kundër
regjimit vrasës të Asadit, apo t'i kundërshtojë
ndërhyrjet Ruso-Iraniane në rajon. Rrjedhimisht,
animi apo përkrahja që po i bëhet politikës Turke
këtu, po bëhet kuturu, pa e njohur as gjeopolitikën
e as të kaluarën e popujve të rajonit. Habit fakti se,
ata që mbajnë anën e regjimit në fjalë, e bëjnë të
motivuar se po mbrojnë kauzën Islame. Kjo
brengos, sepse anuesit e tillë fare pak dallojnë nga
ata shqiptarë që po luftojnë në luftëra të huaja.
Politika aktuale Turke, ushtria e saj gjithnjë  e më
shumë po radhitet në anën e agresorëve Ruso-
Iranian, duke u bërë pjesë agresonit në tokat e
djegura, dhe krejt kjo me pretekste bajate, për të
shtuar territore. Shqiptarëve që përzihen në këtë
kuazi-kauzë u duhet sqaruar se, Turqia po të donte
të mbroj pakicat e saj, do ti mbronte turkofonët në
Kinë, në Karabah apo Sohumi të Gjeorgjisë e
gjetiu. Atje asaj nuk ia mban, dhe i turret
Kurdistanit të shkatërruar.Turkofilëve do t’u thoja
ta shikojnë historinë e mirëfilltë dhe jo atë të
bazuar në përralla e trillime Ozanësh. Shqiptarëve
do u thoja të rrinë në pozicionin se Turqia është një
shtet mik i yni edhe i tillë do të mbetet, deri sa nuk
shndërrohet në agresor, siç është tani me kurdët.
(Ka shkruar në profilin e tij në FB diplomati, 
Shaban Jashari)

Miku i madh i shqiptarëve e
diplomati amerikan, William
Walker, është shprehur i
zhgënjyer me gjendjen aktuale
në Kosovë. Walker vlerësoi që
gjërat nuk janë duke ndryshuar
përderisa theksoi nevojën për
një gjeneratë të re të
udhëheqësve politik.
“Aktualisht klasa politike që
udhëheq vendin ka dalë nga
lufta, përderisa tani është koha
që ky shtet të ketë një gjeneratë
të re të udhëheqësve politik.  Të
gjithë theksojnë se dëshirojnë
ndryshimin, por unë
ndryshimin nuk po e shoh” .
Walker theksoi që duke u
bazuar edhe në eksperiencat e
vendeve të ndryshme,
udhëheqësia e dalë nga lufta ka
tendencë që të mos jetë
adekuate për një mandat të
gjatë. 
Si alternativë për Walker është
Lëvizja Vetëvendosje.
Dallimet me Thaçin Walker ka
thënë se i ka edhe sa i përket
dëgjueshmërisë së madhe që
Thaçi ka treguar ndaj
ndërkombëtarëve.. (Klan
Kosova)

“Rusia nuk është palë neutrale
në çështjen e dialogut. Ajo
është, do të thoja, një lojtar
negativ në raportet ndërmjet
Serbisë dhe Kosovës”, thotë
Janusz Bugajski, ekspert për
Ballkanin nga Qendra për
Analiza të Politikës Evropiane
(CEPA), me seli në Uashington.
Dialogu, i cili është vonuar për
një vit, duhet të ristartoj. Janë
një numër i çështjeve shumë të
rëndësishme me të cilat duhet
të merret. Unë do të thosha, se
jo vetëm me çështjet e vogla,
por duhet të merret edhe me
ato të mëdhat, që ne i quajmë
normalizim në krijimin e
raporteve bilaterale, që e
lejojnë Kosovën të bëhet
anëtare e Kombeve të
Bashkuara.
Me fjalë të tjera, kush është ai
që do të dëshironte t’i
sabotonte bisedat ndërmjet dy
kryeqyteteve? A janë ata
politikanë nacionalistë, a janë
elemente kriminale brenda
Serbisë, brenda Kosovës
Veriore, apo është ndonjë fuqi e
jashtme? (Radio Europa e Lirë)

Para një viti Donald Trump bëri
betimin në post. Në
Uashingtonin e mbuluar me
një vesë gri nga shiu. Që nga
ajo kohë duket se nuk është më
e mundur një përballje e
arsyeshme me politikën e
presidentit në vendin tënd. Ka
vetëm një refleks: "sa e
frikshme, sa keq, sa e
tmerrshme".
Kjo nuk është demokratike. Në
fund të fundit Trump u zgjodh
konform së drejtës elektorale
amerikane. E pra mefshtësi.
Tani edhe shumë medie
liberale janë duke humbur
besueshmërinë.
Natyrisht është detyra e tyre të
tërheqin vëmendjen, se sa të
rrezikshme janë mesazhet
tweet të presidentit. (Dw)
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Ata që protesojnë, nuk kanë të drejtë të gënjejnë. Madje
gjithkund në botë, ata që protesojnë shihen me simpati, kup-
tohet kur nuk i bëjnë dëm mjedisit dhe të mirave materiale e
publike. Dje në Shkup një tufë protestuesish maqedonas, mezi
ishin mbedhur një dyzinë, përpos që gënjyen se gjuha shqipe
po e shkatërruaka unitaritetin e Maqedonisë së tyre, e dogjën
edhe flamurin e BE-së. Ata nuk ishin vetëm kundër zyrtarizimit
të gjuhës shqipe, por duke djegur flamurin e Europës, treguan
qartë se janë kundër një Maqedonie Europianë ku të gjithë do
të ndjeheshin të barabartë, të lirë e sovranë.
Kjo histeri kundër gjuhës shqipe, është e paparë. Është unika-
te. Edhe një grafit në Manastir ishte unikat. Vetëm porositë
morbide për vdekjen e shqiptarëve, mund të shkruhen edhe në
gjuhën shqipe. Ky ishte mesazhi.
Në Parlament pritet të rivotohet ligji i gjuhëve. Presionet e pu-
blikut dhe mosdekretimi i Ivanovit, ka të ngjarë që ta forcojnë
edhe më tej frontin parlamentar pro gjuhës shqipe. Tingëllon
demagogjike thënia e liderit opozitar Mickovski se partia e tij
nuk qenka kundër shqiptarëve, por kundër zyrtarizimit të
gjuhës shqipe. Si mund të jesh dashamirë i një populli, nëse e
urren gjuhën e tij. Ku i kanë mësu këto trika këta axhamitë e
porsaradhur të VMRO-së. Apo, ndoshta inferioriteti që ndjejnë
kundrejt grekëve e serbëve, të cilët sabah e aksham ua mohojnë
gjuhën e identitetin,  ua kanë shtuar agresivitetin banal ndaj sh-
qiptarëve. Psikologët thonë se agresorët nuk janë asgjë tjetër
përpos do inferiorëve të tredhur që pamundësinë për ta dësh-
muar fuqinë e tyre e kompensojnë duke shprehur arrogancë
ndaj atyre që tregohën më dashamirës e më korrekt.
Bashkëjetesa e shqiptarëve me maqedonasit dhe tjerët do të
zhvillohet vetëm në kushtet kur askush nuk do ta ndien vetën
inferior. Sa shqiptarë të zbritur nga malësia e Shkupit, Kërçovës,
Kumanovës janë ndier inferior para sportelistëve maqedonas,
vetëm për fajin se ata kanë qenë të detyruar të komunkojnë në
një gjuhë që se kishin amtare. Pse këta malësorë po deshkan të
ndjehen inferiorë para një copë fshatari maqedonas, i ardhur
nga Pallanka a Krivogashatni dhe kush ka të drejtë në këtë sh-
tet t’i poshtërojë qytetarët e saj mbi bazën e njohjes apo mo-
snjohjes së gjuhës maqedonase. 
Lojaliteti i shqiptarëve ndaj shtetit deri më tani ka qenë perfekt.
Por, në anën tjetër protesta kundër gjuhës shqipe, ka prodhuar
jolojalitet të skajshëm të një pjesë të shoqërisë maqedonase
ndaj Maqedonisë Europiane. Ky vetëizolim i kësaj lagjeje njerë-
zish pa vizion, nesër mund të jetë problem për funskionimin
normal të shoqërisë shumëtnike në Maqedoni, por nuk do të
jenë më shqiptarët fajtorë kujdestar për këtë hendikep.
Në Shkup flamuri i BE-së mund të digjet edhe në të ardhmen,
sepse shumica e njerëzve janë përcaktuar për vlerat europiane.
Pakica ka të drejtë të hidhërohet, të protestojë dhe të bëjë
ndonjë koalicion që u sjell më shumë varfëri e më tepër paper-
spektivë. Këtë mund ta shprehin madje edhe në zgjedhjet e ard-
shme, të cilat si duket nuk do të jenë largë. 

Mohimi i shqipes,
paperspektivë
europiane
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Emin AZEMI

A e dini se sa koshere bletësh ka në Shqipëri?
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Zejnulla VESELI

Shkup, 21 janar – Të gjithë personat
fizik që brenda një viti kalendarik
realizojnë të hyra plotësuese në
bazë të qirave, kontratave autoria-
le, kontratave në vepër, anëtarësi-
me në bordet mbikëqyrëse, ve-
primtari bujqësore kanë obligim
ligjor të paguajnë TVSH-në. Më
saktë Drejtoria për të Hyra Publike
i obligon të gjithë peronat fizik  që
brenda vitit kanë të realizuar të
hyra plotësuese mbi 1 milion de-
narë apo mbi 16 mijë euro do të
duhet të paguajnë TVSH. 

Kjo masë e paralajmëruar nga

Qeveria aktuale, sipas ekspertëve
ekonomik, është në kundërshtim
me programin parazgjedhor të
LSDM-së dhe në vend që të zba-
ton masa që do të shkonim drejt
përmirësimit të standardit jetë-
sor të qytetarëve ashtu siç kishte
premtuar para zgjedhjeve të pa-
rakohshme parlamentare në vi-
tin 2016, tani LSDM në pushtet
miraton masa që prekin xhepin e
qytetarëve duke i vendosur atyre
tatime plotësuese që kanë vetëm
një qëllim të mbushin arkën sh-
tetërore. 

Për ekspertin ekonomik Marjan
Nikolov, nga Qendra për Hulumti-
me Ekonomike, LDM-ja me këtë
masë po shkel premtimet e dhëna
gjatë fushatës parazgjedhore në vi-

tin 2016 se prioritet do të jenë
lehtësime tatimore për qytetarët
me qëllim të përmirësimit të stan-
dardit jetësor të qytetarëve.

“Argumentet e qeverisë se me
vendosjen e tatimeve  plotësuese
për qytetarët do të ketë më shumë
para për shëndetësi dhe arsim, janë
shumë të ulta. Kjo masë në
përgjithësi tatimon më shumë qy-
tetarët se sa kanë qëllim të de-
dikuar  Kjo do të thotë se pjesa më
e madhe e parave që do të shkojnë
në arkën shtetërore, në bazë të ta-
timeve plotësuese të qytetarëve do
të shpenzohet për harxhimet e
rrugës që do të bëjnë deputetët
apo anëtarët e Komisionit Shtetë-
rore për Zgjedhje se sa më shumë
para për  shëndetësi apo arsim”,

thotë NIkolov.
I të njëjtit mendim është edhe

analisti ekonomik Arben Halili u
cili vlerëson se një masë e tillë është
një tentim i qeverisë për të sigu-
ruar më shumë të hyra buxhetore. 

“Personalisht e vlerësoj si masë
me efekte pozitive zero, për faktin
që në aspekt të mbushjes buxheto-
re nuk mund të presësh diçka pozi-
tive. Nga ana tjetër kjo masë do të
godet një shtresë të caktuar të
njerëzve, siç janë konsulentët, por
jo se do arrihet diçka konkrete.
Mendoj se kjo masë do ketë efekte
kundër produktive, sepse personat
që do preken prej saj do priren drejt
ekonomisë joformale, respektivi-
sht do të paraqesin vlerën deri afër
1.000.000 denarë në emrin e tyre

dhe eventualisht një pjesë tjetër
përmes "kontratave në vepër" në
emër të ndonjë të afërmi’, thotë Ha-
lili . Sipas tij  kështu do evitohej ar-
ritja e pragut që është objekt tati-
mi. 

“ Prandaj besoj që shumë sh-
pejt do ndodh  që të rishikohet
edhe kjo masë si shumë të tjera.
Më tepër si masë i gjason masës së
garniturës së kaluar kur edhe për
kontratat në vepër i detyronin
njerëzit të paguanin kontribute,
por që nën presionin e publikut e
tërhoqën të njëjtën”, thotë Halili. 

Kjo masë, përkujton Halili,
është në kundërshtim me statusin
LSDM-së  të publikuar më muajin
mars të vitit 2016 para mbajtjes së
zgjedhjeve të parakohshme parla-
mentare ku mes tjerash shkruhej
se do të zvogëlon pragun e tatime-
ve për të gjithë personat fizik që
ushtrojnë veprimtari plotësuese
gjegjësisht realizojnë të hyra plotë-
suese. 

“Mirëpo tani kur janë në push-
tet si duket u bënë pishman dhe në
vend që të zvogëlon pragun e tati-
meve dhe kthimin e parave nga
TVSH-ja qytetarëve siç premtonin
para se të vijnë pushtet, tani LSDM-
ja qytetarëve u vendos tatime duke
u marrë kështu para nga xhepi i
tyre për të mbushur arkën shtetëro-
re”, thotë Arben Halili, analist eko-
nomik. 

Fatos RUSHITI

Shkup, 21 janar- Shumica parlamen-
tare BDI –LSDM është në pritje të
kthimit të ligjit për gjuhët në Parla-
ment. Por pavarësisht kësaj të dyja
partitë hedhin poshtë zërat në opi-
nion se ligji në fjalë mund të pësojë
ndryshime si rezultat i një pjese të
presionit publik nga pala maqedo-
nase dhe një pjesë e strukturave po-
litike. Si nga LSDM ashtu dhe nga
BDI janë të vendosur që ligji për
gjuhët të mbyllet me sukses kur do
të votohet për së dyti siç thonë nga
këto parti pa u ndryshuar asgjë. 

Ndërkaq VMRO në reagimin
fundit për media shprehet se nuk

janë kundër shqiptarëve por se si-
pas kësaj partie  ligji për gjuhët  e
ndryshon karakterin e shtetit he
është vështirë i zbatueshëm. 

“Janë vetëm spekulime të
radhës, ligji për gjuhët është kom-
patibil me kushtetutën e vendit dhe
nuk e cënon unitetin dhe sovranite-
tin e shtetit tonë. Kryeministri Zoran
Zaev e ka thënë qartë më herët se
me këtë ligj i mundësohet komu-
niteti shqiptar të realizojë të drejta
e veta kushtetuese dhe ligjore për
përdorim të brendshëm në të gjitha
institucionet shtetërore. LSDM dhe
Zaev janë të përkushtuar që ligji për
gjuhët jo vetëm të votohet por edhe
të zbatohet në mënyrën e duhur”,
thotë për gazetën KOHA njëri nga
zyrtarët e lartë të LSDM-së. 

Nga BDI as nuk duna të
dëgjojnë për kundërshtimet në opi-
nion lidhur me ligin për gjuhët. Si-
pas deputetëve të BDI-së gjuha sh-
qipe është çështje kohe kur do të
jetë zyrtare në Maqedoni.

”Ne s’mund të komentojë zërat
në opinion sepse kjo ndërmarrje
është një çështje kapitale që del

drejtpërdrejt nga Marrëveshja e
Ohrit dhe pala maqedonase është e
obliguar meqë e ka nënshkruar
edhe vetë këtë Marrëveshje që ta
mbyll me sukses këtë ligj. Nuk do të
ketë ndryshime dhe i njëjti tekst do
të procedohet për votim kur të vjen
dita”, thonë për gazetën KOHA de-
putetë të BDI-së në Parlamentin e
Maqedonisë. 

Kundër avancimit të gjuhës sh-
qipe nuk janë as nga VMRO por kjo
parti nuk është që gjuha shqipe të
jetë zyrtare në të gjitha organet e
pushtetit qendror që vlen për të
gjithë territorin vendit. Në këtë
frymë ishte dhe reagimi i fundit
nga kjo parti, lidershipi i ri i së cilës
po synon të përmirësojë raportin
me shqiptarët. Deklarata lidhur me
Ligjin për gjuhët është dhënë mbi
bazën e analizave të bëra për dë-
met që mund të sjell ky akt ligjor, si
dhe në raport të jo kushtetutshmë-
risë, po ashtu edhe në raport me
rrezikun e kohezionit në Repu-
blikën e Maqedonisë. 

“Ky Ligj, definitivisht nuk do të
jetë në dobi të shqiptarëve, kurse

do të shkaktoj implikime të rëndë-
sishme financiare. Ky Ligj është
jokushtetues, e ndryshon karakte-
rin e shtetit dhe është vështirë i
zbatueshëm. Kjo do të sjellë pasoja
që institucionet e vendet të mos
jenë funksionale, si për maqedo-
nasit, shqiptarët, turqit, romët dhe
të gjithë qytetarët që jetojnë në
Maqedoni kanë nevojë për institu-
cione funksionale”, thuhet në reagi-
min e VMRO-së. Ndryshe kundër
ligjit për gjuhët ka një vit që po pro-
testohet me para Parlamentit të
Maqedonisë. Forcat e Bashkuara
Maqedonase (FBM) edhe shoqata
“Tvrdokorni”, përfshi disa shoqata
tjera,  të dielën në ora 13:00 në
Shkup, kanë protestuar kundër kë-
tij ligji. Siç kanë cekur nga këto or-
ganizata po protestohet kundër
”dygjuhësisë dhe shqiptarizimit të
Maqedonisë”. Sipas tyre, dygjuhësia
është humbje e karakterit maqe-
donas të shtetit dhe se humbet
vetë shteti. Ata shkojë aq larg së
kanë guximi të thonë se me
dygjuhësi Maqedonia bëhet shteti
i tretë shqiptar në Ballkan. 

Kundër tekstit të ligjit në fjalë
ka shprehur mospajtime dhe am-
basadori francez në Shkup Kristijan
Timonie. “Mendoj se nuk jam i vet-
mi që nuk ka mundur të kuptojë
ligjin e gjuhëve, pasi bëhet fjalë për
tekst të komplikuar, veçmas sa i
takon përmbajtjes së saj, por edhe
pasojave. Nga ana tjetër, të jem i
sinqert, ekziston hapësirë për për-
mirësim dhe është e mundur pasi
bëhet fjalë për bisedime, ky është
proces që ende nuk është i përfun-
duar dhe nuk do të kisha dashur të
prononcohem, thotë ambasadori
francez Kristijan Timonie në inter-
vistën javore për Radion Evropa e
Lirë.

Nga ana tjetër shumë profesor
universitar dhe ekspert të njohur
maqedonas japin prononcime
kundër ligjit për gjuhët me që si-
pas tyre është në kundërshtim me
nenin 5 të  kushtetutës. Ndërkohë
që në taborin shqiptar shumë ek-
spertë thonë se pikërisht ky nen jep
mundësi që të materializohet me
ligj përdorimi zyrtare i gjuhës sh-
qipe. Ka nga ata që thonë se kushte-
tuta nuk e jep si duhet zyrtarizmin
e gjuhës shqipe duke iu referuar
vetëm pushtetit lokal dhe doku-
menteve personale por se gjendja
faktike jo vetëm shoqërore por
edhe institucionale determinon në
masë të madhe përdorimin zyrtare
të gjuhës shqipe. 

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

Tatimet që varfërojnë qyetarët
Në vend që të zbaton
masa që do të
shkonim drejt
përmirësimit të
standardit jetësor të
qytetarëve ashtu siç
kishte premtuar para
zgjedhjeve të
parakohshme
parlamentare në vitin
2016, tani LSDM në
pushtet miraton
masa që prekin
xhepin e qytetarëve
duke i vendosur atyre
tatime plotësuese që
kanë vetëm një qëllim
të mbushin arkën
shtetërore, thonë
ekspertët

Koha

Koha

LIGJI PËR GJUHËT DO TË RIVOTOHET

BDI-LSDM të palëkundur
Ligji i gjuhëve sërish do
të rivotohet dhe me
këtë edhe njëherë do të
rikonfirmohen
pozicionet politike
përkitazi me këtë ligj.
Shoqëria maqedonase
është e ndarë, kurse
nuk janë të paktë ata,
që bashkë me partinë
opozitare, VMRO, e
konsiderojnë të
dëmshëm këtë ligj. 

MASA TË REJA PËR TË HYRAT E QYTETARËVE 
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Evis HALILI 

Shkup, 21 janar - Marrëveshja për
restaurimin e Muzeut të Alfabetit
që do të realizohet me fondet e
zhvillimit IPA vazhdon të shtyhet,
duke mbajtur kështu pezull filli-
min e punimeve për objektin.
Marrëveshja që duhet të nënshk-
ruhet edhe me palën greke, që
është në partneritet në projektin
rajonal që mbështet financiarisht
nga IPA - ka mbetur e panënshk-
ruar që nga vjeshta. Nga Muzeu
presin që këtë muaj të arrijnë të
përçudnojnë procedurat që do t’i

hapin rrugë realizimit të projek-
tit. Rikonstruktimi i objektit duhet
të përfundojë këtë vit, për shkak
edhe të shënimit të 110 vjetorit të
Kongresit të Manastirit, por edhe
për adoptimin e katit të parë të
ndërtesës, dhe shndërrimin e ish
dyqaneve të sanitarisë në ambien-
te muzeale. 

“Nuk ka asnjë lloj pengese,
projekti është përpiluar si duhet
dhe zyrtarisht nuk na është komu-
nikuar asnjë lloj problemi. Mund
të them se nënshkrimi i marrëve-
shjes së përbashkët për këtë
projekt që realizohet në partneri-
tet rajonal është shtyrë dhe pre-
sim që këtë muaj pala greke të na
thërrasë për të mbyllur këtë
marrëveshje. Këto ditë kemi filluar

të adoptojmë katin e parë të ndër-
tesës në pjesë të muzeut, duke
vendosur aty bibliotekën, disa am-
biente ekspozimi të dokumenteve
e fotografive që disponojmë”,
thotë për gazetën KOHA, drejtori
Nuer Arsllani. Këto ambiente që
deri para pak kohësh funksionon
si dyqane për shitjen e materiale-
ve hidrosanitare që prej muajit
dhjetor janë marrë me qera nga
Ministria e Kulturës, me një kosto
prej afro një mijë euro në muaj.
Kjo është zgjidhja e vetme e kon-
testit pronësor, në pamundësi të
kalimit të kësaj pjese në pronësi
të muzeut. Sa i takon rikonstrukti-
mit, nga Ministria e Kulturës
thonë se edhe nëse dështon finan-
cimi me fondet e Bashkimit Evro-

pian do të gjejnë modalitet për të
realizuar këtë projekt. 

“Ne jemi gati që si Ministri të
përkrahim rikonstruktimin e
objektit, edhe nëse nuk realizohet
me fondet e planifikuara”, thotë
sekretari shtetëror Valmir Aziri.
Projekti rikonstruktues me gran-
tin e përfituar nga fondet IPA
është miratuar në muajt e parë të
vitit të kaluar. Në fillim u para-
shikuan rreth 300 mijë euro për
ta kthyer godinën në identitet, por
edhe për të krijuar të gjitha kush-
tet e domosdoshme për funksioni-
min si muze, por kjo shumë u re-
duktua. Ky projekt rikonstruktimi
është ndërmarrja më serioze, që
prej hapjes së kësaj godine gati 11
vjet më parë.

Zejnulla VESELI 

Shkup, 21 janar - Mbyllja e konte-
stit shumëvjeçar midis Maqedoni-
së dhe Greqisë rreth emrit, sipas
ekspertëve, do të reflektohet në
stabilizimin politik , si parakusht i
prosperitetit ekonomik të Maqe-
donisë. “Mbyllja e kontestit më
shumë se dy dekadash të emrit mi-
dis Maqedonisë dhe Greqisë do të
ketë efekte pozitive në rritjen e in-
vestimeve të huaja por edhe inve-
stimeve të brendshme. Kjo për
shkak se të huajt por edhe investi-
torët vendor, për të marrë vendim
të investojnë kapitalin e tyre si fak-

torë kyç e marrin stabilitetin politik
të vendit si dhe luftën kundër kor-
rupsionit. Çdo vonesë e zgjidhjes
së kontestit të emrit Maqedonisë i
ka shkaktuar dëme ekonomike  si
dhe ka penguar rritjen ekonomike
për shkak të jo stabilitetit politik”,
thotë Besnik Fetai, ekspert ekono-
mik. Me zgjidhjen eventuale të
kontestit të emrit me Greqinë, si-
pas Fetait, investitorët e huaj dhe
të brendshëm do te ndjehen më
të sigurt për arsye se gjatë këtyre
25 viteve  ata kanë hezituar të inve-
stojnë kapitalin e tyre duke pritur
se çfarë po ndodhë me emrin. 

“Zgjidhja përfundimtare e kon-

testit me emrin midis Maqedonisë
dhe Greqisë në mënyrë direkte do
të determinohet pozitivisht në
rritjen ekonomike të Maqedonisë
dhe njëherit hap perspektivën e
inkuadrimit të Maqedonisë në
NATO.  Me hyrjen e Maqedonisë
në NATO do të thotë rritje të inve-
stimeve të huaja, sektori bankar
do të jetë më i sigurt në dhënien e
kredive si për investitorë të huaj e
vendor dhe do të ketë lëvizje pozi-
tive në boshtin e rritjes ekonomike
të vendit”, thotë Besnik Fetai.   

Me zgjidhjen e kontestit të em-
rit me Greqinë, sipas analistit eko-
nomik Sinisha Pekevsk,i Maqedo-

nia do të behet një vend i sigurt sa
i përket stabilitetit politik dhe
mund të hapë dyert për më shumë
investitorë të huaj të cilët deri më
sot për shkak të kontestit me em-
rin me Greqinë disa herë kanë anu-
luar vendimet e tyre për tu futur
në Maqedoni. “Me siguri se përfiti-
met ekonomike me zgjidhjen kon-
testit të emrit shkojnë në drejtim
se Maqedonia po bëhet vend i si-
gurt politik dhe se në të ardhmen
nuk do të ketë asnjë kontest apo
çështje të hapura të me vendet
fqinje. Kjo do të thotë se
menjëherë pasi të mbyllet çështja
e emrit shumë kompani greke në

mënyrë më intensive do të futen
në tregun e Maqedonisë që duk-
shëm në mënyrë direkte mund të
kontribuojnë në rritjen ekonomike
dhe hapjen e vendeve të reja të
punës. Mirëpo prapë se prapë Qe-
veria e Maqedonisë duhet të zba-
tojë edhe disa masa tjera sa i
përket zhvillimit ekonomik të ven-
dit edhe pse me mbylljen e konte-
stit të emrit disavjeçar me Greqinë
përfitime më të mëdha Maqedo-
nia do të ketë në planin politik, se-
pse tani më i ka të gjitha dyert e
hapura për integrimin e vendit në
BE- dhe në NATO”, thotë Sinisha
Pekevski analist ekonomik.    

EFEKTE POZITIVE PAS NDËRRIMIT EVENTUAL TË EMRIT

Mbyllja e emrit, lëviz gjithçka
Çdo vonesë e zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, sipas  analistëve ekonomik,  Maqedonisë i ka shkaktuar dëme ekonomike
si pasojë e jostabilitetit politik. Ekonomistët shpresojnë se pasi të mbyllet çështja e emrit shumë, investitorë të huaj si dhe
kompani greke në mënyrë më intensive do të futen në tregun e Maqedonisë. Kjo gjithsesi do të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejt
dhe në hapjen e vendeve të reja të punës. Përfitime më të mëdha Maqedonia do të ketë në planin politik,  sepse mund ti ketë të
gjitha dyert e hapura për integrimin e vendit në BE- dhe në NATO

ZVARRITET NËNSHKRIMI I KONTRATËS ME PALËN GREKE 

Nga vjeshta në pranverë, 
shtyhet rikonstruktimi i Muzeut 

Marrëveshja që duhet
të nënshkruhet edhe
me palën greke, e që
është në partneritet
në projektin rajonal
që mbështet
financiarisht nga IPA -
ka mbetur e
panënshkruar që nga
vjeshta. Nga Muzeu
presin që këtë muaj të
arrijnë të përfundojnë
procedurat që do t’i
hapin rrugë realizimit
të projektit.
Rikonstruktimi i
objektit duhet të
përfundojë këtë vit,
për shkak edhe të
shënimit të 110
vjetorit të Kongresit të
Manastirit

Projekti rikonstruktues
me grantin e përfituar nga
fondet IPA është miratuar
në muajt e parë të vitit të
kaluar. Në fillim u
parashikuan rreth 300
mijë euro për ta kthyer
godinën në identitet, por
edhe për të krijuar të
gjitha kushtet e
domosdoshme për
funksionimin si muze, por
kjo shumë u reduktua 

Koha
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Konfiskon 33 kilogram
marihuanë
Policia e Manastirit, në bashkëpunim me
Prokurorinë e Publike të këtij qytetit, të diel-
lin kanë ngritur kallëzim penal kundër katër
personave, dy nga Maqedonia dhe dy nga
Shqipëria. Sic njoftojnë nga ky sektori i poli-
cisë së shtetit, dy të dyshuarit S.S (36) dhe
A.T(24), pas furnizimi paraprak me drogë të
lloji marihuana nga shqipëria, ato e janë ni-
sur drejtë pikës kufitare me Greqinë, ku dhe
janë arrestuar. Padia penale e ngritur
kundër këtyre të dyshuarve, lidhet me ve-
prën penale “prodhim dhe shitje të kundër-
ligjshme të substancave narkotike”, e cila
mbështet në nenin 215 të Kodit Penal.
“Mbrëmjen mes të premtes dhe të shtunës
(19/20 janar), rreth orës 00:30, pas pranimit
të informacioneve operative, për transport
më të madh të lëndëve narkotike, nga ana e
nëpunësve policor në pikën kufitare
“Mexhiltia”, janë ndërmarrë masa taktike
operative dhe në fshatin Llazhec, në afërsi të
kishës së këtij fshati, janë vërejtur dy perso-
na e apostrofuar duke ecur në këmbë, me dy
çanta udhëtimi. Pas një kohë të shkurtë S.S
dhe A.T, janë arrestuar. I dyshuari i parë në
çantën e tij ka pasur 17 pako të najlonit,
ndërsa i dyti ka pasur 30 pako me ma-
rihuanë”, thonë nga polica e Manastirit.
Analiza e me këtë rast ka vërtetuar se bëhet
fjalë për gjithsej 33.4 kilogram drogë ma-
rihuanë. Të dy këtyre personave, gjykatësi
në procedurë paraprake, me propozim të
prokurorisë, u ka shqiptuar masën e para-
burgimit 30 ditor. (U.H)

Kapet i arratisuri 
nga burgu
Ditë më parë I.Xh (24) u arratis nga burgu i
Tetovës, ndërkaq të dielën u arrestua në Go-
stivar. Policia e Tetovës, ka njoftuar, se pas
ndërmarrjes së aktiviteteve operative, gjatë
ditës së diel, në rrugën “Metodia Andonov-
ski”, në Gostivar, e ka arrestuar personin I.Xh
(24) nga fshati Debresht. Arrestimi i perso-
nit në fjalë është realizuar pas shpalljes së
fletëarrestit qendror nga burgu i Tetovës. Ky
banor i fshatit Debresht, rrethinë e Gostiva-
rit, nga ana e organeve të rendit dyshohet si
kryerës i 75 veprave penale, prej të cilëve 51
“vjedhje të rënda” dhe 18 “vjedhje të rënda
në tentim”, 5 “vjedhje veturash” dhe 1
vjedhje të “thjeshtë”. Deri te ky konstatim
organet e rendit kanë ardhur pas realizimit
të hetimeve, analizave, ADN ekspertizave,
video xhirimeve dhe prova tjera material.
Personi I.Xh, këto vepra penale i ka reali-
zuar në rajonin e qyteteve të Gostivarit, Te-
tovës, Strugës, Ohrit, Kërçovës, Resnjes dhe
Manastirit.”Gjatë bastisjes së shtëpisë ku ka
qëndruar, tek ai është gjetur një revole e
lloji “forjas taurus”, e kalibrit 9mm, me gja-
shtë plumba në karikues dhe një në tytën e
revoles. Njëherit është konstatuar se kjo
armë zjarri është marrë pas një vjedhje të
rënda që ka ndodhur në një shitore në Te-
tovë, me datë 3 janar të këtij viti. Mes tjerash
është gjetur edhe një veturë e llojit Audi, të
cilët i dyshuarit e kishte vjedhur në Strugë”,
thonë nga policia. 
Pas arrestimit të tij, inspektorët e policë
kanë zhvilluar një bisedë informative, me
çka i njëjti i kishte pranuar të gjitha vepra
penale, duke treguar edhe mënyrë se s’i ki-
shte vepruar. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 21 janar- Me vendim të
Qeverisë, nga një janari i këtij
viti, për shfrytëzimin e dronëve
(fluturakeve pa ekuipazh), do
të duhet të merret leje para-
prake nga qendrat e trajnimit,
të cilat pritet të hapen së shpej-
ti. Përdorimi çdo ditë e më tepër
i këtyre pajisjeve, qoftë për zba-
vitje apo për qëllime komercia-
le, paraqet njërin prej shkaqeve
kryesore se pse me vendim të
qeverisë kjo çështje është rre-
gulluar. 

Nga Agjensia e fluturime ci-
vile, thonë për gazetën KOHA
se dhënia e lejes për menaxhim
me dronët, do të bëhet ngja-
shëm si me marrjen e patentë
shoferit, respektivisht funksio-
nimit të auto shkollave. 

“Në agjesinë tonë  gati për
çdo ditë na adresohen pyetje
dhe kërkesa për konsultime
lidhur me plotësimin e vendi-
mit të fundit të Qeverisë, për
dronët. Interesimi në këtë drej-
tim është po thuajse i njëjtë si
nga personat fizik ashtu edhe
nga ato juridik. Hapja e qendra-

ve trajnues është pika kryesore
që diskutohet. Një pjesë e tyre
janë persona që nuk kanë për-
vojë me këto qendra shkollore
për trajnim, kurse pjesa tjetër
vjen nga ato shkolla trajnimi që
ekzistojnë, e të cilat ofrojnë
shërbime të ndryshme për ma-
novrime me këto pajisje”, thonë
nga Agjensia e  fluturimeve civi-
le. 

Marrja e lejes apo certi-
fikatës për hapjen e një qendre
trajnimi, e cila më pas do të
ndajë leje për shfrytëzim të
dronëve qytetarëve të rën-
domtë, kushton 100 euro. Pas
fitimit të licencës për këtë lloj
të veprimtarisë, qendra e traj-
nimit për fluturake pa ekui-
pazh, sipas ndryshimeve të fun-
dit që i bëri Qeveria, duhet t’i
plotësojë një sërë kushtesh. Fil-
limisht, siç thuhet në nenin 10 të
Rregullores për shfrytëzim të
hapësirës qiellore të Maqedo-
nisë, këto qendra trajnues
duhet të shënohen në Regjistrin
Qendror. Më tej ky nen para-
sheh kushtet shtesë që qendrat
trajnuese duhet t’i plotësojnë, e
që janë posedimi i hapësirës

dhe pajisjeve të nevojshme për
mbarëvajtjen e ligjëratave, flu-
turake për zhvillimin e trajni-
mit, regjistër (libër) për shëni-
min e dosjeve të kandidatëve,
hapësirë të mirëfilltë për
mbajtjen e këtyre dosjeve, in-
struktor të autorizuar si dhe
program pune të miratuar nga
Agjensia e fluturime civile. 

Viteve të fundit dronët (flu-
turaket pa ekuipazh) janë bërë
pjesë e përditshmërisë sonë, si-
domos te rinia dhe ata persona
që i shfrytëzojnë për qëllime ko-
merciale. Mirëpo, jo rrallë herë,
qoftë përmes rrjeteve sociale
apo mediave, si dhe përmes
reagimeve të ndryshme, qyte-
tarët janë ankuar për cenimin e
privatësisë. Manovrimi i lehtë
me këto pajisje, sidomos në
hapësira të dendura dhe urba-
ne, në të ardhmen gjithsesi do
të duhet të bëhet me leje para-
prake të marrë nga organet
përkatëse.

Numrin e saktë të fluturake-
ve pa ekuipazh (dronëve), au-
toritet shtetëror nuk e dispo-
nojnë. Çmimet e ndryshme në
treg, respektivisht mundësia që

një pajisje e tillë të sigurohet
për më pak se 100 euro, men-
dohet të jetë arsyeja kryesore,
se pse këto lloje të pajisjeve,
janë kategorizuar si lojëra.
Ndërkohë nga ana tjetër sh-
frytëzimi i pakontrolluar i tyre,
në masë të madhe mund ta ce-
nojnë lirinë, privatësinë, po
edhe sigurinë e qytetarëve, pse
jo edhe të shtetit. 

Agjensia e fluturime civile
konfirmojnë se nuk disponojnë
më të dhëna të saktë se sa flutu-
rake pa ekuipazh për momen-
tin operojnë në Maqedoni. Por,
me vendim e ri të Qeverisë, pa-
rashihet që këto pajisje të për-
doren në zonë të përcaktuar
rreptësishtë, gjegjësisht vetëm
në aeroporte sportive apo hapë-
sirat e ngjashme do të jenë të li-
ruara nga detyrimet që të regji-
strohen në Agjensi. Ndërkaq,
ngjitja në qiell e këtyre dronëve,
në vendbanime të dendura, siç
janë qytet e vendet e ngjash-
me, gjithsesi do të duhet të
bëhet me marrjen e lejes para-
prake, respektivisht evidenti-
mit/regjistrimit  të tyre në
Agjensi.  

Shkup, 21 janar- Brenda një periudhë tre
mujore, në Komunën e Çairit, në Shkup,
janë regjistruar trI vrasje. Ngjarja e fundi
tragjike, sipas të dhënave zyrtare të organe-
ve të rendit , ka ndodhur mbrëmjen e 20 ja-
narit, në lagjen shqiptare Dizhon të Shku-
pit. Raportet e përditshme të Ministrisë së
Punëve të Brendshme, nuk kanë sqaruar
arsyet dhe motivet e kësaj vrasjeje,
megjithatë kanë theksuar se viktima kësaj
radhe është grua dhe se me dorasin kanë
qenë në lidhje familjare.

“Rreth orës 22:50, të datës 20 janar, në
njërën prej shtëpive, në rrugën Dizhonska,
është denoncuar se 33 vjeçari M.Sh, nga
Shkupi, e ka goditur me thikë, personin

ZH.K (41) nga Tetova, me të cilën ka pasur
lidhje familjare. Kësaj zënkë fatale i ka pa-
rapri sulmi me një shkop të drurit nga ana
e ZH.K. Pas këtyre zhvillimeve, kah ora
23:13, në të po njëjtën ditë ZH.K, është dër-
guar drejtim spitali “Nëna Tereza”, me çka
ka ndërruar jetë në automjetin e Ndihmës
së shpejti. Përderisa personi M.Sh pasi e ka
pranuar trajtimin mjekësor është arrestuar
dhe dërguar në stacion të policisë”, thonë
nga policia e Shkupit. 

Mes tjerash nga atje shtojnë se në vend
të ngjarjes është paraqitur edhe Prokurori
Publik dhe ekspertizë kanë kryer ekipet e
Sektori për Punë të Brendshme Në Shkup.
Për informacione më të detajuar, institucio-

net kanë thënë se do të publikohen pas
zbardhjes së plotë të rastit. Element i përba-
shkët i vrasjeve të fundi të Çair, është loka-
cioni tejet i afërt i ndodhive. Kësisoj vrasja
e Ismet Arifit në nëntor të vitit të kaluar,
ndodhi vetëm një rrugë më lart se ngjarja
e ditës së diell në Dizhon. 

Ndërkohë, vrasja e Burim Idrizit, i cili
po ashtu ishte banor i lagjes Dizhon, u rea-
lizua mu në hyrje të kësaj lagje, gjegjësisht
në rrugën kryesor Xhon Kenedi. Për dallim
nga vrasja e cila ndodhi të diellin, ku dora-
si është arrestuar, në dy rastet tjera që
ndodhën në Çair, policia ende nuk ka dhënë
sqarime se a janë kapur autorët e vërtet
apo jo. (O.Xh.)

Për tre muaj, tri vrasje në Çair

KUSHTE MË RIGOROZE PËR FLUTURAKET PA EKUIPAZH

Dronët – jo pa leje të posaçme

Viteve të fundit dronët (fluturaket pa ekuipazh) janë bërë pjesë e përditshmërisë sonë, sidomos te rinia
dhe ata persona që i shfrytëzojnë për qëllime komerciale. Mirëpo, jo rrallë herë, qoftë përmes rrjeteve
sociale apo mediave, si dhe përmes reagimeve të ndryshme, qytetarët janë ankuar për cenimin e
privatësisë. Manovrimi i lehtë me këto pajisje, sidomos në hapësira të dendura dhe urbane, në të
ardhmen gjithsesi do të duhet të bëhet me leje paraprake të marrë nga organet përkatëse. 

Koha
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Shkup, 21 janar - Integrimet euro-
atlantike gjithmonë janë parë
edhe si mundësi zhvillimi për
gjithë ato shtetet që aspirojnë të
bëhen nesër anëtarë të BE-së dhe
NATO-s. Një mundësi të tillë e ka
edhe Maqedonia. Me tejkalimin e
kontestit rreth emrit, do të hapej
edhe rruga për anëtarësim në
NATO, që nënkupton përmirësim
të klimës së biznesit dhe rritje të
besueshmërisë tek investitorët
vendorë e të huaj.

Se cilat mund të jenë përfiti-
met nga këto integrime, flet rasti i
Shqipërisë, e cila duke qene anëta-
re e NATO-s, vetëm në vitin e ka-
luar ka thithur gati një miliardë in-
vestime të huaja, kundrejt
Maqedonisë e cila ka arritur mezi
358.4 milion euro, ose për tre herë
më pak se Shqipëria. Analizat tre-

gojnë se të gjithë 12 shtetet, që u
anëtarësuan në NATO pas rënies
së murit të Berlinit, shënuan rritje
të investimeve të huaja. Kjo shpje-
gohet me faktin se prosperiteti
ekonomik është ngushtë i ndër-
lidhur me stabilitetin si garanci, si
dhe përmirësimin e pozitës
ndërkombëtare të shteteve. Këtu
përjashtim bën vetëm Kroacia e
cila pësoi për shkak të krizës finan-
ciare nëpër të cilën kaloi. Efektet e
anëtarësimit në suaza afatgjate
janë shumë pozitive, për shkak se
investitorët e huaj potencial e kup-
tojnë se shteti bëhet më i sigurt
dhe më ligjor , sistemi ekonomik
më stabil dhe më i hapur dhe i vo-
litshëm për investime direkte të
huaja. 

Me përjashtim të Kroacisë, të
gjitha anëtaret e reja tregojnë
rritje të përqindjes së investimeve
të huaja në Prodhimin e Brend-
shëm Bruto . Në Shqipëri është
shënuar rritje prej 3.72 në 9,12 për
qind, në Bullgari prej 3,36 për qind
në 12,06 për qind , ndërsa në Hun-
gari prej 6,23 në 9,88 për qind.
Madje në Estoni, që ka realizuar

edhe reforma të fuqishme ekono-
mike, monetare politike, si dhe
sundimin e së drejtës, janë rritur
investimet e huaja nga 775 milion
euro në vitin 2004, në 2 miliardë
euro në vitin 2006, ndërsa në Bul-
lgari investimet janë rritur prej 7.5
miliardë euro në vitin 2004, në 11.5
miliardë në vitin 2005. 

Hyrja e Shqipërisë në NATO si-
guroi stabilitet ekonomik, kështu
që pas nënshkrimit të marrëve-
shjes më 2008 dhe anëtarësimit
në Aleancën Veri-atlantike në vi-
tin 2009, janë rritur investimet e
huaja nga 481 milion euro, në vitin
2007, në 793 milion euro, në vitin
2010. Angazhimet në realizimin e
reformave , ambienti i volitshëm
rajonal si dhe imazhi i shteti me
ardhmëri të parashikueshme, janë
disa nga faktorët që nuk mund të
anashkalohen gjatë miratimit të
vendimeve për lëvizjen e kapitalit,
vlerëson eksperti Stevo Pendarov-
ski,

"Obligimet tona deri në sami-
tin e ardhshëm në korrik të vitit
2018 do të përfundojnë, por në
procesin e pranimit të anëtareve

të reja, ndikim do të kenë edhe
kalkulimet nacionale të 29 shtete-
ve të tjera anëtare për shkak të
principit të vendosjes me konsen-
sus. Për dallim prej samitit në
Bukuresht, shpresoj se këtë herë
do të jetë dominues interesi kolek-
tiv për një Evropë të sigurt", thotë
Stevo Pendarovski, bashkërendues
kombëtar për përgatitjen e Maqe-
donisë për anëtarësim në NATO.
Sipas tij, në tre vitet e fundit, Maqe-
donia asnjëherë nuk ka qenë më
stabile në aspektin politik, me tre-
gues pozitiv për kthimin e tërësi-
shëm në binarë në vitin 2018. 

"Fazat e planit 3-6-9, janë me
të vërtetë të ngjeshura , por të rea-
lizueshme. Në tre muajt e parë de-
finohet koncepti i reformave në
gjyqësor dhe shërbimet e sigurisë,
në gjashtë muaj vendosen bazat
normative të modifikimit të siste-
meve, ndërsa në tre mujorin e fun-
dit do të qartësohen rezultatet e
para. Këtu duhet të shtoj edhe kon-
testin për emrin, për shkak se është
e qartë se bëhet fjalë për një pa-
rakusht krucial , i cili për shkak të
shtresave emocionale dhe histo-

rike është edhe më i vështirë për tu
zgjidhur", thekson Pendarovski. Ai
është i mendimit se procesi i rino-
vimit të institucioneve të shkatër-
ruara në themel nuk mund të zh-
villohet më shpejt.  Ndonëse është
optimist se Maqedonia në pran-
verë do të ketë një portofol të këna-
qshëm , megjithatë, sipas tij, gjy-
sma e punës nuk do të varet nga
ne, sa i përket tejkalimit të konte-
stit rreth emrit. Por, nëse Maqedo-
nia vërtetë dëshiron të thellojë
kursin reformave dhe të përshpej-
toj ritmin e zhvillimit ekonomik,
alternativë tjetër nuk ka. Proceset
eurointegruese, janë alternativa e
vetme e zhvillimit dhe prosperi-
mit. 

Shkup, 21 janar - Maqedonia edhe
më tej vazhdon të futet në borxhe
të reja te institucionet financiare
ndërkombëtare, duke emetuar
gjashtë eurobligacione nga viti
2005 – 2018, që kapin shifrën
2.045 miliard euro. Edhe pse Mini-
stria e Financave disa herë pati
deklaruar se nuk do të futet ne
borxhe të reja në tregun e jashtëm
financiar, por do të kërkojë nga
banka komerciale vendore hua-
marrje te reja, megjithatë lëshoi
euroobligacionin në vlerë prej gjy-
smë miliardë eurosh, me afat kthi-
mi prej shtatë vitesh dhe normë
interesi prej 2,75 për qind. Nga kjo

ministri arsyetohen se kjo është
norma më e ulët e interesit deri
më tani dhe se falë reflektimit të
besimit jashtëzakonisht të madh
që kanë investitorët ndërkombë-
tar për perspektivat e ekonomisë
së Maqedonisë. “Në Buxhetin e vi-
tit 2018, parashihet që të ardhurat
nga euroobligacionit të përdoren
për mbulimin e deficitit buxhetor,
si dhe për pagesën e borxheve pa-
raprake, duke përfshirë edhe kë-
stin e parë të Kredisë PBG prej vi-
tit 2013 në shumë prej 95 milionë
eurosh, që mbërrin në fund të ja-
narit”, thuhet ne kumtesën e Mini-
strisë së Financave. Ekspertet eko-

nomik emetimim e euroobligacio-
nit e vlerësojnë si hap i pritur nga
ana Qeverisë kur kemi parasysh
nevojën e rigjenerimit të deficitit
buxhetor  si dhe kthimin e borxhe-
ve të vjetra që së bashku kapin
vlerën prej 600 milion euro.

“Vlera prej 500 milion euro për
futjen në borxh të ri te institucio-
net financiare ndërkombëtare
është në suazat e nevojave vjeto-
re të buxhetit dhe së bashki me
depozitat e qeverisë në Bankën
Qendrore të Maqedonisë në vlerë
prej 360 milion euro, qeveria si-
guron likuiditet buxhetor prej
860 milion euro që do të mundë-

sojë financimin e buxhetit edhe
pas vitit 2018 nëse deficiti buxhe-
tor nuk e tejkalon vlerën e para-
parë me buxhetin e viti 2018”,
thotë Blagica Petreska, analiste
ekonomike. Sipas saj emetimi i
euroobligacionit me kamatë prej
2.75 për qind është e volitshme
kundrejt kushteve që ekzistojnë
në tregun bankar vendor.
Megjithatë, edhe përkundër fak-
tit se shkalla e kamatës është e
volitshme ende mbeten të hapu-
ra dy çështje  lidhur me praktikën
e futjes së shtetit në borxh në
bankat e jashtme. “E para, Qeve-
ria aspak nuk hapi debat publik

para se të merr vendimin për
emetimin e euroobligacionit,
duke shkelur kështu premtimin
paraprak se do te jetë transpa-
rente sa i përket procesit të me-
naxhimit me financat publike.
Dhe e dyta,  është e qartë se këto
mjete do të derdhen në arkën sh-
tetërore dhe se do të shfrytëzohet
për shlyerjen e borxheve të vjetra
dhe për këtë qeveria obligohet të
informojë qytetarët se për çfarë
do të shfrytëzohen parat e mbe-
tura pasi të paguajnë një pjesë të
borxheve të vjetra” vlerëson Bla-
gica Petreski, analiste ekono-
mike. (Z.V)

DILEMAT RRETH EUROOBLIGACIONEVE

Me borxhe të reja, shlyhen borxhet e vjetra 
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MAQEDONIA DHE EUROINTEGRIMET

Anëtarësimi në NATO rrit mirëqenien
Analizat tregojnë se
të gjithë 12 shtetet, që
u anëtarësuan në
NATO pas rënies së
murit të Berlinit,
shënuan rritje të
investimeve të huaja.
Kjo shpjegohet me
faktin se prosperiteti
ekonomik është
ngushtë i ndërlidhur
me stabilitetin si
garanci, si dhe
përmirësimin e
pozitës
ndërkombëtare të
shteteve

Fazat e planit 3-6-9, janë me
të vërtetë të ngjeshura , por
të realizueshme. Në tre
muajt e parë definohet
koncepti i reformave në
gjyqësor dhe shërbimet e
sigurisë, në gjashtë muaj
vendosen bazat normative të
modifikimit të sistemeve,
ndërsa në tre mujorin e
fundit do të qartësohen
rezultatet e para. Këtu duhet
të shtoj edhe kontestin për
emrin, për shkak se është e
qartë se bëhet fjalë për një
parakusht krucial , i cili për
shkak të shtresave
emocionale dhe historike
është edhe më i vështirë për
tu zgjidhur 

STEVO PENDAROVSKI 

Koha
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Zejnulla VESELI

Shkup, 21 janar -  Prej vitit 2009 kur
bankat komerciale  në Maqedoni
filluan të aplikojnë shërbimin e-
bankar, përfundimisht me vitin
2017 shërbimet bankiere online
shënojnë rritje kështu që vitin e ka-
luar mbi 8 për qind e personave fizik
dhe juridik kanë përdor internetin
duke bërë kryerje të pagesave të fa-
turave të ndryshme  nga kompjute-
ri në zyrat apo ambiente shtëpiake.
Të dhënat e fundit të EUROSTAT-it
tregojnë se shërbimi internet
bankiere viteve të fundit në Maqe-
doni bëhet më i popullarizuara në
veçanti nga gjeneratat e reja si dhe
nga popullata e arsimuar. 

INTERNETI BANKAR MË I
PËRDORUR NGA POPULLATA E

ARSIMUAR
“Qytetarët të moshës prej 25

vjet e deri më 34 vjet gjegjësisht 68
për qind e këtyre njerëzve i shfrytë-
zojnë shërbimet e internetit që

ofrojnë pothuajse të gjitha bankat
komerciale në Maqedoni. Derisa 24
për qind e qytetarëve që janë me
arsim të ulët shfrytëzojnë shërbi-
met bankare përmes internetit
ndërsa në anën tjetër 77 për qind e
njerëzve që kanë arsim të lartë të
gjitha pagesat bankare i bëjnë për-
mes shërbimeve onlinen që ofrojnë
bankat për klientët e tyre . Kjo tre-
gon qartë se përdorimi i të gjitha
shërbimeve internet bankare online
nga ana e të rinjve dhe popullatës së
arsimuar në Maqedoni gjithnjë e
më tepër po rritet”, thuhet në rapor-
tin e fundit të EUROSTAT-it. 

Se shërbimet bankare përmes
internetit nga ana e qytetarëve të
Maqedonisë po rritet këtë e vërte-
tojnë edhe bankat komerciale pre-
zent në tregun e Maqedonisë. “Një
numër më i madh i qytetarëve  të
Maqedonisë po përdorin interne-
tit si mënyrë më e lehtë dhe më
efikase për kryerjen e pagesave të
ndryshme. Sigurisht se pagesat e
faturave komunale apo kësteve të
kredive nga ana e qytetarëve pa-
raqet një përparësi që do të thotë
pagesa në kohë dhe shpejtë pa
pasur nevojë të presësh në radhë
me orë të tëra para sporteleve të

bankave. Ajo që nevojitet është të
keni një llogari transakcionale në
bankën përkatëse, kompjuter dhe
lidhje të fortë interneti. Aq më
shumë kur dihet se përdorimi i
shërbimeve të interneti që ofrojnë
bankat online janë më të lira se-
pse në vend që të paguash provi-
zion më të lartë bankës për page-
së të një fature në sportele, nga
shtëpia pagesat e faturave apo kë-
steve të kredive janë falas pa
asnjë denarë provizion ndaj
bankës ku ju keni llogari transak-
cionale”, thonë nga “Stopanska
banka”, Shkup.

BANKAT NË MAQEDONI PO
NDJEKIN TRENDËT BOTËRORE 

Njëherit nga NLB ‘Tutunska
banka”, shpjegojnë se  rritja e përdo-
rimit të shërbimeve të internetit
bankar online tregon se tani më qy-
tetarët po praktikojnë mënyrën më
të lehtë dhe më të shpejtë se si t’i
paguajnë faturat e tyre apo pagesat
tjera bankare pa pasur nevojë të
presin me orë të gjata para sporte-
leve bankare për të kryer pagesa të
ndryshme.

“Pothuajse të gjitha bankat
në Maqedoni po ndjekin trendët
botërore dhe ofrojnë shërbime
bankare elektronike gjegjësisht
mundësi  që të gjitha pagesat
transakcionale të faturave të
ndryshme të bëhen përmes shër-
bimit bankar online. Mirëpo
prapë se prapë ky shërbim shumë
pak shfrytëzohet nga personat
juridik dhe fizik edhe pse ka
hapësirë që këto shërbime t’i për-
dorin një numër i madh i qyte-
tarëve në Maqedoni”, thonë nga
NLB “Tutunska banka”, Shkup.
Njëherit nga Shoqata e Bankie-
reve në Maqedoni thonë se në
vazhdimësi po rritet përdorimin e
shërbimeve bankiere përmes in-
ternetit nga ana e qytetarëve. 

“Të dhënat e fundit të bankave
tregojnë se pjesa më e madhe e qy-
tetarëve  po shfrytëzojnë shërbi-
met bankare përmes internetit
kryesisht për të kontrolluar
gjendjen financiare në llogarinë
transakcionale si dhe kryerjen pa-
gesa të gjitha faturave komunale
përmes llogarisë së tyre transak-
cioanle. 

Në anën tjerë edhe peronat fi-
zik gjegjësisht kompanitë e përdo-
rin shërbimin bankar onlajn për të
kryer të pagesat ndërkombëtare”,
thonë nga Shoqata e Bankierëve të
Maqedonisë. 

SHËRBIMET BANKARE ONLINE

Mbi gjysma e popullatës
në vendet e BE-së
përdorin shërbimet
bankare përmes
internetit për pagesat të
faturave të ndryshme
ndërkaq në Maqedoni
këtë shërbim e përdorin
mbi  8 për qind, të cilët
përmes internetit nga
kompjuterët e tyre nga
zyrat dhe shtëpitë
paguajnë të gjitha
faturat apo këstet e
kredive, pa pasur nevojë
të presin me orë të tëra
në radhë para sporteleve
të bankave 

Përdorues, mbi  8 për qind e popullatës 

Koha
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Shkup, 21 janar - Në periudhën e ka-
luar edhe në Maqedoni edhe në
Greqi ka klimë pozitive, optimizëm
dhe tentime të vihet deri në
zgjidhje të pranueshme të përba-
shkët për emrin. Negociatori në
kontestin Methju Nimic, tjotë sde
me propozimin e fundit që e ka
dhënë mund të vihet deri te
zgjidhja dhe se me të identiteti i
Maqedonisë është i sigurt.
Ndërkaq, edhe krahas optimizmit,
për sot në Selanik është caktuar
protestë ku kërkesë kryesore do të
jetë termi Maqedonia të mos kyçet
në emrin. Nuk është përjashtuar
edhe mundësia që të mbahen më
shumë protesta të ndryshme, por,
me porosi të njëjtë kundër emrit
Maqedonia. Në faqen speciale të
internetit, mbledhin nënshkrime

për rezolutën deri te kryeministri
grek Aleksis Cipras, ku kërkojnë të
mos përdoret termi Maqedonia në
emrin e vendit tonë dhe nëse ne-
vojitet të shpallet referendum në
Greqi.

Cipras, ndërkaq, në intervistën

për botimin javor për gazetën "Et-
nos", nga e cila disa pjesë ka tran-
smetuar Portali informativ Njuz
247, ka theksuar se asnjëherë nuk
ka ekzistuar kombi maqedonas në
kohën antike, siç nuk ka ekzistuar,
as kombi i athinasve dhe spartakë-

ve, që ishte interpretuar se ai e
mohon ekzistimin e kombit ma-
qedonas. Në intervistën që është
publikuar dje, ai flet hollësisht për
çështjen e emrit, i hap hartat për
kontestin midis dy vendeve, për-
shkruan çfarë emri do të pranonte
Qeveria greke dhe thotë se çështjet
jashtëzakonisht e rëndësishme
është irredentizmi. Nga ana tjetër,
ndërmjetësuesi në kontestin rreth
emrit, Methju Nimic, thekson se
nuk hyn në identitetin e shtetit,
por e përforcon. "Ju keni identitet
të fortë, jo vetëm nga pavarësia,
por edhe nga koha e ish Jugosllavi-
së dhe nga Perandoria Osmane",
tha ndërmjetësuesi Methju Nimic
në intervistën për televizionin "Si-
tel". Sipas Nimicit, nuk është sekret
se marrëveshja është gjithëpërf-

shirëse.
"Jam përpjekur t'i përfshij pro-

blemet më të mëdha dhe të gjej
mënyrë të interesit të të dyja palë-
ve. Sipas meje, me propozimin
identiteti është siguruar dhe me
idetë e mia edhe më shumë është
përforcuar. Propozimet i kam shk-
ruar në katër faqe dhe ua kamë
dhënë kompetentëve. Duhet kohë
që të mendojnë, tre deri në katër
ditë, ndërsa pastaj të bisedohet",
thekson Nimic. Vlerësimi i tij është
se kontesti për emrin është dëm i
madh për të dy vendet nëse çë-
shtja e tij edhe më tej po zvarritet,
ndërsa për dallim nga e kaluara,
situata tani ka ndryshuar. Nimic
paralajmëron se do t'i vizitojë të
dy vendet në 10 ditët e ardhshme
që të gjendet kompromis. 

Optimizëm për zgjidhjen e kontestit, Nimic garanton identitetin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NË NIVEL EVROPIAN, AKOMA MBRAPA  

Edhe përkundër rritjes së përdorimit të
shërbimit bankier përmes internetit,  Maqedonia
mbetet shumë prapa vendeve të Evropës  Sipas
EUROSTAT-it në nivel evropian mbi 50 për qind e
qytetarëve përdorin shërbimet bankare përmes
internetit.  Nga vendet e BE-së në Danimarkë 90
për qind e popullatës të moshës  prej 16 vjet deri
me 74 vjet  të gjitha pagesat i bëjnë përmes
internetit, në Holandë 89 për qind e popullatës
përdorin shërbimet online të bankave, në

Finlandë 87 për qind dhe në Suedi 86 për qind.
Ndërsa më pak që përdorin shërbimet bankare
përmes internetit janë qytetarët në Bullgari me 5
për qind, Romani me 7 për qind ndërsa në Greqi
25 për qind e popullatës shfrytëzojnë shërbimet
bankare të internetit. Ndërkaq nga vendet e ish
Jugosllavisë 39 për qind e popullatës në Slloveni
përdorin shërbimin bankar të pagesave përmes
internetit, Kroaci 33 për qind dhe Serbi 16 për
qind e popullatës.  
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Në përputhje me Ligjin për Qytetin e Shkupit, dhe në drejtim të implementimit të aktiviteteve të parashikuara me Programin për aktivitetet nga fusha e mbrojtjes sociale, fëmijëve dhe shëndetësore, në qytetin e Shkupit, për vitin 2018, të miratuar në seancën e 4-të të 
Këshillit të Qytetit të Shkupit, të mbajtur më 27.12.2017, dhe në bazë të kritereve dhe prioriteteve të dhëna në këtë thirrje:  

QYTETI I SHKUPIT 
Shpall  

Tirrje publike për   
 
I. LOGJISTIKË, ORGANIZIM DHE PROMOCION I MBRËMJEVE TË TË DREJTAVE TË  GRAVE 2018  
Shpërndarja e mjeteve të Buxhetit të Qytetit të Shkupit për vitin 2018, të destinuara për financimin e aktiviteteve programore të 
shoqatave civile dhe fondacioneve, do të kryhet në në bazë të Programit për aktivitetet në fushën e mbrojtjes sociale, fëmijëve dhe 
shëndetësore, në qytetin e Shkupit, për vitin 2018.  
PËRSHKRIMI I SHKURTËR 
Evenimenti “Mbrëmjet e të drejtave të grave 2018”, organizohet me rastin e Ditës ndërkombëtare të gruas, 8-të Marsi, dhe ka për 
qëllim që të ofrojë një alternativë kulturore për kremtimin e kësaj date të rëndësishme për avancimin e të drejtave të grave dhe 
barazisë gjinore. Nëpërmjet artit, evenimenti nxit femrat dhe meshkujt, që në mënyrë kritike të sillen ndaj pabarazive gjinore, duke 
vënë një theks të veçantë në arritjet e deritanishme në këtë fushë. 
Në edicionin e nëntë të “Mbrëmjet e të drejtave të grave” do të projektohen filma dokumentarë të prodhimit më të ri botëror, të 
përcjella me diskutime tematike dhe evenimente përcjellëse.   
Qëllimet e mbrëmjeve për të  drejtat e grave 
 Të ngrihet vetëdija për gjendjen e të drejtave të grave; 
 Të iniciohet debat për barazi gjinore në kontekst të kulturës dhe artit nëpërmjet shprehjes kreative;  
 Të promovohet qasja dokumentare si një mjet i dobishëm gjatë diskutimeve lidhur me çështjet e gjinive; 
 Të përkrahet dhe promovohet aktivizimi rinor në avancimin e statutit të grave dhe barazisë gjinore; 
 Të ofrohet alternativa kulturore gjatë kremtimit të Ditës ndërkombëtare të gruas, 8-të Marsi. 

Përmbajtje të përcaktuara 
 Projektimi i filmave dokumentarë, që do të fokusohen në çështjet e lidhura me barazinë gjinore dhe fuqizimin e pozitës së gruas; 
 Diskutime tematike në lidhje me projektimet filmike, me mysafirë relevantë nga fusha përkatëse, ekspertë dhe opinioni i gjerë;  
 Evenimenti përfundimtar për mbylljen e manifestimit; 
 Organizimi i evenimenteve përcjellëse ( debate, ekspozitë, forume me nxënës të shkollave të mesme etj.); 
 Promovimi mediatik i evenimentit; 

 Detyrat e punës  
 Organizimi teknik i projeksioneve; 
 Drejtimi i diskutimeve tematike në lidhje me projektimet filmike; 
 Logjistika e aktiviteteve dhe përcjellja e avancimit të realizimit të tyre; 
 Sigurimi i hapësirës për organizimin e evenimentit dhe pajisje adekuate teknike për shfaqjen e filmave dhe zhvillimin e 

diskutimeve me mundësi për ndjekjen e filmit dhe diskutimeve me përkthim; 
 Seleksionimi i  filmave në përputhje me temën e edicionit të tetë të Mbrëmjeve, prezantimi i tyre me partnerët e evenimentit; 
 Sigurimi i të drejtave autoriale dhe kompensimeve; 
 Përkthimi i filmave dokumentarë në gjuhën maqedonase dhe angleze; 
 Sigurimi i moderatorit zyrtar të evenimentit; 
 Botimi i materialeve promovuese (posterë, fletëpalosje, emblema, bluza etj.) dhe shpërndarja e tyre; 
 Organizimi i ekspozitës për temën e caktuar të evenimentit; 
 Organizimi i forumeve dhe debateve në shkollat e mesme; 
 Organizimi i evenimentit përfundimtar; 
 Koordinimi i partnerëve të përfshirë në eveniment, studentëve dhe vullnetarëve; 

Korniza kohore dhe mënyra e shfrytëzimit të mjeteve  
Mbrëmjet e të drejtave të grave do të përfshijnë 10 projeksione në shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit, të cilat do të organizohen 
gjatë vitit shkollor, dhe me rastin e Ditës ndërkombëtare të gruas, 8-të Marsi.  
Me nënshkrimin e Kontratës do të specifikohet edhe mënyra e shfrytëzimit të mjeteve.  
Korniza kohore dhe mënyra e shfrytëzimit të mjeteve  
Me nënshkrimin e Kontratës do të specifikohet  mënyra e shfrytëzimit të mjeteve.  
III. DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM   
 Fletëparaqitje për përkrahjen financiare të Organizatës (e plotësuar me shkronja shtypi në alfabetin cirilik, të nënshkruar nga 

përfaqësuesi i Organizatës dhe e vërtetuar me vulën e Organizatës)   
(www.skopje.gov.mk); 
 Formular i plotësuar në kompjuter për Propozim-Projektin me aktivitet e përgatitura në mënyrë të hollësishme për aktivitetet 

kryesore dhe përcjellëse, (www.skopje.gov.mk); 
 Statuti i Organizatës; 

 Fotokopje e vendimit për regjistrimin e Organizatës; 
 Raport për mjetet e marra nga Buxheti i Qytetit të Shkupit në vitin e kaluar fiskal  dhe mënyra e realizimit të tyre (nëse organizata 

ka qenë përfitues i mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2017); 
 Raport vjetor i Organizatës për vitin 2016 dhe/ose 2017; 
 Fotokopje nga llogaria përfundimtare për vitin 2016; 
 Vërtetim për tatime të paguara të lëshuar nga organet tatimore. 

Dokumentacioni përcjellës  
Organizatat si shtojcë duhet të deponojnë edhe këtë dokumentacion përcjellës: 
 Biografi personale e personave profesionalë që do të angazhohen në realizimin e projektit, 
 Listë referuese ose dëshmi (për shembull: kontratë e nënshkruar) për më së paku 2 projekte të realizuara në fushën për të cilën 

aplikohet, 
 Më së paku dy mendime/referenca nga partnerë ose donatorë për realizimin e projekteve të mëparshme, dhe  
 Përkrahje me shkrim nga organizata të tjera ose institucione për të cilat është planifikuar të marrin pjesë në realizimin e projektit. 

Vlerësimi i fletëparaqitjeve të arritura, do të bëhet nga Komisioni i formuar nga Kryetari i Qytetit të Shkupit, në bazë të këtyre kritereve;   
KRITERET PËR VLERËSIM PIKËT 

MAKSIMALE 
1. Struktura organizative dhe resurset  50 
1.1. Kapaciteti i Organizatës në lidhje me resurset njerëzore për realizimin e evenimentit (të punësuar, vullnetarët 
aktiv, personat e angazhuar me honorar, përfaqësim i balancuar i grave dhe burrave në organizatë) 

10 

1.2. Përvoja dhe profesionalizmi i personave të cilët marrin pjesë në realizimin e projektit 10 
1.3. Përvoja e Organizatës në organizimin e evenimenteve me volum të tillë në fushën adekuate 10 
1.4. Kapaciteti teknik i nevojshëm për realizimin e projektit 10 
1.5. Partneritetet e vendosura dhe përfshirja e institucioneve tjera relevante për temën,  10 
2. Kualiteti i projektit 50 
2.1. Harmonizimi i aktiviteteve të propozuara / përcjellëse me qëllimet e thirrjes / programit/ strategjisë               10 
2.2. Ofrimi i zgjidhjeve kualitative dhe inovative për realizimin e detyrave të punës  10 
2.3. Aktivitete të përgatitura në mënyrë të hollësishme 10 
2.4. Arsyetim i shpenzimeve të planit të propozuar financiar (buxhet real në raport me aktivitetet dhe numrin e 
personave të angazhuar, përshkrimi i shpenzimeve sipas pozicioneve dhe sa ato korrespondojnë me çmimet e 
tregut) 

 
10 

2.5. Pjesëmarrje në fletëparaqitje me mjete financiare të siguruara nga burime personale dhe burime tjera   10 
Numri maksimal i pikëve  100 

 E drejta për pjesëmarrje    
Në Thirrjen publike mund të marrin pjesë persona juridikë të regjistruar për kryerjen e veprimtarisë në përputhje me legjislacionin 
ekzistues në Republikën e Maqedonisë. 
Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve  
Afati i fundit për dorëzimin e fletëparaqitjeve është data 09.02.2018 deri në orën 15,00. 
Fletëparaqitjet me dokumentacionin e plotë deponohen nëpërmjet postës (fletëparaqitjet e deponuara nëpërmjet e-mailit ose me faks 
nuk do të shqyrtohen), në adresën: Qyteti i Shkupit, Seksioni për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore, bul. “Ilinden” 
nr 82, 1000 Shkup ose në arkivin e Qytetit të Shkupit (me emërtimin – Seksioni për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore – 
Fletëparaqitje për Thirrje pubkike).  
Parashtruesit e fletëparaqitjeve do të informohen për rezultatet në një afat kohor prej 15 ditësh nga dita e sjelles së vendimit për 
zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm. 
 Vërejtje: Fletëparaqitjet që nuk do të përmbajnë dokumentacionin e plotë ose do të deponohen pas skadimit të afatit të 
parashikuar nuk do të shqyrtohen! Shtojcat e deponuara nuk kthehen.  
Për informata plotësuese: 
Pyetje për sqarime mund të parashtrohen me shkrim ose në mënyrë elektronike deri te: Seksioni për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe 
shëndetësore.  
Kontakt: Seksioni për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore, tel: 02/ 3297 321;  email: natasam@skopje.gov.mk. 

 
                                                              Qyteti i Shkupit

 
 

Me qëllim implementimin e aktiviteteve të parashikuara me Programin për aktivitetet nga fusha e mbrojtjes sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore, në qytetin e Shkupit për vitin 2018 (të miratuar në seancën e 4-të të Këshillit të Qytetit të Shkupit, të 
mbajtur më 27.12.2017) Sektori për veprimtari publike, shpall 

Thirrje publike 
për grumbullimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018,  të destinuara për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave civile dhe fondacioneve  

  
Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018 të destinuara për financimin e aktiviteteve 
programore të shoqatave civile dhe fondacioneve, do të kryhet në përputhje me Programin për aktivitetetet e Qytetit të 
Shkupit nga fusha e mbrojtjes sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore, për vitin 2018 dhe në bazë të kritereve dhe 
prioriteteve të dhëna në këtë thirrje publike.   
I. Përshkrim i shkurtër  i programit dhe llojeve të projekteve të cilat do të përkrahen: 
Në suazat e Thirrjes publike, projektet që do të përkrahen me mjete financiare nga ana e Qytetit të Shkupit, Seksionit për 
mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore, duhet të kenë lidhje me Prioritetet, e përcaktuara në Programin për 
aktivitetet nga fusha e mbrojtjes sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore, në qytetin e Shkupit për vitin 2018 dhe të jenë në 
përputhje me qëllimet dhe aktivitetet e Strategjisë lokale për droga të Qytetit të Shkupit (parandalim, mjekim, rehabilitim 
dhe risocializim, zvogëlim i dëmeve dhe siguri civile), si dhe Strategjinë lokale për mbrojtjen nga HIV të Qytetit të Shkupit  
(Programi  dhe strategjitë janë në dispozicion në ueb-faqen e Qytetit të Shkupit www.skopje.gov.mk):  
1. Avancim i të drejtave civile, mundësi të barabarta, barazi gjinore, nxitje dhe zhvillim i vlerave personale dhe shoqërore  
2. Avancimi i mbrojtjes shëndetësore dhe promovim i stileve të shëndetshme të jetesës  
3. Përkrahje e qendrave për rehabilitim, risocializim dhe programe për përfshirje sociale për personat të cilët përdorin 
droga dhe 
4. Përkrahje e programeve për parandalim primar të përdorimit të drogës.  
5. Përfshirje shoqërore e grupeve sociale  
6. Përkrahja e programeve për fëmijët pa prindër të cilët janë në rrezik social. 
II. Korniza kohore dhe mjetet e parashikuara   
Mjetet kanë të bëjnë për periudhë prej një viti. 
Shfrytëzimi i mjeteve do të specifikohet në kontratën ndërmjet shoqatës civile dhe Qytetit të Shkupit. 
III. Kriteret themelore organizative  
Kriteret themelore organizative të cilat duhet t’i plotësojnë shoqatat civile dhe fondacionet të cilat marrin pjesë në këtë 
thirrje janë: 
- Të jenë të regjistruara në përputhje me Ligjin për shoqata civile dhe fondacione me seli në Shkup; 
- Të realizojnë aktivitete për minimum dy vite; 
- Të merren me aktivitete dhe projekte me interes publik; 
- Të mos kenë fituar mjete ose të mos kenë parashtuar fletëparaqitje nga/deri tek organe të shtetit ose burime të 
tjera për të njëjtin qëllim dhe aktivitet për të cilin parashtrojnë fletëparaqitje, që do të nënkuptonte financim të dyfishtë të 
të njëjtave aktivitete nga burime të ndryshme.  
IV. Dokumentacioni i obligueshëm për aplikim 
- Fletëparaqitje të plotësuara kompjuterike për përkrahje financiare të shoqatave civile dhe fondacioneve, të 
nënshkruara nga përfaqësuesi i shoqatës civile ose fondacionit të vërtetuar me vulë të shoqatës civile ose fondacionit; 
- Formular i plotësuar kompjuterik për propozim – projektin;  
- Statut i shoqatës civile ose fondacionit;  
- Fotokopje nga aktvendimi për regjistrimin e shoqatës civile ose fondacionit; 
- Raport për mjetet e marra nga Buxheti i Qytetit të Shkupit në vitin e kaluar kalendarik dhe mënyrën e realizimit të 
tyre (nëse organizata ka qenë shfrytëzues i mjeteve të ndara nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2017); 
- Raport vjetor i shoqatës civile ose fondacionit për vitin 2017, përkatësisht për vitin 2016; 
- Fotokopje nga llogaria përfundimtare për vitin 2016; 
- Vërtetim për pagimin e tatimeve të lëshuar nga organet tatimore. 
VËREJTJE: Fletëparaqitjet të cilat nuk përmbajnë dokumentacionin e plotë të obligueshëm nuk do të 
shqyrtohen më tej. 
V.  Dokumentacioni përcjellës: 
Shoqatat civile dhe fondacionet si shtojcë mund të dorëzojnë edhe këto dokumente përcjellëse:   
 Biografi profesionale e personave profesional që do të angazhohen në realizimin e projektit; 
 Listë referimi ose dëshmi (për shembull: kontratë të nënshkurar) për së paku 2 projekte të realizuara në fushën 

për të cilën aplikojnë; 

 Më së paku 2 mendime (referenca) nga partnerë ose donatorë për realizimin e projekteve të mëparshme;  
 Përkrahje me shkrim nga organizata të tjera dhe/ose institucione të cilat është planifikuar që të marrin pjesë në 

realizimin e projektit.  
Vlerësimin e propozimeve të arritura për projektet, do ta realizojë Komisioni i formuar nga Kryetari i Qytetit të Shkupit, në 
bazë të kritereve vijuese: 

KRITERE PËR VLERËSIM PIKË 
MAKSIMALE 

1. Struktura organizative dhe resurset 40 
1.1. Kapaciteti i Organizatës në raport me resurset njerëzore për realizimin e projektit (të 
punësuarit, vullnetarët aktiv, personat e angazhuar me honorar) 

10 

1.2. Profesionalizmi i personave që marrin pjesë në realizimin  e projektit 10 
1.3. Përvoja e Organizatës në realizimin e projekteve të këtij volumi në fushën përkatëse 10 
1.4. Mundësitë hapësinore dhe teknike të Organizatës për realizimin e projektit 5 
1.5. Aftësia për udhëheqje me buxhetin (a e tejkalon vlerën e projektit buxheti vjetor i shoqatës 
civile dhe fondacionit për vitin e fundit kalendarik) 

5 

2. Kualiteti i projektit 60 
2.1. Sa do të kontribuojë qëllimi i përgjithshëm i projektit për realizimin e prioriteteve të caktuara, 
sa është i qartë, i realizueshëm dhe i përcaktuar në mënyrë adekuate  

10 

2.2. Harmonizim me qëllimet, aktivitetet, vlerat dhe principet e Programit dhe Strategjive 10 
2.3. Zgjidhjet e ofruara cilësore dhe inovative për realizimin e qëllimeve programore 10 
2.4. Aktivitetet programore të përgatitura në mënyrë të detajuar 10 
2.5. Vlerësimi i justifikimit të shpenzimeve të planit financiar të propozuar (buxhet real krahas 
aktiviteteve dhe numrit të personave të angazhuar, përshkrimi i shpenzimeve sipas pozicioneve 
dhe sa të njëjtat përshtaten me çmimet e tregut) 

 
10 

2.6. Vlerësimi për pjesëmarrjen në organizimin e Projektit të paraparë me mjete financiare të 
siguruara nga burimet individuale dhe burimet tjera (për pjesëmarrje individuale prej 15%, 
aplikuesi fiton maksimum 10 pikë) 

 
10 

Numri maksimal i përgjithshëm i pikëve 100 
 
VI. Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve  
Afati i fundit për dorëzimin e fletëparaqitjeve është deri më 09.02.2018, deri në orën 15:00.  
Fletëparaqitjet me dokumentacionin e plotë dorëzohen nëpërmjet postës në adresën: Qyteti i Shkupit, Seksioni për 
mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore, bul. “Ilinden” nr. 82 1000 Shkup, ose në arkivin e Qytetit të Shkupit 
(me emërtim - Seksioni për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore – Fletëparaqitje për thirrje publike). 
Fletëparaqitjet e dërguara me e-mail ose faks nuk do të shqyrtohen.  
Fletëparaqjtja për përkrahje financiare të shoqatave civile dhe forndacioneve, si dhe Formulari për propozim–projekt janë 
në dispozicion në ueb faqen e internetit të Qytetit të Shkupit www.skopje.gov.mk.  
Shoqatat civile ose fondacionet pjesëmarrëse në thirrjen publike do të informohen për rezultatet në një afat kohor prej 15 
ditësh nga dita e sjelljes së Vendimit për shpërndarjen e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018 të 
destinuara për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave civile dhe fondacioneve.  
Vërejtje: Fletëparaqitjet me dokumentacion të pakompletuar ose të dorëzuara pas skadimit të afatit të 
parashikuar nuk do të shqyrtohen! Shtojcat e deponuara nuk kthehen.  
Për informacione  plotësuese: 
Pyetje lidhur me sqarime plotësuese mund të parashtrohen në formë të shkruar ose nëpërmjet formës elektronike deri te 
Seksioni për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore. 
Kontakti: Seksioni për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore, tel: 02/ 3297 321; -mail adresa: 
natasam@skopje.gov.mk. 



Momentalisht pimë ujin nga
turbina që përmban vaj përmban
lubrifikant të ndryshëm që janë
edhe kancerogjene. Por nga pa-
mundësitë për të marr ujë nga bu-

rime tjera detyrohemi ta marrim
atë ujë. Komuna është e njoftuar
për këtë por nuk marrin masa. Ne
do presim reagimet e atyre, nëse
nuk marrin masa  ne do i nxjerrim
krejt banorët e fshatit Përshevc,
ose t`i ndalim turbinat ose ta
gjejmë fajtorin”. Gjatë verës nuk e
konsumojmë ujin se është i papa-

stër, shihet gjendja se si futet në
gyp për pije”. Kryesorja është që ne
pimë ujë kancerogjen. Nga turbina
marrim ujin, ajo është me flliqësi-
ra me vajra me krejt, ankohen qy-
tetarët. Kreu i Bashkësisë Lokale
thotë se gjatë katër viteve disa herë
iu është drejtuar me kërkesë si ko-
munës po ashtu edhe ndërmarrjes

që menaxhon me Hidrocentralet,
por gjithnjë kërkesa e tyre has në
vesh të shurdhër. Nga ana tjetër
nga komuna e Tearcës shprehen
se, banorët mbajnë fajin vet sepse,
refuzojnë të kyçen në sistemin e
ndërmarrjes publike. Ata na prem-
tuan se këtu do merret uji dhe prej
turbinës por do të ketë filtrim. Sta-

cion filtrimi nga këtu deri tek rezer-
vuari jonë nuk ka. Unë nuk e di
kush duhet ta bëj këtë por këto
ishin premtime para se të nis puna
dhe nuk u realizuan, deklaroi Qa-
mil Asani, kryetar i BL Përshefcë.
Problemi është se Përshefca dhe
Gllogji nuk janë në sistem dhe nuk
pranojnë të hynë në sistem me
neve. E vërtetë është se e marrin
ashtu ujin por për të marrë ujë tek
neve, në stacionin e filtrimit tonë
ata duhet të kyçen në sistem dek-
laroi Sinkron:Mefail  Miftari. Drej-
tor i NP Higjiena Tearcë. Për pa-
sojë të këtyre mos marrëveshjeve,
rreth 700  shtëpi apo rreth 4000
banorë të fshatit Përshefcë, për
katër vite me radhë përballen me
mungesën e ujit për pije apo edhe
kur kanë ujë ata konsumojnë ujë të
ndotur.
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Urim HASIPI

Tetovë, 21 janar- Gjendja në tregun
e gjelbërt të Tetovës janë shumë
të vështira sidomos në këtë pe-
riudhë kohore kur temperaturat
kanë shënuar ulje , pamundëson
zhvillimin normal të veprimtarisë
tregtar  të atyre pak tregtarëve të
cilët kanë dalë për të shitur pro-
duktet e tyre për shkak se shumica
kanë braktisur tezgat për shkak të
ftohtit, ndërsa ata pak tregtarë të
cilët edhe në kushte ekstreme
vazhdojnë që të punojnë shprehen
të indinjuar për shkak se shitja ka
rënë dukshëm, ndërsa tregu nuk
plotëson as kushtet minimale për

tregti, për arsye se mungon ndiçi-
mi, nuk ka higjienë, tregu është ha-
pur, ftohti depërton nga të gjitha
anët dhe ndikon në prishjen e pro-
dukteve që ata shesin të cilat për
pasojë prishen dhe nuk kompen-
zohen nga askush, mungojnë toa-
letet publike, mungojnë
parkingjet, megjithatë edhe
përkundër të gjitha vështirësive
disa tregtarë dalin për të shitur për
shkak se nga shitja e produkteve
të tyre varet mbijetesa. 

“Dimrit është ftohtë, verës
është shumë vapë, nuk ka asnjë
kusht elementar për të punuar
normalisht.Jashtë tregut kemi
edhe shitës të tjerë që nuk pa-
guajnë asnjë denarë dhe ata dëm-
tojnë shumë punën tonë”, thotë
Gëzimi një shitës në tregun e
gjelbërt në Tetovë. Ndërkaq, sipas
ligjit të ri për tregtarët në tregun e

gjelbërt në Maqedoni, të miratuar
në seancën e 13 të Kuvendit të Ma-
qedonisë, Tregtarët në Maqedoni
nuk do të fiskalizohen deri në
hyrjen e vendit në BE, kurse regji-
strimi i firmës nuk do të bëhet në
Regjistrin qendror, por do të jepen
liçenca nga ana e Odës së Tregtarë-
ve. Nga Oda e Shitësve, e cila do t’i
jep licencat , thonë se në këtë
mënyrë do të zgjidhet një numër i
madh i problemeve me të cilat bal-
lafaqohet kjo kategori e qytetarë-
ve vite me radhë. Me marrjen e li-
cencës, shitësit automatikisht do
të figurojnë si të punësuar. Lidhur
me këtë tregtarët në Tetovë thonë
se fillimisht duhet që të rregul-
lohen kushtet në treg dhe më pas
të marrin liçenca.

”Është mirë që të kemi liçenca
dhe të dihet numri i tregtarë-
ve.Poashtu me këtë do të vendoset

rend në treg por këtu nuk ka ku-
shte elementare për punë”
pohojnë tregtarët.

Për dallim nga tregu i Tetovës
dhe shumë tregje të tjera në qyte-
tet e Maqedonisë Perëndimore,
tregjet në qytetet e Maqedonisë
Lindore kanë kushte shumë më të
mira. Disa nga ato janë edhe të izo-
luar, me qëllim që edhe gjatë dim-
rit të jenë funksional dhe të pu-
nojnë me kapacitet të plotë ndërsa
tregu i gjelbërt në Tetovë është
lënë në mëshirë të fatit edhe
përkundër faktit se tregtarët të
cilët veprimtarinë e tyre tregtare e
realizojnë brenda hapësirave të
tregut për tezgat që i shfrytëzojnë,
ndërmarrjes publike komunale Te-
tova – Tetovë i paguajnë nga tre
mijë deri në pesë mijë denarë në
muaj. humica nga tregtarët të cilët
veprimtarinë e tyre e realizojnë në

tregun e gjelbër, kanë braktisur
tezgat e tyre për shkak të ftohtit të
acartë, ndërsa ata të cilët edhe në
këto kushte ekstreme të motit ki-
shin dalë për të shitur produktet e
tyre, shprehen të indinjuar se
shitja dukshëm ka rënë dhe malli i
cili ngrin dhe prishet nga i ftohti
nuk kompensohet nga askush. Ata
ankohen se prodhimet e tyre nuk
rezistojnë në këto temperatura
dhe pjesa dërmuese e tyre prishen,
kurse të njëjtat nuk u kompen-
sohen. Tregtarët thonë se nga
shitja e produkteve të ndryshme
varet mbijetesa e tyre.Gjatë kësaj
kohe gjithnjë e më pak shitës dalin
në tregun e gjelbër, pikërisht për
shkak të ftohtit dhe vendosin që
këto ditë të acarta të qëndrojnë në
shtëpi, ndërsa ata që janë në këtë
treg vetëm disa orë qëndrojnë dhe
largohen.

TREGU I TETOVËS NË PRITJE TË LIÇENCIMIT

Pa kushte dhe pa blerës
Për dallim nga tregu i
Tetovës dhe shumë
tregje të tjera në
qytetet e Maqedonisë
Perëndimore, tregjet
në qytetet e
Maqedonisë Lindore
kanë kushte shumë
më të mira. Disa nga
ato janë edhe të
izoluar, me qëllim që
edhe gjatë dimrit të
jenë funksional dhe të
punojnë me kapacitet
të plotë ndërsa tregu i
gjelbërt në Tetovë
është lënë në mëshirë
të fatit edhe
përkundër faktit se
tregtarët të cilët
veprimtarinë e tyre
tregtare e realizojnë
brenda hapësirave të
tregut për tezgat që i
shfrytëzojnë

Koha

Uji i pijshëm problem në fshatin Përshfcë
Banorët e fshatit
Përshevcë janë
ankuar se komuna
aspak nuk i përfillë
dhe se as firma që
menaxhon me
hidrocentralet nuk
respekton
marrëveshjen  për
rregullimin e
ujësjellësit dhe rrugës 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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M
omentalisht po shk-
ruaj nga Kobane në
Sirinë veriore. Më
parë kam qenë në

Raka. Aty më shoqëruan luftëtarë
kurdë me një makinë ushtarake,
Humvee. Në Raka automjeti më i
zakonshëm për të shkuar në qy-
tet është tanku. Në disa nuk arrin
as të shohësh dot mirë, sepse
xhami antiplumb i dritareve i
ngjason një rrjeti merimange.
Brenda një Humvee të duhet për-
qëndrim i madh, ky tip automje-
ti frenon dhe lëviz befshëm dhe
motori nuk duhet të shuhet
asnjëherë.

Kur kam qenë në terren, tru-
pat kurde dhe arabe të mbështe-
tura nga SHBA luftonin me
ashpërsi kundër të ashtuquajtu-
rit "Shteti Islamik". Raka ndodhej
gjithmonë nën re pluhuri,
gjithkund tym. Avionët vazhdo-
nin të hidhnin bomba, madje
edhe në lagje, që ishin rrënuar
prej kohësh. Në luftimet për
Rakën humbën jetën 3.200 vetë,
një e treta civilë. Nuk kam parë
kurrë një qytet më të shkatërruar
se Raka.

Ky është viti im i katërt si re-
porter lufte. Në vitin 2013 kam
qenë gazetar në profesion të lirë
në Majdan, Kiev. 100 vetë
humbën jetën në protesta. Kur
ato u shuan kam shkuar në Don-
bas, jo në Poloni. Nuk e dija se
nuk bëhej fjalë për protesta, por
për luftë. 

Në çantë me vete një jelek
ndriçues. Kam qenë aguridhe, pa
asnjë përvojë në rajonet e luftës,
por u poqa me konfliktin, e
ndihmën e reporterëve me për-
vojë. Kur isha në Donbas, vetëm
një redaksi më ka pyetur, nëse
kam me vete një jelek antiplumb.
Nuk e kisha. As trajnim sigurie
nuk kisha atëherë. Por as për këtë
nuk donte të dinte kush.
Megjithatë ndërkohë kam kame-
ran time, jelekë antiplumb, apa-
ratura, madje edhe trajnimin e
sigurisë e kam kryer. Por shpenzi-
met e udhëtimit shpesh i përbal-
loj vetë.

Luftë do të thotë më shumë
të rrish ulur dhe të presësh. Nuk
ka të bëjë aspak me "action" në
filma apo lojë kompjuterash. Me
orë të tëra pret në shtëpi të bom-
barduara, llogore me kafe, çaj
dhe pije energjike. "Action" ka
rrallë, dhe shkurt. Kështu flet me

njerëzit, dëgjon. Njëherë në Kur-
distanin irakian ishim ulur, tre ga-
zetarë polakë me reporterë të
tjerë lufte. Një ekip pesëvetësh
nga një televizion perëndimor na
qëndronte direkt përballë - një
reporter, një producent, një spe-
cialist për zërin, dy kameramanë.
Mediat në Gjermani apo Brita-
ninë e Madhe e marrin çdo gjë
seriozisht.

Ne të tre kishim të njëjtin
mendim. "Këta të pestë punojnë
për të njëjtën media, dhe ne të
tre u shërbejmë tetë mediave të
ndryshme." Qeshëm pak, por ish-
te e hidhur, mund edhe të kishim
derdhur lotë. Kështu ndjehet
varfëria gazetareske në Europë.
Mund të thuhet edhe "Europa e
dy shpejtësive". Jo vetëm ne po-
lakët, shumë reporterë në Eu-
ropën Lindore punojnë në të njëj-
tat kushte.

Varfëria jonë veçse paketohet
bukur si "gazetari digjitale". Një
reporter bën videot, fotot, i shër-
ben tonit, në të njëjtën kohë

mendon për reportazhin dhe për-
piqet të postojë klipe për median
sociale. Për fat nuk kam para për
një drone. Edhe më eficient, edhe
më shpejt, edhe më ekskluziv. Pa
një redaksi të madhe duhet të
kujdesesh vetë për marketingun.

Besueshmëri apo Fake news?
Gati përditë ndeshem me ku-

fijtë e të mundshmes, sidomos
kur nga qielli bien bomba. Dy
gjëra në të njëjtën kohë janë të
mundura, por tre, katër...Kur sëri-
sh bëhesh pre e luftimeve, vetëm
mund të shikosh njerëzit. Pavarë-
sisht nëse janë ushtarakë, civilë,
apo luftëtarë - në rrezik të gjithë
hapen. 

Ndërsa unë jam këtu për të
treguar proceset dhe perspek-
tivën e njerëzve në kohë lufte.
Diçka për të cilën shumë pak veta
interesohen në vendin tim. Nuk
dua as të zbukuroj, as të gjykoj -
por unë rrezikoj. Prandaj dëshiroj
që mediat të kuptojnë se nuk
janë aq afër, sepse ndjekin me-
diat sociale nga rajonet e luftës.

Dikur ky qëndrim provincial do
ishte i paduruar, sot ai është
"mainstream." Duan të luftojnë
"fake news" dhe bëhen pre gjith-
monë e dezinformimeve në rrjet.

Historitë e vërteta të njerëzve
në luftë vështirë se shiten, sepse
ato nuk janë spektakolare. Dhe
ata që e kanë vështruar luftën nga
afër, si ushtarët e traumatizuar
flasin pak. Pikërisht në Europën
lindore ku kulti i burrit të fortë
dhe patriotit të patundur është
veçanërisht prezent, ata nuk duan
të duken si qaramanë. Por për sa
kohë lufta në mediat europiano-
lindore nuk mban fytyrë njerëzo-
re, europianolindorët munden të
kthejnë kokën mënjanë. Për këtë
bëhen edhe më joshës naciona-
lizmi dhe militarizmi.

Paweł Pieniążek, lindur në vitin
1989, është gazetar polak. Ai ka ra-
portuar për protestat në Kiev, luftën
në Donbas, Irak e Siri. Një nga librat
e tij "Përshëndetje nga Rusia e Re"
sapo është publikuar në SHBA.

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Europa ime e ndarë Paweł Pieniążek 

Në Siri, Irak, edhe në
Donbas bëhet luftë.
Përditë qëllohet, ka
vuajtje, ka njerëz që
humbasin jetën. Por
përveç fluksit të
refugjatëve askush në
Europë nuk e ndjen luftën,
të gjithë vazhdojnë të
jetojnë në siguri. Gjithçka
ndodh diku larg.
Veçanërisht në Europën
Lindore mungon vetëdija
se lufta është
përditshmëri ndërkohë.
Raportimet e reporterëve
të luftës janë më të rralla
se në perëndim. Shoqëritë
nuk zhvillojnë dot kështu
empatinë e duhur me
popujt e tjerë, as me
refugjatët dhe as
me ata në nevojë.
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Nga Emin AZEMI

Sekreti i jetëgjatësisë së mite-
ve është shpjeguar si shndërrim në
përjetësi i figurave që kanë mbaj-
tur gjallë substancën e një kombi.
Porosia, e cila vjen nga thellësia e
shekujve përpunohet në mba-
mendjen e popujve dhe krijon
imazhin e ekzistencës së “një
mbinjeriu”, i cili në momente të vë-
shtira gjithmonë ka qenë në anën
e të dobëtit. Popujt që kanë luftuar
për liri, përpos heronjve real, kanë
ditur të glorifikojnë edhe figura
me përmasa mitike joreale. Mic
Sokoli, fjala bie, te shqiptarët për-
faqëson modelin e mitit që ka
prodhuar nacionalizëm banal, për
arsye se gjoksi i tij si shkëmbi, i pa-
raqitur si i tillë në vargjet e këngës,
ia ka arrit të relativizojë fuqinë dhe
strategjinë e një ushtrie të organi-
zuar. Konkurrimi i mitit banal me
historinë reale, ka krijuar te shtre-
sat e paarsimuara të popullit

ndjenjën e vetëmjaftueshmërisë.
Fiksimi pas figurave mitike që

me vite të tëra u derdhën në bronz,
në sheshet dhe rrugët e Maqedoni-
së, sipas teoricienëve të ndryshëm,
do të duhej të trajtohej si epokë
postrevolucionare. Nuk e dimë,
nëse këtu ka ndodhur tash frik
ndonjë revolucion.

Nëse miti shndërrohet në
përjetësi dhe ka shoqëruar gjene-
rata të shumta, atëherë nuk e kemi
të qartë se cila gjeneratë në Maqe-
doni u rrit me mitin për Aleksan-
drin e Madh, shtatorja e të cilit për
disa muaj do t’ua zë hijen ndërte-
save shumëkatëshe në sheshin e
Shkupit. Banaliteti i ngritjes në mit
të figurave që nuk kanë qenë pjesë
e mbamendjes së gjeneratave të
mëhershme i prish të gjitha ske-
mat normale të komunikimit me
kohën dhe hapësirën ku ato pre-
tendojnë të rikomponohen.

Për të mbajtur gjallë naciona-
lizmin maqedonas nuk ka nevojë

të bëhen udhë të largëta e të lodh-
shme në kërkim të figurave mitike
nga zonat e errëta të historisë.
Mjafton të përkujtohen ata emra
të shquar, që këtij populli ia ruajtën
gjuhën e shkruar dhe e ngritën në
piedestalin e vlerave konkurruese
me popujt tjerë sllavë. Duke mos u
mjaftuar sllavizmi, këta që po
ngrejnë shtatore mitike, kanë rre-
zik të shkaktojnë konfliktin më të
madh brenda popullit të tyre. Miti-
zimi i tillë që mban emrin lajthitje
nuk mundet prej Mic Sokolit dhe
Krali Markos të bëjnë historinë dhe
me atë histori të konkurrojnë me
popujt që i kanë tejkaluar frustri-
met nacionalo-romantike.

Aleksandri i Madh, ashtu si
edhe Skënderbeu e kanë fituar sta-
tusin e pavdekësisë shumë përpa-
ra se ne të banalizojmë dhe relati-
vizojmë rëndësinë që kanë këto
figura në formimin dhe profilimin
e proceseve historike. Batman, Spi-
derman, Supermen, Hari Poter e

idhuj të tjerë të botës fëmijërore
ka arsye të fabrikohen në Hollivud
për të shtuar rendimentet e indu-
strisë kinematografike. Por, askush
nuk e ka të qartë se çfarë rendi-
menti do të shtonte fabrikimi ba-

nal i figurave që u rikomponuan
në Sheshin e Shkupit, përpos nëse
dikush e ka ndërmend të vetëironi-
zojë historinë e popullit të vet me
mitin, që në vend të shkëlqimit rre-
zaton zbehje.

“Rrjetet qeverisin jo vetëm në
mbretërinë e biznesit. Edhe në po-
litikë, organizimi i partive dhe
makineritë e tyre anë mbushur në
fushatat elektorale të financuara
prej “croëdfunding” dhe mesazhe-
ve virale në rrjetet sociale. Paraja,
një herë e një kohë monopol i sh-
tetit, vihet në diskutim nga Bitcoin
dhe kriptovalutat e tjera, që nuk
kërkojnë banka qendrore për t’i
menaxhuar, vetëm algoritme kon-
sensusi. Por në gjithë këtë ngazël-
lim të epokës së superndërlidhjes,

mos kemi harruar arsyen përse
lindnin hierarkitë? Ndoshta i
nënvlerësojmë rreziqet e një bote,
pa një strukturë hierarkike legjiti-
me? Eshtë e vërtetë, të paktë janë
ata që qajnë hierarkitë e djeshme.

Por hapësira kibernetike nuk
është aspak utopia ku të gjithë
bëhemi qytetarë njësoj të fuqi-
shëm, të lirë për t’ia thënë të vër-
tetën në fytyrë atyre që kanë push-
tetin. Ajo është shndërruar në një
mbretëri makthi të polarizimit
ideologjik, vizioneve ekstreme

dhe lajmeve të rreme. Gjëja më
alarmante ka qenë transformimi i
hapësirës kibernetike në “Kiberia”,
për të mos folur për “Kiberkalifa-
tin”: një mbretëri e errët dhe pa
ligje, ku aktorë të ligj, që variojnë
nga troll-et rusë deri tek përdo-
ruesit e ISIS, mund të punojnë pa
u ndëshkuar për të dëmtuar the-
melet institucionale të demokraci-
së. Siç ka vërejtur me të drejtë
Henry Kissinger, Interneti ka rik-
rijuar gjendjen humane të natyrës
të prezantuar nga filozofi anglez i
shekullit XVII, Thomas Hobbes.

Nuk duhet të habitemi. As hi-
storia dhe as shkenca nuk kanë pa-
rashikuar që gjithçka do të ishte
fantastike, në një botë rrjetesh gji-
gandë online, përkundrazi. Dhe

tani që bëhet e qartë se një
botë në rrjet mund të jetë një
botë anarkiste, po fillojmë të
shohim, ashtu si kanë para
brezat paraardhës, të mirat e
hierarkisë. Sfera publike e
dikurshme kishte defektet e

veta, por kjo e reja nuk ka
mbrojtës efikasë. Kërcënimi ko-
reanoverior nuk mund të elemi-
nohet prej reagimit të rrjeteve. Një
grup në Facebook nuk mund të
zgjidhë gjë, më shumë se stuhia e
një postimi në tuiter apo një hash-
tag. Ka një arsye përse ushtritë
kanë komandantë. Ka një arsye
përse orkestrat kanë dirigjentë. Ka
një arsye përse, në universitetet e
mëdha, docentët nuk sulmohen
nga luftëtarët e drejtësisë sociale.

Dhe ka një arsye përse ekspe-
rimenti i fundit i madh i organizi-
mit në rrjet – ai i Reformës – për-
fundoi me rivendosjen e
hierarkisë. Ka ende shpresë për
hierarkitë. Papati mbetet një
objekt autoriteti dhe nderimi, pa-
varësisht turbullirave të kishës ka-
tolike në Romë. Revolucionet
prekin vazhdimisht vendet e
Lindjes së Mesme, e megjithatë
monarkitë e rajonit kanë qenë
regjimet më të qëndrueshme. Nje-
riu është kafshë sociale, natyrisht,
por historia na ka mësuar të re-
spektojmë hierarkinë si anarki e
preferueshme, dhe të preferojmë
hierarkitë tradicionale në vend të
uzurpatorëve”. /WS, Bota.al

Kur Winston
Churchilli shpëtoi
botën mbarë
Filmi i ri “Darkest hour” ofron
anën diplomatike të një tjetër fil-
mi aksion të kohëve të fundit,
“Dunkirk”. Kështu shkruan histo-
riani amerikan, Victor Davis Han-
son, në lidhje me filmin më të
fundit që i kushohet Kryemini-
strit britanik, Winston Churchill,
gjatë pushtimit të Francës prej
nazistëve, në maj 1940. Filmi
ndjek Churchillin, rol që e luan
Gary Oldman, në fillimet e Luftës
së Dytë Botërore. “Paraardhësi i
Churchillit, shëndetligu Neville
Chamberlain kishte humbur besi-
min e popullit anglez dhe qeveri-
së britanike. Qasja e tij e zbutjes
kundrejt Adolf Hitlerit dhe nëntë
muajt e parë katastrofikë të Luftës
së Dytë Botërore, dukej se
pothuaj e kishin dënuar Britaninë
e Madhe me disfatë. Churchillit iu
kërkua të bëhet Kryeministër,
pikërisht në ditën kur Hitleri pu-
shtoi Francën, Belgjikën dhe Ho-
landën. Ushtritë e të tre demokra-
cive – të treja së bashku, më të
mëdha se forcat e armatosura të
Gjermanisë – u gjunjëzuan bren-
da pak ditësh apo javësh.

Konkurrimi i mitit banal 
me historinë reale

Kulturë

Aleksandri i Madh, ashtu si edhe Skënderbeu e kanë
fituar statusin e pavdekësisë shumë përpara se ne të

banalizojmë dhe relativizojmë rëndësinë që kanë
këto figura në formimin dhe profilimin e proceseve

historike

Makthi nga rrjetet sociale

“Eshtë një e vërtetë e pranuar universalisht, që
sot jetojmë në një botë në rrjet, në të cilën të
gjithë dhe gjithçka janë të ndërlidhura.
Konkluzioni është se strukturat tradicionale
hierarkike – jo vetëm shtetet, por edhe kishat,
partitë dhe korporatat – gjenden në faza të
ndryshme të krizës dhe rënies”. Kështu shkruan
historiani i famshëm Niall Ferguson në “Wall
Street Journal”

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ragip SYLAJ

Nëse sipas psikanalistëve, mi-
tet janë riprodhim i ëndrrave,
mund të thuhet se këtu fillon
edhe njëra nga përmasat mitike
të Gjergj Kastriotit, që para lindjes
së tij. Siç tregon Barleti ( ), “kur e
ëma e tij (Vojsava) mbeti me
barrë me të, pa në ëndërr se lindi
një dragua aq të madh, saqë
mbulonte gati gjithë Epirin,
kokën e shtrinte ndërmjet kufijve
të turqve, të cilët i përpinte me
gurmazin e vet të gjakosur, ndër-
sa bishtin e mbante në det
ndërmjet kufijvet të krishtera dhe
sidomos të shtetit venedikas” (1).
Dhe Gjoni “profetizoi me lehtësi
se prej saj do të lindë një burrë i
përmendur në luftë e në vepra, i
cili do të ishte armiku më i rreptë
i turqve dhe njëkohësisht kape-
dani i tyre më fatbardhë, mbrojtës
i fesë së krishterë (...)” (2) . Duke
filluar që para lindjes së kryetri-
mit tonë, kjo linjë e shtrin para-
bolën e saj deri “pas vdekjes së tij
kur kërkojnë ‘një grimë asht të
burrit’ për hajmali, që të mos i
zërë plumbi dhe që t’u ecë fati si
atij” (3). 

Esenca e kësaj aureole mitike
nuk është e rastësishme (dhe ky
nuk është zbulim imi), kuitesenca
e këtyre përmasave është vetë qe-
nia reale, që fatbardhësisht i kaloi
kufijtë e asaj që është natyrore

për një njeri të vdekshëm, andaj
Gjergj Kastrioti me atributet e një
njeriu të jashtëzakonshëm, i përf-
toi edhe përmasat mitike e
legjendare.

IREALIATETI I PËRÇARTJES SË
SOMNAMBULËVE

Përmasën ireale kësaj figure,
ndër më të shquarat në historio-
grafinë tonë dhe atë botërore, u
munduan t’ia mveshin serbët. Kjo
ndodhi kur, nga thellësia e marrë-
zisë së tyre të begatshme, nxorën
përfundimin se Skënderbeu na
qenkësh bashkëluftëtar i Xhafer
Devës dhe për shkak të saj nuk u
lejuaka të mësohej në shkolla
(bëhet fjalë për vitet ’80 të shekul-
lit që shkoi). Këso faktesh nuk do
të pjellë asnjë teatër absurdi ende
sado imagjinatë e bujshme që ta
vërë në lëvizje.

Një përmasë tjetër ireale që
deshën t’ia zbulojnë somnam-
bulët e përçartjes ishte edhe
origjina e kontestuar e këtij viga-
ni të historisë. 

Por, lidhur me këtë çështje hi-
storiani Flamur Hadri (i ndjerë)
konstaton: “Tezat absurde të pak
historianëve të huaj të shek. XIX,
të cilët pretenduan që heroi
kombëtar i shqiptarëve ishte me
kombësi sllave ose greke, qenë
rrëzuar përfundimisht nga histo-
ria skënderbejane e paraluftës”
(4) (para L.II.B - plotësim imi).

Shkrirja e përbërjes substan-
ciale reale me përbërësit mitikë
te Gjergj Kastrioti ka amalgamuar
figurën madhështore të historisë
sonë kombëtare, e cila sa vjen e
merr peshë historike e civilizue-
se, shkëlqim e dritë optimizmi etj.
Le më që, përveç përbërësve të
përmendur, aty gërshetohen e
shkrihen si te rrallë ndonjë per-
sonalitet tjetër historik: perëndi-
morja (me emrin Gjergj, me besi-
min e krishterë, me simbolikën e
diellit e të dritës...) dhe lindorja
(me emrin Skënderbe, me besi-
min e shartuar-mysliman, me
simbolikën e hënës, d.m.th. të
natës...). Kështu, ai (Skënderbeu)
del figurë ngjashëm si vendi dhe
populli i tij), ku ndeshen, ku pri-
ten, ku pleksen, ku shkrihen e
amalgamohen kundërshtitë më
të skajshme. Tek ai është subli-
muar trimëria, virtyti, shkëlqimi
dhe, gjithsesi, edhe madhështia
e popullit të tij. Pa e hedhur pene-
lin e ngjyrosjes së portretit të tij
real, sikurse edhe ishte besuar,
qoftë për të gjallë të tij, qoftë pas
vdekjes së tij, për shkëndijat hyj-
nore që kishin prafulluar nga sh-
pirti ti tij i pamort, na duket
shumë e arsyeshme kërkesa e pre-
sidentit (të ndjerë) të Kosovës, dr.
Ibrahim Rugova, drejtuar Papa
Gjon Palit II për shenjtërimin e
kryetrimit tonë, pas kërkesës së
ngjashme për shenjtërimin e

Nënës Tereze, gjë e cila edheu
jetësua.

ESENCA E RREZATIMIT TË
PËRTËRITJES SË

SHQIPTARIZMËS
Tashmë duhet konsideruar se

Gjergj Kastrioti – Skënderbeu
njihet në plotni, në të gjitha di-
mensionet që përbëjnë figurën
grandioze të tij. Ai ishte esenca e
rrezatimit të përtëritjes së shqip-
tarizmës, ose thënë shul shqip: ai
është fara e Rilindjes sonë
kombëtare. Figura e tij e ndritsh-
me mbetet tepër frymëzuese,
mbase së pari, nëpërmjet veprës
së të madhit Barlet, “Historia e
Skënderbeut”. I pashembëllye-

shëm pothuaj mbetet (po ashtu)
me asnjë figurë tjetër, jo vetëm të
historisë sonë po as të asaj botë-
rore (5), për luftërat titanike që ki-
shte bërë me tërë madhështinë e
thjeshtësisë dhe me shembullin
e fisnikërisë më të lartë. Si i tillë, ai
nuk kishte si të mos ishte forca
më vitale e ripërtëritjes së shqip-
tarëve, përkatësisht udhërrëfyes
mbase i vetëm për frymën e Ri-
lindjes Kombëtare Shqiptare. Me
atributet e pakundshoqe që sinte-
tizon figura e monumentale e
Gjergj Kastriotit – Skënderbeut,
edhe sot bashkë me flamurin e tij,
mbetet simboli qenësor i qëndre-
sës dhe i bashkimit kombëtar të
shqiptarëve kudo që janë.

Dy artistët më të mëdhenj të estradës
shqiptare, Shkurte Fejza dhe Kastriot Tusha
janë duke punuar në një këngë, e cila do të
publikohet për nderë të 10 vjetorit të pa-
varësisë së Kosovës. Këtë e ka bërë të ditur
Shkurta përmes një postimi në rrjetet so-
ciale ku ka publikuar edhe pjesë nga vi-

deoklip. “Me rastin e 10 vjetorit të pavarësi-
së së Kosovës në përfundim e sipër kënga
dhe videoklipi i ri në bashkëpunim me ko-
legun tim të nderuar, këngëtarin i
mirënjohur shqiptar. z. Kastriot Tusha”, ka
shkruar Shkurta në Facebook. 

Ky është projekti i përbashkët i tyre.

Shkurte Fejza dhe Kastriot
Tusha në një projekt 
të përbashkët

ESE

FARA E PËRLINDJES
SONË KOMBËTARE
Shkrirja e përbërjes substanciale reale me përbërësit mitikë te Gjergj
Kastrioti ka amalgamuar figurën madhështore të historisë sonë
kombëtare, e cila sa vjen e merr peshë historike e civilizuese, shkëlqim e
dritë optimizmi 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Libri i Michael Wolff me zbuli-
me për presidentin, Donald Trump
ka zënë vendin e parë në listën e
bestsellerëve në Amazon. Por kush
është personi pas këtij libri?

Autori i librit që po ndiqet më
vëmendje në të gjithë botën, Mi-
chael Wolff është shprehur për
BBC, se me gjasa libri i tij me zbu-
lime, mund të shënojë edhe fun-
din e presidencës së Donald
Trump, shkruan agjencia Reuters.

Pasi ka punuar 40 vjet si gaze-
tar, Michael Wolff bëhet brenda
natës një njeri i famshëm me li-
brin „Fire and Fury- „Zjarr dhe
zemërim – brenda Shtëpisë së
Bardhë të Trumpit”. Libri i tij tregon
një Shtëpi të Bardhë disfunksio-
nale nën qeverisjen e keqe të Do-
nald Trump. Interesi për librin e tij
është kaq i madh, saqë shtëpia bo-
tuese, Henry Holt dhe Company e
nxorri botimin më shpejt se pritej,
të premten.

KUSH ËSHTË MICHAEL WOLFF?
64 vjeçari ka qenë gati i

panjohur për peizazhin mediatik
amerikan. Wolff ka lindur në New
Jersey dhe ka studiuar në Universi-
tetin Columbia. Karrierën si gaze-

tar ai e filloi në New York Times si
asistent. Ai ka shkruar disa libra,
ndër më të njohurit portreti „Mo-
guli mediatik: Bota e Rupert Mur-
doch.” Edhe Murdoch ishte i pakë-
naqur, si Trump me prezantimin e
portretit të tij. Të habit fakti që
Trump i lejoi gazetarit të lëvizë liri-
sht nëpër Shtëpinë e Bardhë, të
pyesë dhe të vëzhgojë. Sipas të
dhënave të tij, Wolff ka intervistuar
mbi 200 vetë.

SA I BESUESHËM ËSHTË WOLFF?
Trump vërtet shpesh i ka emër-

tuar artikujt kritikë kundër tij si
„fake news”, por në rastin e Wolf
edhe kolegët gazetarë kanë sh-
truar pyetjen, se sa vëmendje i ku-
shton ky gazetar të vërtetës. Një
artikull i njohur për të është shk-
ruar nga Michelle Cottle. Në revi-
stën politike „New Republic”” ajo
shkroi se „vetë Wolff pranon se ra-
portimi konvencional nuk është
gjë për të. Ai thith më shumë at-
mosferën, thashetheme, qofshin
këto në party apo në rrugë, sido-
mos në drekat e shtruara mirë.”
Wolff megjithatë është nderuar dy
herë me Çmimin National Magazi-
ne të SHBA, njërin çmim për një

seri të shkruar për luftën në Irak.
Trump e cilësoi gazetarin pas

botimit të librit si „dështak total”.
Sipas tij ai ka „shpikur histori për të
shitur librin e tij të mërzitshëm
dhe me gënjeshtra.” „Fire and Fury”
është plot zbulime që tërheqin vë-
mendjen. Madje disa nga komen-
tet më të habitshme vijnë nga vetë
Steve Bannon, kryestrategu i më-
parshëm në Shtëpinë e Bardhë, që
flet për një takim me një grup ru-
sësh, në të cilin djali i Trump ishte
i pranishëm dhe e cilëson takimin,
një lloj tradhëtie.

Banon raportohet të ketë
thënë duke iu referuar takimit me
rusët në kullën Trump; “Ata do ta
thyejnë ‘don junior’ si një vezë në
televizion kombëtar. Takimi, në të
cilin ishte i pranishëm djali i madh
i presidentit, Donald Trump junior,
po hetohet nga këshilltari special
Robert Mueller, si pjesë e hetimit të
tij për përzierje të mundshme mes
zyrtarëve të fushatës së Trump dhe
Rusisë.

Vetë Trump ka thënë se nuk i ka
dhënë autorit akses në Shtëpinë e
Bardhë dhe as nuk ka folur me të
për librin, që sipas tij është i mbu-
shur me gënjeshtra, keqprezanti-

me dhe burime që nuk ekzistojnë.
Më herët ai kish thënë se Bannon,
që ishte shkarkuar në gusht, kish-
te humbur mendjen pas humbjes
më parë të postit të tij në Shtëpinë
e Bardhë.

TRUMP DHE MELANIA KANË
DHOMA GJUMI TË NDARA 
“Çifti, i cili u martua në vitin

2005 në Kishën Episkopale të
Bethesda by-the-Sea në Palm Bea-
ch, mezi flasin dhe ka ditë që nuk e
dinë as ku ndodhet njëri ose tjetri”,
thotë Wolff.

Autori pretendon se çdokush
rreth Presidentit e percepton
marrëdhënien si “hutuese” dhe
thotë se Trump mezi e njeh djalin
e tij 12-vjeçar Barron, duke e përdo-
rur atë vetëm për paraqitje pu-
blike.

Libri eksploziv gjithashtu lë të
kuptohet se Donald dhe ish-mo-
delja Melania, 47 vjecare kanë
dhoma gjumi të ndara – çifti i parë
i parë që e bën këtë që nga John
dhe Jackie Kennedy.

Thuhet se presidenti preferon
të ushqehet me McDonalds sepse
ai jeton me frikën se do të hel-
mohet.

Brigitte
Bardot
publikon
librin “Lotët
e luftës”
Libri i saj i fundit
daton në vitin 2003.
“Një britmë në
heshtje” Shtëpia
Botuese Rocher, që
shkaktoi polemika për
mbajtjen e
qëndrimeve radikale.
Ajo do të publikojë
nesër në të
përditshmen “Le
Parisien” një letër të
hapur për qeverinë
franceze, me rastin e
fillimit të një fushate
kundër peliçeve nga
fondacioni që mban
emrin e saj.
Ish-aktorja franceze, Brigitte
Bardot, e cila bën fushatë që
prej 40 vitesh për kauzën e
kafshëve, në janar publikon
libërin-testament, që ajo e
prezanton si bilanci i ekzi-
stencës së saj, luftës në mbë-
shtetje të kafshëve dhe rrëfi-
mi i thellë i antipatisë së saj.
“Ky do të jetë bilanci i ekzi-
stencës time. Libri do të titul-
lohet ‘Lotët e luftës’. Nuk do
të shkruaj më kurrë libra të
tjerë. Ky do të jetë bilanci i
plotë i vizionit tim për gjërat,
shoqërinë, mënyrën si është
qeverisur, mënyrën si janë
trajtuar kafshët në vendin
tim”, deklaroi ajo.
Shtëpia Botuese “Plon” e pa-
raqiti veprën si një “testa-
ment të kafshëve”, një reflek-
tim i pazakontë, paqësor dhe
herë herë i revoltuar, mbi ek-
zistencën e saj dhe kuptimin
e luftës së saj.
Libri i saj i fundit daton në vi-
tin 2003. “Një britmë në he-
shtje” Shtëpia Botuese Ro-
cher, që shkaktoi polemika
për mbajtjen e qëndrimeve
radikale. Ajo do të publikojë
nesër në të përditshmen “Le
Parisien” një letër të hapur
për qeverinë franceze, me ra-
stin e fillimit të një fushate
kundër peliçeve nga fonda-
cioni që mban emrin e saj.

Libri “Fire and Fury”, kush
është autori Michael Wolff?
Libri i ri i Micheal Wolff i quajtur “Zjarr dhe tërbim” tregon detaje nga brenda Shtëpisë së Bardhë,
të cilën ai e përkufizon si “një punë fiksioni” nga Trump, miliarderi kaotik që nuk kishte dashur t’i
fitoj kurrë zgjedhjet në SHBA. Libri që pretendon se çifti presidencial Trump mezi flasin dhe
kurrë nuk kanë intimitet në shtrat, ka shkaktuar reagime të forta në rrjete sociale.
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Për shekuj me radhë, europianët
që mund të lexonin, e bënin këtë
vetëm me zë të lartë. Grekët e lashtë
i lexonin tekstet e tyre me zë të lartë.
Kështu bënin edhe murgjërit e Me-
sjetës së Europës. Por në shekullin e
17-të, shoqëria e leximit në Europë
ndryshoi në mënyrë drastike. Tek-
nologjia e teksteve, si ajo e llojit të lë-
vizshëm, dhe rritja e kopjeve të libra-
ve ndihmuan në ardhjen e asaj
praktike që ne shijojmë sot: përtypja
e fjalëve pa i thënë ato me zë të lartë,
kuptimi i tyre për të ndërtuar botë
më vete në kokën tonë.

Midis akademikëve, ka një de-
bat habitshëm të ashpër rreth kohës
kur shoqëria europiane kaloi tranzi-
cionin nga leximi kryesisht me zë të
lartë, tek leximi kryesisht në heshtje
– disa madje, thonë se të lashtët
lexonin në heshtje po aq sa lexonin
edhe me zë – por ka një skenë në
letërsi për të cilën pajtohen të gjithë
se është thelbësore. Në Pohimet e
Shën Augustit, ai përshkruan zako-
net e të lexuarit të Ambrozit, pe-
shkopit të Milanos:

“Por, kur Ambrozi lexonte, sytë
e tij shkonin poshtë e lart faqeve,
ndërsa zemra e tij kërkonte për kup-
timin e tyre; sidoqoftë, zëri dhe
gjuha e tij ishin të heshtura. Shpesh
kur ne ishim të pranishëm- pasi se-

cili mund t’i afrohej dhe nuk ishte
zakon që vizitorët t’i komunikohe-
shin – ne e shihnim duke lexuar në
këtë mënyrë, në heshtje, dhe
asnjëherë ndryshe”.

Fakti që kjo ishte ngjarje kaq e
dallueshme për Agustinin, argu-
mentojnë disa akademikë, është për
shkak se në vitet 400, leximi në he-
shtje nuk ishte diçka që ndodhte.

Leximi si një një aktivitet social 
Kërkues të tjerë thonë se ky pa-

sazh u shkrua për të nxjerrë më
shumë në pah vrazhdësinë e Am-
brozit. “Ka të bëjë në të vërtetë me
faktin që Ambrozi do të vazhdonte
leximin në heshtje ndërkohë që ata
ishin atje, sikur dikush të vazhdojë të
dërgojë mesazhe ndërsa ti përpiqe-
sh të flasësh me të”, thotë D. Vance
Smith, historian për Mesjetën në de-
partamentin e Anglishtes së Prince-
ton. “Augustini është i habitur nga
vrazhdësia e tij që nuk lexon me zë
të lartë për ta ndarë me të”.

“Pohimi i zakonshëm në pe-
riudhën klasike, është që nëse lexon
me zë të lartë mes njerëzve të tjerë
është pasi kërkon ta ndash me ta,
përmbajtjen”, thotë Smith. “Për ne,
zakoni është që ne lexojmë në he-
shtje për ta mbajtur për vete”.

Nëse leximi në heshtje ishte një
fakt i rrallë apo i vrazhdë në kohët e
lashta, në një farë pike pritshmëria
e lexuesve në shoqëri ndryshoi.
Pothuajse në fund të viteve 1700, hi-
storiani Robert Darnton shkruan:
“Për njerëzit e zakonshëm në fillim
të Europës moderne, leximi ishte një
aktivitet social. Ndodhte në dyqa-
ne, hangare apo taverna. Ishte

pothuajse gjithmonë me zë, por jo
domosdoshmërisht si leksion”.

Në kohën që Marsel Prusti shk-
ruante në fund të viteve 1800, me
rrëfimtarin e tij që shpresonte të ki-
shte kohë për të lexuar dhe men-
duar i vetëm në shtrat, leximi në
mënyrë private ishte shndërruar më
shumë në një normë për njerëzit e
pasur dhe të arsimuar të cilët mund
të përballonin librat dhe kohën e të
menduarit lirshëm në shtrat.

Kjo erdhi me përhapjen e arsi-
mimit dhe llojeve të ndryshme të
materialeve për lexim. Darnton me
të dhëna të hershme deri prej vitit
1750, tregoi se njerëzit që mund të
lexonin kishin vetëm pak libra: ndo-
shta Biblën, një almanak dhe disa
shkrime të cilat ata i lexonin dhe ri-
lexonin. Por në vitet 1800, shkruan
ai, njerëzit po lexonin më vrullshëm
– gazeta dhe revista periodike – dhe
deri në fund të shekullit, letërsia ki-
shte krijuar edhe degën për fëmijë
dhe romanet.

Ndërsa leximi ndryshoi drejtim
duke i ikur një aktiviteti social, siç
perceptohej, ka kërkues që besojnë
se kjo ndihmoi në krijimin e asaj që
ne e quajmë sot botë e brendshme.
Ashtu si shkruan Alberto Manguel
në librin e tij të vitit 1996
“Histori e të lexuarit”.

Por me të lexuarin në heshtje,
lexuesi ishte më në fund në gjendje
të vendoste një marrëdhënie të
pakufizuar me librin dhe fjalët.
Fjalët nuk merrnin më kohën e do-
mosdoshme për t’i artikuluar. Ato
mund të ekzistonin në hapësirën e
brendshme, të nxitonin apo të mbe-

teshin aty, të deshifruara plotësisht
ose gjysmë-të thëna, ndërkohë që
mendimet e lexuesit i inspektonin
me rehati, duke marrë kuptime prej
tyre, duke lejuar krahasime nga kuj-
timet apo lexime të mëparshme,
duke nxjerrë kuptime  të reja. Dhe
teksti në vetvete, mbrojtur nga të ja-
shtmit prej kopertinës, u shndërrua
në posesion të lexuesit, njohuria in-
time e lexuesit, kudo ku ata të
ndodheshin në një sallon të popul-
luar, në treg apo në shtëpi.

“Psikologjikisht, leximi në he-
shtje e përfshin lexuesin për shkak
se e vendos burimin e kuriozitetit të
tij tërësisht nën kontroll personal”,
shkruan bibliotekari Paul Saenger
në librin e vitit 1997, “Hapësira midis
fjalëve”. “Në botën më të gjerë të të
folurit të shekullit të nëntë, nëse
spekulimet intelektuale të dikujt
ishin heretike, ato ishin subjekte të
korrektimit të të tjerëve dhe të kon-
trolluara në çdo moment, që nga
formulimi deri tek publikimi apo
pritja nga lexuesi”. Ashtu si shkruan
Saenger, të lexuarit asocial ndihmon
fuqinë intelektuale, vështrimin e
brendshëm, kriticizmin ndaj qeveri-
së dhe fesë, madje ironinë dhe ci-
nizmin që do të ishte i pakëndshëm
nëse lexohej me zë të lartë.

Ky trend i ri i çuditshëm i të
lexuarit për veten, natyrisht kishte
edhe kundërshtarët e vet. Skeptikët
mendonin se të lexuarit në heshtje
tërheq ëndërrimtarët me sy hapur
dhe mëkatin e plogështisë, siç shk-
ruan Manguel. Madje edhe më keq:
“Lejon njerëzit të mësojnë dhe të re-
flektojnë pa drejtim fetar apo cen-

surë. Leximi në heshtje deri në fund
të shekullit të 19-të ishte kaq popul-
lor saqë njerëzit druheshin se gratë
në veçanti, duke lexuar të vetme në
shtrat, nxiteshin nga mendime të
rrezikshme.

Përse njerëzit nisën të lexojnë
në heshtje? 

Nuk ka shumë konsensus midis
historianëve përse njerëzit nisën të
lexojnë në heshtje. Saenger ngre hi-
potezën se ndryshimi në mënyrën
sesi fjalët rreshtoheshin në faqe,
lehtësoi kalimin. Saenger argumen-
ton se murgjërit irlandezë, duke
përkthyer nga latinishtja në shekul-
lin e shtatë, shtuan hapësirën midis
fjalëve gjë që do i ndihmonte ata
për të kuptuar gjuhën më mirë. Ky
ndryshim kyç në dizenjim, thotë ai,
lehtësoi rritjen e të lexuarit në he-
shtje.

B. Parkes, në librin e vitit 1992
“Pauza dhe ndikimi: shenjat e pikë-
simit në Perëndim”, argumenton se
“lexueshmëria e gramatikës – ndry-
shimet vizuale që u bënë në tekste,
si pikësimi dhe ndarja e fjalëve –
ndryshuan mënyrën sesi ne
lexojmë. Kjo teknologji në librat e
parë u bë me idenë se shkrimtarët
apo ata që shkruanin tekstet e të
tjerëve, nuk e dinin se kush do të
ishin lexuesit apo sesa lehtësisht
mund të lexonin ata latinisht, kësh-
tu që duhej të gjenin një mënyrë të
standardizuar sesi t’u tregonin aty-
re si të lexonin: pusho këtu, ka dy
fjalë të ndara, kjo është një a e gjatë
etj.

Kjo njohuri aplikohet për pjesën
më të madhe të të shkruarit dhe të
të lexuarit me bazë latinishten në
Europë. Në kultura të tjera të mëdha
të botës si ajo kineze, tekstet e së
cilës nuk kanë hapësirë mes fjalëve,
dhe letërsia e së cilës varet rënd-
shëm nga ritmi, të lexuarit e heshtur
mund të jetë zhvilluar ndryshe.

Rrëfime të pranuara historike do
të na bënin të besojmë se fundi i të
lexuarit me zë në Mesjetë ishte pje-
së e Rilindjes, një lëvizjeje të re euro-
piane që merrej me individin. Por
është e mundshme që dëshira e
njerëzve për privatësi, dëshira për
pak hapësirë ku të mund të arratise-
she së bashku me librin, të ishin po
aq të forta.

Përgatiti: Juli Prifti

Sopranoja Ermonela Jaho do
të ngjitet në skenën e Qendrës
Kombëtare të Arteve në Pekin në
rolin e Thais, personazhit kryesor
të operës me të njëjtin titull. Ajo
do të jetë në krah të baritonit me
famë botërore Placido Domingo,
që në veprën e kompozitorit fran-
cez, Jules Massenet, do të ketë ro-
lin kryesor të murgut, Athanael. 

Ngjarjet zhvillohen në Egjip-
tin bizantin të shekullit të IV para
erës sonë. Murgu Athanael që je-
ton në Aleksandri, përpiqet të kon-

vertojë kurtizanen e quajtur Thais
në krishterim, por zbulon mëka-
tin trupor dhe e gjen veten të nën-

shtruar ndaj hijeshisë së saj. 
Për një kohë të gjatë, ‘Thaïs’ ka

qenë një ndër veprat më të njohu-

ra, por që nga mesi i shekullit të
XX, ajo dalëngadalë u la në harre-
së”, thotë konsulenti i teatrit, Giu-
seppe Cuccia. Forca krijuese që
fshihet pas prodhimit të ‘Thais’-it
nga Qendra Kombëtare e Arteve
e Pekinit, është regjisori argjenti-
nas Hugo de Ana. Ai është gjitha-
shtu skenografi dhe kostumogra-
fi i shfaqjes. “Opera ndjek
rrugëtimin e murgut ndaj do të
përdorim multimedian për pei-
zazhet e lëvizshme,” thotë regjiso-
ri.

“Për publikun, ndjekja e kësaj
opere do të krijojë eksperiencën e
kalimit nëpër rrugëtimin e mugut,
si për shpëtimin e shpirtit ashtu
dhe të mëkatit trupor.” Regjisori
De Ana shton se muzika e veprës
është “jashtëzakonisht e bukur, si
kur përshkuan kufizimet fetare,
ashtu dhe betejat e brendshme të
karaktereve.” 

Opera ‘Thaïs’ është vepra e
parë e Qendrës Kombëtare të Ar-
teve të Pekinit për kalendarin e vi-
tit 2018.

Ermonela Jaho, bashkë me Placido Domingo në Pekin

Nga leximi me zë të lartë, tek leximi në heshtje
Njerëzit e mendojnë
të lexuarit si një
aktivitet privat të
njeriut: një kënaqësi e
qetë për një person të
cilit i pëlqen heshtja,
përveçse zërave në
kokën e tij. Por në pak
a shumë 5 mijë vjet
gjatë të cilave njerëzit
kanë qenë duke
shkruar apo lexuar
ashtu si ne e
konceptojmë këtë,
aktiviteti asocial i
njeriut me librin është
relativisht formë e re
argëtimi apo
mbushje e kohës.
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Nga Ylli POLOVINA

(vijon nga numri i kaluar)

Ndërkohë i njëjti episod si me
Xhorxho Maria Kastriota Skander-
beg ishte përsëritur katër vite më
parë me pasardhësin e Gjergj Ka-
striot Skënderbeut në degën e
Leçes. Sërish ishte i njëjti botues,
Konstanco D’Agostino, i cili nxiti
dhe publikoi më 2003 librin e shk-
rimtarit italian, gjykatësit të
njohur Xhenaro Françone (Genna-
ro Francione). Ai titullohej “Skën-
derbeu, një hero modern”. Në vi-
tin 2005 ky u përkthye edhe në
gjuhën shqipe.

Botimi italisht, sigurisht më
pas edhe ai shqip, kanë një pa-
rathënie të shkruar nga vëllezërit
Alesandro e Xhulio Kastriota Skan-
derbeg. Në të, një faqe e gjysëm e
tëra, duke vlerësuar botimin e atij
libri, gjenden edhe këto mendime
të tyre: “…kontribuon kështu në
përhapjen e historisë shqiptare në
Itali, duke shprehur një mirënjohje
modeste, por shumë kuptimplote
për atë që ka bërë populli shqip-
tar, edhe pse shumë shekuj më
parë për ruajtjen e stabilitetit poli-
tik në Itali dhe për mbrojtjen e vle-
rave të kulturës perëndimore”. Në
këtë parathënie ndodhen edhe
fjalët: “Libri i Françones ndihmon
në këtë lexim të Historisë midis dy
popujve, në një moment kaq de-
likat, në të cilin Vendi i Shqiponja-
ve troket në portat e Bashkimit
Evropian me shpresë të gjejë
njerëz dhe institucione të frymë-
zuara nga i njëjti shpirt solidarite-
ti. Ky shpirt ishte thelbi i vërtetë i
aksionit ushtarak të Skënderbeut,
i drejtuar me efektshmëri prej tij
për të përballuar pushtimin oto-
man të Shqipërisë dhe të të gjithë
Evropës”.

Ndërkohë që kjo parathënie i
ishte dorëzuar botuesit dhe ky pas
disa ditësh librin do ta dërgonte
për botim në një nga shtypshk-
ronjat e Romës, për nevoja të

njohjes sa më të gjerë publike të
krijimit të tij Xhenaro Françone i
bëri një intervistë të gjatë Alesan-
dros. Atë e përhapi menjëherë jo
vetëm në disa lista interneti, por
ajo u mor dhe u vendos dukshëm
në website-n e arbëreshëve të Ita-
lisë, Arbitalia.

Mes të tjerash në atë bisedë
stërnipi i Skënderbeut interpreton
se aleancat e stërgjyshit të tij dhe
heroit kombëtar të shqiptarëve e
kishin një motivim kryesor. Ai ish-
te politik dhe fetar. Kishte të bënte
me aleancën e madhe antiotoma-
ne. Sipas Alesandros “Si të mos
sjellim ndërmend që Skënderbeu
ishte një njeri i largpamjeve të
mëdha? Aksioni i tij interpretohet
vetëm duke u vendosur në një
projekt politik me frymëzim evro-
pian. Ai pa dyshim ishte një diplo-
mat shumë i rafinuar, i zhdërvjellët
për të mbajtur një rrjet të ngjeshur
aleancash strategjike me fuqitë
më të mëdha të Evropës së kohës
së tij, nga Mbretëria e Napolit te
Papati, nga Sinjoria e Venedikut te
Dukati i Milanos. Sipërmarrjet e
Skënderbeut, për bollëkun e të ci-

lave janë dëshmitare arkivat më të
rëndësishme publike italiane dhe
e gjithë bibliografia e pafund për
të, janë pjesë e paçmuar e histori-
së evropiane të shekullit të XV”.
Nga prilli 2003 deri në fund të vitit
2007, në hapësirën jo pak të
shkurtër nga botimi i librit “Skën-
derbeu, një hero modern” të Xhe-
naro Françones deri tek “Histori

dhe bëma të ndryshme të Heronj-
ve të Mëdhenj” e Ludvig Holber-
gut, asnjë prej përfaqësuesve të
degës së Kastriotëve të Leçes nuk
ishte takuar me ndonjë prej asaj
të Napolit. As kishin biseduar në
telefon. As kishin shkëmbyer një
letër apo në internet ndonjë me-
sazh me email.

Por ishin takuar idetë e tyre.
Ishin përputhur në një. Ishte tërë-
sisht e njëllojtë siguria e tyre për
dimensionin e dukshëm evropian
të Gjergj Kastriotit dhe për misio-
nin e tij të kryer me devotshmëri e
bindje të plotë për mbrojtjen e
kontinentit amë dhe të qytetëri-
mit të tij. Për aspak rastësi, por
bindje e rrënjosur thellësisht në
mendësinë e pasardhësve të Skën-
derbeut, edhe vetë struktura e
përgjigjeve të dy degëve asnjëherë
takuar, ishte e njëjtë. Të ngjashme
në përmbajtje si dy pika ujë ato
nuk i bëri aspak ndonjë ndërhyrje

e botuesit D’Agostino. Si “dy pika
ujë” ato nuk i bëri as niveli intelek-
tual i Kastriotëve, sepse nisur nga
fakti që njëri prej tyre ishte mjek
shkencëtar, tjetri gjykatës me emër
dhe Xhorxho Maria Kastriota drej-
tues i një dege banke, duhej të
ndodhte pangjashmëria. Jo të njël-
lojta opinionet e Kastriotëve të
degës së Napolit dhe të Leçes
mbetën vetëm në stilin e të shk-
ruarit. Si dy pika ujë i bëri e vërteta
që ata njihnin: stërgjyshi i tyre ish-
te një evropian i madh.

Duke mos qenë nismëtarë as
shqiptarët në trojet e tyre amtare
dhe as ata të shpërngulur përtej
detit në emigracion, fjalët se
Gjergj Kastrioti Skënderbeu ishte
një mbrojtës i paepur i qytetërimit
evropian, i kishin menduar, gjetur,
formuluar dhe shkruar vetë ita-
lianët. Dhe këtë gjë nuk e kishin
bërë në ndonjë qytet periferik, siç
për shembull mund të ishte Bari
apo Leçe, atje ku janë edhe
gjurmët më të dukshme të vepri-
meve luftarake të Skënderbeut
apo edhe shenjat e pronave të tij të
falura nga mbreti Ferdinand i Na-
polit. Këto fjalë të pazakonshme,
ky përcaktim, madje ky titull
“Mbrojtës i Qytetërimit Evropian”,
nuk ishin gdhendur në një qytet të
madh historik si Napoli, ku për
shumë kohë në oborrin mbretëror
jetoi Donika Kastrioti dhe djali i
saj dhe ku vijoi pandërprerë dega
më aktive e pasardhësve të Skën-
derbeut. “Mbrojtës i paepur i qy-
tetërimit evropian” ishin skalitur
në mes të Romës, njërit prej qyte-
teve më të famshëm të botës. Në
historinë e saj ajo është thirrur “Ca-
put mundi” (“Qendra e botës”). Për
shkak të numrit të lartë të vizitorë-
ve të huaj Roma edhe tani është
“Caput mundi” e turizmit global.
(gazeta shqip)     (fund)

VITI I SKËNDERBEUT
Pasardhësit e Kastriotit
në Napoli dhe në Leçe
Duke mos qenë nismëtarë as shqiptarët në trojet e tyre amtare dhe as
ata të shpërngulur përtej detit në emigracion, fjalët se Gjergj Kastrioti
Skënderbeu ishte një mbrojtës i paepur i qytetërimit evropian, i kishin
menduar, gjetur, formuluar dhe shkruar vetë italianët. Dhe këtë gjë
nuk e kishin bërë në ndonjë qytet periferik, siç për shembull mund të
ishte Bari apo Leçe, atje ku janë edhe gjurmët më të dukshme të
veprimeve luftarake të Skënderbeut apo edhe shenjat e pronave të tij
të falura nga mbreti Ferdinand i Napolit

“Mbrojtës i paepur i
qytetërimit evropian”
ishin skalitur në mes të
Romës, njërit prej
qyteteve më të famshëm
të botës. Në historinë e saj
ajo është thirrur “Caput
mundi” (“Qendra e
botës”). Për shkak të
numrit të lartë të
vizitorëve të huaj Roma
edhe tani është “Caput
mundi” e turizmit global 
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Prishgtinë, 21 janar - Sot shënohet 12
vjetori i vdekjes së ish-presidentit
të Kosovës Ibrahim Rugova.

Presidenti Rugova ka vdekur
më 21 janar të vitit 2006, ku u var-

ros me nderime të larta shtetërore
dhe ushtarake. Kryeministri i ven-
dit, Ramush Haradinaj, bëri sot ho-
mazhe te varri i Presidentit të parë
të Kosovës, Ibrahim Rugova, në
shënim të përvjetorit të 12-të, të
vdekjes së tij. Pas homazheve,
kryeministri Haradinaj, i shoqë-
ruar nga veprimtari i njohur shqip-
taro-amerikan, Hajdar Bajraktari,
vizitoi familjen e presidentit Ru-
gova, ku u prit nga bashkëshortja e

tij, Fana, djemtë Mendimi e Uka,
vajza Teuta, si dhe anëtarët tjerë të
familjes. Në përvjetorin e parë të
vdekjes së Ibrahim Rugovës, ish-
presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu,
e dekoroi Rugovën me Urdhrin
“Hero i Kosovës”, titulli më i lartë në
vendin tonë që u jepet figurave hi-
storike shqiptare dhe të Kosovës.

Dr. Ibrahim Rugova lindi më 2
dhjetor të vitit 1944 në fshatin
Cerrcë, komuna e Istogut.Më 10 ja-

nar 1945 komunistët jugosllavë ia
pushkatuan të atin, Ukën dhe gjy-
shin Rrustë Rugovën, që kishte
qenë luftëtar i njohur kundër çeta-
ve çetnike që po depërtonin në Ko-
sovë gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Ibrahim Rugova u zgjodh më
23 dhjetor 1989, kryetar i Lidhjes
Demokratike të Kosovës, partisë së
parë politike në Kosovë që sfidoi
drejtpërdrejt regjimin komunist
në fuqi.

Gallup: 
75 për qind e
kosovarëve
mbështesin
Trump-in 
Ndërsa miratimi i udhëheqjes
amerikane dhe i Presidentit
Donald Trump ndryshon në
vendet e rajonit të Ballkanit,
një sondazh i organizatës ‘Gal-
lup’ tregoi se mbështetja është
më e lartë në Kosovë sesa
kudo tjetër në Evropë.
Sondazhi i publikuar kohëve
të fundit tregoi se 75 për qind e
kosovarëve mbështesin punën
e udhëheqjes së Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, Sh-
qipëria vjen e dyta me 72 për
qind thuhet në raport.

Rumani,100
mijë qytetarë
në protesta
Rumunët i janë rikthyer
mbrëmjen e djeshme rrugëve
për të kundërshtuar ligjet që
do të dobësonin pavarësinë e
gjyqësorit.
Dhjetëra mijëra rumunë mar-
shuan gjatë breshërit dhe
borës që binte pa ndalim në
Bukuresht, për të protestuar
me këmbëngulje kundër ligje-
ve të propozuara, që kritikët
thonë se do ta bëjnë më të vë-
shtirë goditjen e krimit dhe
korrupsionit të nivelit të lartë.
Rreth 50,000 vetë marshuan
drejt parlamentit, duke fër-
shëllyer, duke valëvitur flamuj
dhe duke bërtitur në kor, “haj-
dutë”. Protestuesit u përplasën
pak kohë me policinë e vendo-
sur për të penguar trazira të
mundshme, ndërsa më pas u
mblodhën në Sheshin e Uni-
versitetit të kryeqytetit.
Ndërkohë dhjetëra mijëra të
tjerë u ngritën në demonstra-
ta në të gjithë qytetet e Ruma-
nisë. Qeveria e majtë përmes
një rishikimi gjyqësor të parla-
mentit shtyu votimin e ligjit
në dhjetor, pavarësisht kritika-
ve nga Komisioni Europian,
DASH, mijëra magjistratë dhe
presidenti i qendrës, Klaus
Iohannis. Kritikët thonë se
ligjet do të dobësonin pavarë-
sinë e gjyqësorit dhe ato janë
kundërshtuar në gjykatën ku-
shtetuese, ku ata presin një
vendim. Një përpjekje nga So-
cial Demokratët në pushtet
për të dekriminalizuar disa ve-
pra të korrupsionit në fillim të
vitit 2017 shkaktoi protestat
më të mëdha në rrugë në hi-
storinë e Rumanisë që nga rë-
nia e komunizmit në 1989.
Transparency International
rendit Rumaninë midis shtete-
ve më të korruptuara të BE.

Rikthimi i Fruthit është duke
shkaktuar panik në të gjithë rajo-
nin e Ballkanit.

Në Shqipëri prej ditësh, janë
shtuar rastet e prekura nga kjo së-
mundje, por vendi i cili po përbal-
let me shqetësime serioze është

Serbia. Për këtë arsye, Departa-
menti Amerikan i Shtetit ka para-
lajmëruar qytetarët e vetë që të
kenë kujdes kur udhëtojnë për Ser-
bi, sepse sipas DASH sëmundja
është lehtësisht e transmetuesh-
me dhe mund t’i infektojë ata.

Pak orë pas vrasjes së Oliver
Ivanoviqit, bashkëpunëtorët e tij
dhe politikanë serbë në Kosovë
dhe Beograd përjashtonin opsio-
nin që prapa vrasjes qëndrojnë sh-
qiptarët. Ata dyshojnë se vrasjen
e ka kryer mafia serbe në krye me
Milan Radojiçiq, derisa organizi-
min e ka bërë shteti serb.

Kjo dëshmohet në një bisedë
telefonike mes një kryetari të një
partie në Beograd dhe një asam-
blisti serb në veri të Mitrovicës.

Insajderi sjell bisedën e tyre te-
lefonike të përgjuar. Kryetari i një
partie serbe në Beograd ishte i sh-
qetësuar për jetën e politikanit
lokal të Mitrovicës, Oliver Ivano-
viq.

Nikola Sanduloviq, kryetar i
Partisë Republikane e kishte kë-
shilluar Ivanoviqin që të kërkonte

mbrojtje në Prishtinë. Por, këtë kë-
shillë Ivanoviq e kishte shpërfillur.
Tre muaj më vonë, ai u ekzekutua
me gjashtë plumba para selisë së
partisë së tij në veri të Mitrovicës.

Por kush mund ta ketë vrarë
Ivanoviqin?

Një politikan lokal serb, asam-
blist në Komunën e Mitrovicës së
Veriut, pretendon se e di kush e
vrau Ivanoviqin. Në bisedën telefo-
nike të këtij asamblisti me kryeta-
rin e Partisë Republikane, thotë se
vrasjen e ka kryer mafia në krye

me Milan Radojiçiq, mik i afërm i
kriminelit Zvonko Veselinoviq. Or-
ganizator i vrasjes, sipas tij, është
shteti i Serbisë.

Asamblisti lokal serb përjash-
ton mundësinë që Ivanoviqin ta
kenë vrarë shqiptarët. Një opsion
të tillë, sipas tij, nuk e mendon
askush nga serbët.

Gjatë bisedës telefonike që ka
siguruar Insajderi, asamblisti serb
i tregon bashkëbiseduesit në Beo-
grad se kanë shkuar ta marrin
kufomën pas kryerjes së obduksio-
nit.

“Asgjë zyrtarisht nuk na kum-
tojnë, vetëm se është qëlluar nga
pas, këtu para zyrës, një plumb ish-
te vdekjeprurës i cili e ka goditur
arterien, dhe… kjo është gjendja”,
thotë ai rreth ekspertizës mjeko-
ligjore, transmeton Insajderi.

Përgjimet e politikanëve serbë zbulojnë vrasësin e Ivanoviqit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fruthi riktheht në Ballkan
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

12 vite nga vdekja 
e presidentit Ibrahim Rugova

Në përvjetorin e 12 të
vdekjes së presidentit
të parë të Kosovës,
Ibrahim Rugova,
drejtuesit e lartë
institucionalë, kanë
përkujtuar dhe
nderuar figurën e
presidentit të ndjerë.
Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi, ka bërë
homazhe te varri i
presidentit të ndjerë
Rugova dhe ka
vlerësuar punën e tij
prej shkencëtari në
fushën e
albanologjisë, si dhe
veprimtarinë e tij
politike.
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Presidenti i Turqisë, Recep
Tayyip Erdogan, thotë se ka filluar
operacioni ushtarak tokësor në
Afrin të Sirisë, ndërsa një opera-
cion tjetër do të bëhet në vendin e
afërt, Manbij.

Gjatë deklaratës së djeshme
në provincën perëndimore Ku-
tahya, para anëtarëve të partisë
së tij AK, zoti Erdogan nuk ka spe-
cifikuar nëse kjo do të thotë se

trupat e Turqisë e kanë kaluar ku-
firin, shkruan rel.

Sot më herët, ushtria e Turqisë
tha se është hakmarrë kundër
zjarrit brenda në Turqi, që ka
ardhur nga matanë kufirit në
Afrin, në pjesën veriperëndimore
të Sirisë.

Nga Shtatmadhoria e Turqisë
bëhet e ditur se në kuadër të ope-
racionit që është filluar kundër

objektivave terroriste në veri-
perëndim të Sirisë, Afrin, deri më
tani janë shënjestruar 153 objekti-
va të përcaktuara të organizatës
terroriste PKK/KCK/PYD-YPG dhe
DEASH, të cilat përdoreshin si
strehimore, bunkerë dhe depo të
municioneve, ndërsa Operacioni
"Dega e Ullirit" vazhdon ashtu siç
është planifikuar, transmeton
Anadolu Agency (AA).

Dënohet me
vdekje
gjermania 
që iu bashkua
ISIS-it
Një gjykatë në Irak të dielën
ka dënuar me vdekje një
grua gjermane me
prejardhje arabe për shkak
se iu bashkua Shtetit Isla-
mik, ka thënë një zëdhënës
i Gjykatës Penale në Bag-
dad.
Gruaja u kap nga forcat
irakiane gjatë betejës për
Mosulin vitin e kaluar, tha
zëdhënësi, duke mos pra-
nuar të bëjë publik emrin e
saj, raporton Reuters.
Ajo është gruaja e parë e
huaj që dënohet me vdekje
në Irak për shkak të bashki-
mit me ISIS-in.
Ajo ka të drejtë të apelojë
vendimin, tha zëdhënësi.

Një burrë 35 vjeçar i besimin
islam nga Kosova, me qëndrim në
Gütersloch mund të dënohet me
heqje lirie. Kjo mund t`i ndodhë
për shkakun se e ka bërë synet të
birin 6 vjeçar, kundër vullnetit të
fëmijës dhe të nënës së tij e cila je-
ton e ndarë nga 35 vjeçari. Gruaja,
e cila po ashtu është e besimit my-
sliman, ka të drejtën e kujdestari-
së për djalin dhe një vajzë, shkruan
westfalenblatt.de.

Por, me lejen e saj, në vitin 2015
dy fëmijët kishin kaluar pushimet

verore te babai, transmeton al-
binfo.ch. Ai e kishte shfrytëzuar
këtë kohë dhe e kishte çuar të birin
në një ordinancë mjekësore në Es-
sen, e cila bën ndërhyrjen ki-
rurgjikale të circumcisionit (syneti-
së) sipas ritualit mysliman.

Vogëlushi nuk donte të bëhej
synet ndërsa nëna e tij e kishte pa-
ditur babanë e vogëlushit, ose ish
bashkëshortin e saj. Ai ishte dë-
nuar nga Gjykata Penale e Essenit
me 6 muaj burg me kusht për
shkaktim të qëllimshëm të lëndi-

mit trupor. Por për prokurorinë, ky
dënim kishte qenë tepër i butë.

Në shenjë respektimi për he-
brenjtë dhe myslimanët (qe e kanë
në traditë synetinë), Parlamenti
Federal në vitin 2012 e kishte lejuar
këtë lloj ndërhyrjeje, përcjell al-
binfo.ch. Por, paragrafi 1631d i Kodit
Civil e thotë shprehimisht se kjo
leje ka të bëjë me fëmijët meshkuj
“të paaftë për të kuptuar dhe
gjykuar”. Ndërsa një fëmijë 6
vjeçar, nuk bën pjesë në këtë kate-
gori.

Në orët e para të ditës së shtunë filloi
mbyllja e pjesshme e qeverisë amerikane,
pasi u bllokua në Senat projektligji për fi-
nancimin e buxhetit. Autorizimi për sh-
penzime qeveritare skadoi në mesnatë,
duke filluar kështu automatikisht ndali-
min e të gjithave funksioneve jothelbëso-
re qeveritare. Kjo shkaktoi debate të nxeh-
ta ndërmjet senatorëve, të cilët po
përpiqeshin sërish sot për të diskutuar për
mundësinë e një financimi të përkohshëm
të buxhetit të qeverisë deri më 8 shkurt.

Khan: Komentet
e Trumpit të
ngjashme me
retorikën e ISIS-it
Prefekti i Londrës, Sadiq Khan,
deklaroi se komentet në Twitter
të Presidentit amerikan, Donald
Trump, janë të ngjashme me re-
torikën e Shtetit Islamik.
Ai me këtë rast tha se një nga
gjërat që dëshirojnë militantët
islamikë janë rritja e numrit të
sulmeve me motive islamofobe,
respektivisht sulmet kundër my-
slimanëve krenarë në perëndim.
“Sulmet e Trumpit kundër mysli-
manëve në Twitter janë të ngja-
shme me retorikën e xhihadistë-
ve”, tha Khan.
Khan vuri në pah se Trump ka
reaguar pozitivisht ndaj serisë së
porosive me motive islamofobe,
të cilat në Twitter i shkroi Xhejda
Fransen, nënkryetare e grupit
politik të ekstremit të djathtë,
“Britania e para”.
Ndërkohë, vizita e Trump në qy-
tetin Davos, në Zvicër, ku gjatë
javës së ardhshme do të zhvil-
lohet Forumi Botëror i Ekonomi-
së, tani është në pikëpyetje, për
shkak të bllokadës së pjesshme
financiare të qeverisë federative,
deklaroi drejtori për buxhet i
Shtëpisë së Bardhë, Mik Malveni.
Trump anuloi udhëtimin për në
rezidencën e tij në Floridë dhe
këtë vendi e mori pasi që repu-
blikanët dhe demokratët në Kon-
gres nuk arritën pajtimin për fi-
nancimin e qeverisë federative.
“Presidenti nuk do të shkoi në
Floridë, ndërsa sa i përket Davo-
sit, si nga perspektiva e Presiden-
tit, ashtu edhe nga ajo e Kabine-
tit, do të vendoset në baza
ditore”, tha Malveni

Dënohet babai që e ka bërë synet të birin
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fillon mbyllja e pjesshme e qeverisë amerikane 

Turqia fillon operacionin
ushtarak në Siri

Gjatë deklaratës së djeshme në provincën perëndimore Kutahya, para
anëtarëve të partisë së tij AK, zoti Erdogan nuk ka specifikuar nëse kjo do
të thotë se trupat e Turqisë e kanë kaluar kufirin, shkruan rel.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (tekst i pastruar të publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 167/2015 dhe ndryshim dhe plotësim të 
LMP  numër 27/2016), nenit 5, 6, 7 dhe 8 të Marrëveshjes Kolektive të Operatorit të sistemit elektropërçues të Maqedonisë, Shoqëria Aksionare për përçim të energjisë elektrike dhe 
menaxhim me sistemin elektroenergjetik në pronësi të shtetit Shkup ose shkurtimisht SH A MEPSO, Shkup, (numri ark. 02-6432 të datës 31.10.2013) dhe Vendimit nr. 02-301 të datës 
17.01.2018, për nevojat e themelimit të marrëdhënies së punës, Operatori i sistemit elektropërçues të Maqedonisë, Shoqëria Aksionare për përçim të energjisë elektrike dhe 
menaxhim me sistemin elektroenergjetik në pronësi të shtetit Shkup ose shkurtimisht SH A MEPSO, Shkup publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
 

Për nevojën e themelimit të marrëdhënies së punës me 9 (nëntë) 
punëtorë për kryerje të punëve për kohë të pacaktuar, në 
Operatorin e sistemit elektropërçues të Maqedonisë, Shoqëria 
Aksionare për përçim të energjisë elektrike dhe menaxhim me 
sistemin elektroenergjetik në pronësi të shtetit Shkup ose 
shkurtimisht SH A MEPSO, Shkup. 
 Kandidatët, krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me 
ligj, duhet të plotësojnë kushtet e posaçme për plotësimin e 
vendit të punës: 
 
- 1 (një) realizues në vendin e punës shef i Kabinetit të 

Drejtorit të përgjithshëm me Përgatitje sipërore profesionale 
– PSP – shkalla VII /1 ose kornizë nacionale për KSA/SETK - 
VIА/240 setk, me dy vjet përvojë pune, për të cilin vend 
pune neto pagesa është 45.300,00 denarë, 

- 2 (dy) realizues në vendin e punës këshilltar në Kabinetin e 
Drejtorit të përgjithshëm me Përgatitje sipërore profesionale 
– PSP – shkalla VII/1 ose kornizë nacionale për KSA/SETK - 
VIА/240 setk, me dy vjet përvojë pune, për të cilin vend 
pune neto pagesa është 45.300,00 denarë, 

- 1 (një) realizues në vendin e punës përkthyes në Kabinetin e 
Drejtorit të përgjithshëm me Përgatitje sipërore profesionale 
– PSP – shkalla VII/1 Fakulteti filozofik/filologjik (gjuhë 
angleze dhe gjermane)   ose kornizë nacionale për KSA/SETK 
- VIА/240 setk, me tre vjet përvojë pune, për të cilin vend 
pune neto pagesa është 41.900,00 denarë, 

- 1 (një) realizues në vendin e punës këshilltar në Kabinetin e 
Drejtorit për punë financiare me Përgatitje sipërore 
profesionale – PSP – shkalla VII/1 Fakulteti ekonomik ose 
kornizë nacionale për KSA/SETK - VIА/240 setk, me tre vjet 
përvojë pune, për të cilin vend pune neto pagesa është 
45.300,00 denarë, 

- 1 një) realizues në vendin e punës koordinator në Kabinetin 
e drejtorit të Sektorit për ITTK, me Përgatitje sipërore 
profesionale – PSP – shkalla VII /1 ose kornizë nacionale për 

KSA/SETK - VIА/240 setk, pa përvojë pune, për të cilin vend 
pune neto pagesa është 35.100,00  denarë, 

- 1 (një) realizues në vendin e punës inxhinier përgjegjës për 
zhvillim të tregut të energjisë elektrike në shërbimin për 
zhvillim të tregut të energjisë elektrike në Seksionin për 
zhvillim dhe hulumtim të tregut të energjisë elektrike, Filiali 
OPEE,    me Përgatitje sipërore profesionale – PSP – shkalla 
VII/1 Fakulteti elektroteknik – drejtimi energjetik ose kornizë 
nacionale për KSA/SETK - VIА / VII /240-300  setk, me dy vjet 
përvojë pune në sferën e elektroenergjetikës, për të cilin 
vend pune neto pagesa është 40.800,00  denarë, 

-  1 (një) realizues në vendin e punës kopijues në arkiv në 
shërbimin për punë të përgjithshme Sekskioni për punë të 
përgjithshme në Sektorin për punë juridike dhe të 
përgjithshme me përgatitje të mesme profesionale – PMP – 
shkalla IV, pa përvojë pune, për të cilin vend pune neto 
pagesa është 24.900,00 denarë, 

- 1 (një) realizues në vendin e punës inxhinier i pavarur për 
analiza të rrjetit në shërbimin për planifikim operativ, 
Seksioni për menaxhim me SEE, në Filialin OEPS me 
Përgatitje sipërore profesionale – PSP – shkalla VII/1 
Fakulteti elektroteknik ose kornizë nacionale për KSA/SETK - 
VIА/240 setk, pa përvojë pune, për të cilin vend pune neto 
pagesa është 38.500,00 denarë. 

 
Së bashku me fletëparaqitjen, në të cilën shënohet se për cilin 
vend pune aplikohet, kandidatët duhet të dorëzojnë: 
 
- Biografi të shkurtë (CV) dhe letër motivimi 
- Dëshmi për arsim të mbaruar (në origjinal ose kopje të 

vërtetuar në noter) 
- Certifikatë të shtetësisë (kopje)  
- Dëshmi për përvojë pune, duke theksuar përvojën e punës 

dhe kohëzgjatjen e asaj përvoje, të dhënë nga 
kompania/institucioni/organi, me të cilën do të dëshmohet 
se personi (kandidati) me shkallë konkrete të përgatitjes 

profesionale ka fituar përvojë pune aftësi dhe të ngjashme 
(në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) dhe 

- Telefon për kontakt 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit (duke mos 
llogaritur ditën e publikimit).  
Zgjedhja e kandidatëve të paraqitur do të realizohet në afat prej 
45/90/120 ditë pas skadimit të afatit për paraqitje varësisht nga 
numri i kandidatëve të paraqitur. 
Marrëdhënia e punës bëhet për kohë të pacaktuar. 

 
Java e punës zgjatë 5 ditë pune (prej ditës së hënë deri 

në ditën e premte), orari i plotë i punës është 40 orë në javë, me 8 
orë pune në ditë, fillimi dhe mbarimi i orarit ditor të punës është 
prej 07.45 deri në 08.15, ndërsa largimi nga vendi i punës është 
prej 15.45 deri në 16.15, me të drejtë pauzë për 30 min. në 
periudhën prej ora 10.00 deri në ora 12.00. 
Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit si dhe fletëparaqitjet e 
pakompletuara, nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 
Afati për dorëzim të fletëparaqitjeve dhe dokumenteve të 
kandidatëve të interesuar është 5 (pesë) ditë pune, duke 
llogaritur nga dita e ardhshme e publikimit të shpalljes publike 
(duke mos llogaritur ditën e publikimit).  
Të gjitha aplikacionet do të shqyrtohen me besim maksimal. 
Për zgjedhjen e realizuar kandidatët e paraqitur do të 
informohen në afat prej 5 (pesë) ditëve të punës nga dita e 
lidhjes së marrëveshjes për punësim me kandidatin e zgjedhur. 
 
Operatori i sistemit elektropërçues të Maqedonisë, Shoqëria 
Aksionare për përçim të energjisë elektrike dhe menaxhim me 
sistemin elektroenergjetik në pronësi të shtetit Shkup ose 
shkurtimisht SH A MEPSO, Shkup ofron mundësi të barabarta për 
punësim pavarësisht gjinisë, rasës, moshës, mendimit politik, 
statusit martesor, fesë, përkatësisë etnike ose nacionale. 
 
Dokumentet e nevojshme të dorëzohen në adresën e SH A 
MEPSO Shkup, rr. “Maksim Gorki” nr. 4 Shkup. 

 REPUBLIKA E MAQEDONISË 
KOMUNA E KUMANOVËS 

 
Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës 

 
 

21-470/3 
18.01.2018 
 
Në bazë të nenit 35 paragrafi 3 të Ligjit për Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta 

Zyrtare e RM” nr. 199/14, 44/15, 193/15 ,31/16 dhe 163/16), nenit 50 paragrafi 1 pika 4 e Ligjit për 
vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 5/02) dhe nenit 25 paragrafi 1 pika 7 e Statutit të Komunës 
së Kumanovës (“Fletorja zyrtare e Komunës së Kumanovës” nr. 13/03, 13/07 dhe 8/15), Kryetari i Komunës 
së Kumanovës në vijim publikon këtë: 

 
KUMTESË 

Për organizim të Anketës publike dhe Prezantimit publik në lidhje me  
1. Propozim – Planin e detajuar urbanistik për pjesën nga U. E “Stari Llozja” pjesë e Bllokut urban 12, 

përfshirja planore mes rr. "2011", krahut të rr. “Gjuro Pucar Stari”, rr. “Gjuro Pucar Stari dhe rr. 
“Mihaillo Pupin” – Komuna e Kumanovës, përfshirje planore me sipërfaqe prej 27067,08 m2. 

2. Propozim – Ndryshim dhe plotësim të Planit të detajuar urbanistik për pjesën nga U. E “Tode 
Mendol” pjesë nga Blloku urban 62, përfshirje planore mes rr. “Tode Mendol”, rr. “Vuk Karaxhiq”, rr. 
“Strasho Simonov” dhe rr. “Bllage Iliev Gune” – Komuna e Kumanovës, përfshirje planore me 
sipërfaqe prej 20233,20 m2. 

3. Propozim – Planin e detajuar urbanistik për pjesën nga U. E “H. T. Karposh” pjesë e Bllokut urban 
64-i, përfshirja planore mes rr. “Vlladimir Nazor”, rr. “Goce Dellçev”, rr. “Trst”, rr. “Vardarska”, rr. 
“Borko Tanev” dhe rr. “Karl Marks” – Komuna e Kumanovës, përfshirje planore me sipërfaqe prej 
25641,32 m2. 

4. Propozim – Ndryshim dhe plotësim të Planit të detajuar urbanistik për pjesën nga U. E “Tode 
Mendol” pjesë nga Blloku urban 63, përfshirje planore mes rr. "Treta MUB”, rr. "Orce Nikollov”, rr. 
“Vuk Karaxhiq” dhe rr. “JNA” – Komuina e Kumanovës,   përfshirje planore me sipërfaqe prej 2,26 
ha. 

Anketa publike dhe Prezantimi publik në lidhje me Propozim PDU-të do të realizohet me prezantimin e 
Propozim PDU-ve në Sirtarët e komunës në Sheshin e qytetit, që gjenden tek ish “Tutun” – Kumanovë. 
Anketa publike do të zgjasë 10 ditë pune duke filluar prej më 25.01.2018 deri më 07.02.2018. 
Gjatë kohës së anketës publike subjektet e interesuara fizike dhe juridike informata më të detajuara mund të 
marrin në Komunën e Kumanovës, Sektori për urbanizëm dhe veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit 
jetësor dhe natyrës. 
Gjatë anketës publike propozimet dhe vërejtjet mund të dorëzojnë të gjithë subjektet e interesuara fizike dhe 
juridike në listat anketuese.  

PREZANTIMI PUBLIK 
Më datë 31.01.2018 në ora 12ºº, në sallën e mbledhjeve në Komunën e Kumanovës organizohet Prezantim 
publik me prezantim profesional të 
1. Propozim – Planin e detajuar urbanistik për pjesën nga U. E “Stari Llozja” pjesë e Bllokut urban 12, 
përfshirja planore mes rr. "2011", krahut të rr. “Gjuro Pucar Stari”, rr. “Gjuro Pucar Stari dhe rr. “Mihaillo 
Pupin” – Komuna e Kumanovës, përfshirje planore me sipërfaqe prej 27067,08 m2. 
2. Propozim – Ndryshim dhe plotësim të Planit të detajuar urbanistik për pjesën nga U. E “Tode 
Mendol” pjesë nga Blloku urban 62, përfshirje planore mes rr. “Tode Mendol”, rr. “Vuk Karaxhiq”, rr. “Strasho 
Simonov” dhe rr. “Bllage Iliev Gune” – Komuna e Kumanovës, përfshirje planore me sipërfaqe prej 20233,20 
m2. 
3. Propozim – Planin e detajuar urbanistik për pjesën nga U. E “H. T. Karposh” pjesë e Bllokut urban 
64-i, përfshirja planore mes rr. “Vlladimir Nazor”, rr. “Goce Dellçev”, rr. “Trst”, rr. “Vardarska”, rr. “Borko 
Tanev” dhe rr. “Karl Marks” – Komuna e Kumanovës, përfshirje planore me sipërfaqe prej 25641,32 m2. 
4. Propozim – Ndryshim dhe plotësim të Planit të detajuar urbanistik për pjesën nga U. E “Tode 
Mendol” pjesë nga Blloku urban 63, përfshirje planore mes rr. "Treta MUB”, rr. "Orce Nikollov”, rr. “Vuk 
Karaxhiq” dhe rr. “JNA” – Komuina e Kumanovës,   përfshirje planore me sipërfaqe prej 2,26 ha.  

Kryetari i Komunës  
Maksim Dimitrievski  

FTESË PËR PIÇING TË PROJEKTEVE për Thirrjen publike “O2 Sfida”

Prezantimi i shfrytëzuesve të zgjedhur potencial të mjeteve financiare të
Thirrjes publike për gjetje të zgjidhjes teknologjike për uljen e ndotjes së ajrit

“O2 Sfida”

Fondi për inovacione dhe zhvillim teknologjik në bashkëpunim me Ministrinë
e mjedisit jetësor, Ju fton në eventin publik, piçing të shfrytëzuesve potencial
të Thirrjes publike “O2 Sfida”, në të cilin ata do të paraqesin idetë dhe
aksionet tyre inovative që do të çojnë në drejtim të problemit me ndotjen e
ajrit në mjediset urbane të Maqedonisë.

Pas parapërzgjedhjes së kaluar, dhjetë kompanitë e zgjedhura do të mbajnë
prezantimet e tyre më 24 janar 2018 (e mërkurë), në Dhomën publike në
Shkup, me fillim në ora 11:00, para komisionit në përbërje nga:

 Jovan Despotovski, drejtor i Fondit për inovacione dhe zhvillim
teknologjik;

 Jani Makraduli, zëvendësministër për mjedis jetësor dhe planifikim
hapësinor;

 Tatjana Çakulev – përfaqësuese e “O2 Koalicioni për ajër të pastër”;
 Ana Çolloviq Leshoska – përfaqësuese e Qendrës për hulumtim dhe
informim për mjedis jetësor “Eko vetëdija”;

 Jasmina Bellçovska Tasevska përfaqësuese e Programit për zhvillim të
Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe kryetare e komisionit;

 Toni Masevski – përfaqësues i Qytetit të Shkupit.

Ngjarja është e karakterit publik dhe ftojmë të gjithë personat e interesuar
të marrin pjesë në të. Njëkohësisht, prezantimi publik i zgjedhjeve inovative
do të mund të përcillet drejtpërdrejtë në internet faqen e Fondit:
http://www.fitr.mk/

Për informata më të hollësishme dhe paraqitje për pjesëmarrje mund të
drejtoheni tek Nikolina Stojanova – Trajkovski (email:
nikolina.stojanova@fitr.mk, dhe në numrin e telefonit 02/322 3373)
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24 janarin e ardhshëm, në Lo-
zanë të Zvicrës, do të hidhet shor-
ti i "Nations League" (Liga e Kom-
beve), një kompeticion ku do të
marrin pjesë 55 vendet anëtare të
UEFA-s. Do të jetë i ndarë në katër
grupe (quhen Liga) dhe do të zhvil-
lohet në tri faza. Në bazë të rezul-
tateve të marra në kualifikueset e
fundit të Botërorit, kombëtarja e
Shqipërisë është pozicionuar në
Ligën C, ndërsa ajo e Maqedonisë
dhe Kosovës në Ligën D.

LIGA A
VAZO 1: GJERMANI,
PORTUGALI, BELGJIKË,
SPANJË
VAZO 2: FRANCË, ANGLI,
ZVICËR, ITALI
VAZO 3: POLONI, ISLANDË,
KROACI, HOLANDË
Skuadrat do të ndahen në katër

grupe me nga tre ekipe, me fituesit
e grupeve që do luajnë në fazat fi-
nale të "Nations League" (gjysmë-
finale, vendi i tretë dhe finale) në
qershor të 2019-ës. Një vend pritës
do të përzgjidhet në dhjetor të
2018-ës mes ekipeve finaliste.
Katër kombëtaret që do të zënë
vendet e fundit në grupet e tyre do
të bien në Ligën B për edicionin
2020. Katër ekipet e pakualifikua-
ra në Euro 2020 që do të kenë po-
zicionet më të mira në grupet re-
spektive do të kenë një shans të
fundit për t’u kualifikuar në evro-
pian duke marrë pjesë në fazën
“play off ” që do të zhvillohet në
marsin e 2020-ës.

LIGA B
VAZO 1: AUSTRI, UELLS, RUSI,
SLLOVAKI
VAZO 2: SUEDI, UKRAINË,
REPUBLIKA E IRLANDËS,
BOSNJE DHE HERCEGOVINA
VAZO 3: IRLANDA E VERIUT,
DANIMARKA, REPUBLIKA E
ÇEKISË, TURQI
Ekipet do të ndahen në katër

grupe me nga tri skuadra. Për
shkak të një vendimi të marrë nga
Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s, Ru-
sia dhe Ukraina nuk do të mund
të bien në të njëjtin grup.  Katër
fituesit e grupeve respektive do
të ngjiten në Ligën A, me katër
ekipet e fundit që do të bien në
Ligën C për edicionin e ardhshëm
që do të zhvillohet në 2020-ën.
Katër ekipet e pakualifikuara në
Euro 2020 që do të kenë pozicio-
net më të mira në grupet respek-
tive do të kenë një shans të fundit
për t’u kualifikuar në evropian
duke marrë pjesë në fazën “play
off” që do të zhvillohet në marsin
e 2020-ës.

LIGA C
VAZO 1: HUNGARI, RUMANI,
SKOCI, SLLOVENI
VAZO 2: GREQI, SERBI,
SHQIPËRI, NORVEGJI
VAZO 3: MALI I ZI, IZRAEL,
BULLGARI, FINLANDË
VAZO 4: QIPRO, ESTONI,
LITUANI
Skuadrat do të ndahen në një

grup me tri ekipet (do të përmbajë
skuadra nga Vazo 1,2 dhe 3) dhe
tri grupe me nga katër skuadra.
Për shkak të kushteve të këqija at-
mosferike që krijohen në dimër,
një grup mund të ketë jo më
shumë se dy nga këto skuadra:
Norvegjia, Finlanda, Estonia, Li-
tuania. Katër fituesit e grupeve
respektive do të ngjiten në Ligën
B, me katër ekipet e vendeve të
fundit që do të përfundojnë në
Ligën D për edicionin e 2020-ës.
Katër ekipet e pakualifikuara në
Euro 2020 që kanë pozicionet më
të mira në grupet respektive do
të kenë një shans të fundit për t’u
kualifikuar në evropian duke

marrë pjesë në fazën “play off” që
do të zhvillohet në marsin e 2020-
ës.

LIGA D
VAZO 1: AZERBAJXHAN,
MAQEDONI, BJELLORUSI,
GJEORGJI
VAZO 2: ARMENI, LETONI,
ISHUJT FAROE, LUKSEMBURG
VAZO 3: KAZAKISTAN,
MOLDAVI, LIHTENSHTEJN,
MALTË
VAZO 4: ANDORRË, KOSOVË,
SAN MARINO, GJIBRALTAR
Skuadrat do të ndahen në katër

grupe me nga katër kombëtare.
Për shkak të një vendimi të marrë
nga Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s,
Armenia dhe Azerbajxhani nuk do
të mund të jenë në të njëjtin grup.
Për shkak të kufizimeve në udhë-
tim, çdo grup mund të ketë vetëm
një nga këto çifte në përbërje: An-
dorrë dhe Kazakistan, Ishujt Fare
dhe Kazakistan, Gjibraltar dhe Ka-
zakistan, Gjibraltar dhe Azer-
bajxhan. Katër fituesit e grupeve
respektive do të ngjiten në Ligën C

për edicionin e 2020-ës. Katër eki-
pet e pakualifikuara në Euro 2020
që kanë pozicionet më të mira në
grupet respektive do të kenë një
shans të fundit për t’u kualifikuar
në evropian duke marrë pjesë në
fazën “play off” që do të zhvillohet
në marsin e 2020-ës. Në vazhdim,
pozicionimi i ekipeve në secilën
prej vazove brenda ligave përkatë-
se është bërë në bazë të koeficien-
tit të ekipeve.

SI JANË PËRCAKTUAR VAZOT 

55 ekipet pjesëmarrëse janë
ndarë në bazë të pozicionit të
kombëtareve në renditjen e
UEFA-s në përfundim të fazës
kualifikuese për Rusi 2018 (nuk
janë përfshirë rezultatet e fazës
“play off ”). Liga A përmban 12
skuadrat e para. 12 kombëtaret
pasuese janë në Ligën B, 15 pa-
sueset në Ligën C dhe 16 të tjerat
në Ligën D. Më tej, ndarja e
kombëtareve në vazot përkatëse
është bërë në bazë të koeficientit
të tyre.

SHORTI I FAZËS ME GRUPE:
24 JANAR 2018 (ORA 12:00),
LOZANË
JAVA 1: 6–8 SHTATOR 2018
JAVA 2: 9–11 SHTATOR 2018
JAVA 3: 11–13 TETOR 2018
JAVA 4: 14–16 TETOR 2018
JAVA 5: 15–17 NËNTOR 2018
JAVA 6: 18–20 NËNTOR 2018
SHORTI I FAZËS FINALE:
DHJETOR 2018
FAZA FINALE: 5-9 QERSHOR
2019
SHORTI I “PLAY OFF”-IT I
UEFA EURO 2020: 22 NËNTOR
2019
“PLAY OFF”-I I UEFA EURO
2020: 26–31 MARS 2020

Shkup, 21 janar - Afrimet nga Maqe-
donia nuk quhen të mbyllura, pasi
përforcimi i radhës mendohet të
jetë Besart Abdrurrahimi. 27-vjeça-
ri është lakuar prej kohësh te Parti-
zani, por ngërçi ka qenë rroga e lartë,
pasi sulmuesi i përfaqësueses së
Maqedonisë ka përfituar së fundmi
te Shkëndija e Tetovës një pagë mbi
10 mijë euro në muaj. Shkëndija nuk
e ka përfshirë në planet e saj për pje-
sën e dytë të sezonit dhe Abdurrahi-
mi është një lojtar i lirë. Burime
pranë klubit e quajnë të finalizuar
me sukses dhe ai do të jetë një alter-
nativë më shumë për sulmin.

Shkup, 21 janar - Skuadra e Shkën-
dijës në futsall ka përgatitur be-
fasinë më të madhe në ndeshjet
e para në 1/8 e finales në Kupës së
Maqedonisë, duke eliminuar
skuadrën e Borecit, liderin aktual
në Ligën e Parë. Skuadra tetovare
në terrenin vendas me rezultat
13-10 eliminoi skuadrën e Bore-
cit, ndërsa më meritor për këtë
fitore historike ishin Elvir Nuri-
shi, Altin Salihi dhe Besar Halili.
Suksesi është edhe më i madh
duke ditur faktin se kjo skuadër
militon në Ligën e Dytë. Në due-

let e tjera, skuadra e Shkupit
mundi Astibon me 5-1, ndërsa

Ovçe Pole eliminoi skuadrën e
SEE Universiteti me 3-1. 

FUTSALL, KUPA E MAQEDONISË

Shkëndija eliminon Borecin
Partizani tenton sërish
Abdurahimin

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

LIGA E KOMBEVE, SHORTI I 24 JANARIT DHE FAZAT E MËTEJSHME

Shqipëria në Ligën C, 
Maqedonia dhe Kosova në Ligën D

Në bazë të
rezultateve të marra
në kualifikueset e
fundit të Botërorit,
kombëtarja e
Shqipërisë është
pozicionuar në Ligën
C, ndërsa ajo e
Maqedonisë dhe
Kosovës në Ligën D
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Bujar Kurtaj

Shkup, 21 janar - Si fëmijë i kanë
pëlqyer sportet luftarake me çka
ëndërr e tij ka qenë që të bëhet një
karateist i suksesshëm. Dhe pikëri-
sht kjo ëndërr iu bë realitet në mo-
shën shtatë vjeçare kur i ndikuar
edhe nga familja e tij, filloi të mer-
ret me karate te Klubi i Karatesë
"Uraniku". nga Dibra. Fjala është për
18-vjeçarin Ardit Marku, njërin prej
karateistëve më të talentuar në Ma-
qedoni dhe shpresa e këtij sporti.
Për gazetën KOHA, Arditi rrëfen ha-
pat e parë me karatenë, sukseset e
deritanishme, luftën më të mirë
dhe synimet e tij për vitin 2018. "Me
sportin e karatesë kam filluar të
merrem që nga viti 2007 nga mosha
shtatë vjeçare, ku sot numërohen
plot 11 vite që merrem me këtë
sport. Fillimet e para ishin në vend-
lindje në qytetin e Dibrës në klubin
e karatesë 'Uraniku' me në krye traj-
nerin Luan Gjergji dhe Durim
Paçuku, ku edhe sot jam nxënës
tyre dhe i po atij klubi. Në këtë klub
gjeta një infrastrukturë sportive, e
cila edhe sot është për tu admiruar,
si nga përgatitja profesionale e traj-
nerëve poashtu edhe për nga
mënyra e organizimit të klubit. Ar-
syeja pse fillova të merrem me këtë
sport ka qenë sepse gjithmonë më
kanë pëlqyer artet luftarake në
përgjithësi dhe ëndërroja të arrij të
bëhem një karateist i suksesshëm,
ndërsa këtu ndikon edhe familja
ku prindërit ishin iniciatorët e parë
që më shtyn të merrem me këtë
sport", fillon rrëfimin e tij Marku. 

PJESËMARRJA E PARË NË
"STRUGA OPEN 2011"

Pasi bën hapat e parë dhe ka-
lon një kohë e duhur, vjen dita që

Arditi të merr pjesë në gara, derisa
pjesëmarrja e tij e parë ka qenë
turniri "Struga Open 2011" i cili tra-
dicionalisht mbahet në Strugë,
ndërsa nuk ka munguar suksesi,
pasi ai fitoi medaljen e bronzit.
"Pjesëmarrja ime e parë në gara ka
qenë në vitin 2011 në qytetin e
Strugës në 'Struga Open 2011' ku
arrita te stolisem me medaljen e
bronztë. Kjo ka qenë edhe shtysa
ime e parë që në fakt më  bëri që
unë të mbetem në sport. Përderisa
trajnerët gjatë gjithë kohës më
kanë edukuar duke më thënë që
talenti është brenda vetes tonë dhe
që do të vijë momenti kur unë do të
shpërthejë në rezultate pasi ti kemi
kaluar disa filtra të cilët edhe do të
jenë rrugë për rezultate botërore",
shtoi më tej 18-vjeçari. 

KAMPION I MAQEDONISË NË DY
HERË

Në fakt edhe ashtu doli, dhe
talenti i Arditit pas këtij suksesi
filloi të del në shesh, pasi ai në vi-
tin 2015 dhe vitin e kaluar u sh-
pall kampion i Maqedonisë. "Ti-

tullin kampion i Maqedonisë për
radhë të parë e kam fituar me 22
nëntor të vitit 2015 në kategorinë
e juniorëve deri ne 55kg dhe së
dyti në vitin që lamë pas 19 nëntor
në kategorinë e U21 deri ne 60kg
në një konkurrencë shumë të fu-
qishme". 

MEDALJE TË SHUMTA EDHE
JASHTË MAQEDONISË

Derisa, pos dy titujve të kam-
pionit, karateisti nga Dibra ka
qenë pjesëmarrës në shumë gara
jashtë Maqedonisë, ku nuk kanë
munguar medaljet të ndryshme.
"Kam qenë pjesëmarrës në shumë
gara jashtë Maqedonisë nëpër
kampionate të ndryshme ku kam
arritur të fitoj medalje të ndrysh-
me, por mund të veçoj garën në
Tiranë ku arrita të shpallem kam-
pion, por njëkohësisht edhe ju-
niori më i suksesshëm i garës. Pa-
staj pasojnë, gara në Rjekë të
Kroacisë, Kampionati Ballkanik në
Kroaci dhe Premier Liga në Salz-
burg të Austrisë ku në një konkur-
rencë botërore arrita të bëj një pa-
raqitje të mirë, por pa medalje.
Kjo garë në fakt më dha një më-
sim dhe eksperiencë që të vazh-
doj më lart", nënvizoi më tej
Marku. 

BRONZI NGA KAMPIONATI
BALLKANIK MË E VEÇANTA
Nga gjithë këto medalje të fi-

tuara, Arditi veçon medaljen e
bronztë në Kampionatin Ballka-
nik, i cili u mbajt në Malin e Zi.
"Mund ta veçoj luftën për me-
daljen e bronztë në Kampionatin
Ballkanik në Mal të zi me garuesin
nga Romania ku arrita të fitoj me
rezultat 6-0. Ishte domosdoshme
fitorja nga ana ime që të siguroj
pjesëmarrjen në Kampionatin
Evropian, i cili do të mbahet në
Shkurt të këtij viti në Soçi, Russi".
Në fund Arditi i bën një rezyme vi-
tit që e lamë pas dhe njëkohësisht
i tregon synimet për vitin 2018.
"Vitin 2017 e vlerësoj si vit shumë
të suksesshëm me shumë rezulta-
te nëpër arena të ndryshme. Këtë
vit, pra në vitin 2018 synimi im
është medalja në Kampionatin
Evropian dhe në Premier Ligat që
do marr pjesë  

ARDIT MARKU, KARATEIST I KK URANIKU

Ëndërroj të bëhem
një karateist
i suksesshëm

"Arsyeja pse fillova të
merrem me këtë
sport ka qenë sepse
gjithmonë më kanë
pëlqyer artet
luftarake në
përgjithësi dhe
ëndërroja të
arrij të bëhem
një karateist i
suksesshëm,
ndërsa këtu ndikon
edhe familja ku
prindërit ishin
iniciatorët e parë
që më shtyn të
merrem me
këtë sport",
thotë për
gazetën
KOHA,
Marku 

Sukseset e mia nuk janë
vetëm sukseset e mia, por
ato u dedikohen të gjithë
atyre që sadopak kanë
kontribuar në formimin
tim si sportist dhe
shpresoj që djersa dhe
mundi i dhënë për të
arriturat e mia në sport,
nuk do ta përfundojmë
këtu, por do të
vazhdojmë traditën e KK
'Uraniku' dhe do të
investojmë në
ardhmërinë e të rinjve
dibran 

Koha
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 REPUBLIKA E MAQEDONISË 
KOMUNA E KUMANOVËS 

 
Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës 

 
 

21-433/3 
18.01.2018 
 
Në bazë të nenit 35 paragrafi 3 të Ligjit për Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 199/14, 

44/15, 193/15 ,31/16 dhe 163/16), nenit 50 paragrafi 1 pika 4 e Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 5/02) dhe 
nenit 25 paragrafi 1 pika 7 e Statutit të Komunës së Kumanovës (“Fletorja zyrtare e Komunës së Kumanovës” nr. 13/03, 13/07 dhe 
8/15), Kryetari i Komunës së Kumanovës në vijim publikon këtë  

KUMTESË 
Për organizim të Anketës publike dhe Prezantimit publik në lidhje me  

1. Projektin arkitektonik-urbanistik të PK 707/9 me qëllim 1 banim në shtëpi banesore, fshati Dobërshan KK Dobërshan – 
Komuna e Kumanovës, dokumentacioni teknik nr. U-20/17 të përpiluar nga “URBAN-GIS” SHPK – Kumanovë  

Anketa publike dhe Prezantimi publik në lidhje me Propozim PDU-të do të realizohet me prezantimin e Propozim PDU-ve në Sirtarët e 
komunës në Sheshin e qytetit, që gjenden tek ish “Tutun” – Kumanovë. 
 
Anketa publike do të zgjasë 5 ditë pune duke filluar prej më 25.01.2018 deri më 31.01.2018. 
Gjatë kohës së anketës publike subjektet e interesuara fizike dhe juridike informata më të detajuara mund të marrin në Komunën e 
Kumanovës, Sektori për urbanizëm dhe veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës. 
Gjatë anketës publike propozimet dhe vërejtjet mund të dorëzojnë të gjithë subjektet e interesuara fizike dhe juridike në listat 
anketuese.  

PREZANTIMI PUBLIK 
Më datë 29.01.2018 në ora 12ºº, në sallën e mbledhjeve në Komunën e Kumanovës organizohet Prezantim publik me prezantim 
profesional të Projektit arkitektonik-urbanistik të PK 707/9 me qëllim 1 banim në shtëpi banesore, fshati Dobërshan KK Dobërshan – 
Komuna e Kumanovës, dokumentacioni teknik nr. U-20/17 të përpiluar nga “URBAN-GIS” SHPK – Kumanovë  

Kryetari i Komunës  
Maksim Dimitrievski 

Transferimi i Nejmarit te
PSZH-ja për 222 milionë euro dhe
pagesa e klauzolës nga ana e
PSZH-së, bëri që Barcelona dhe
drejtuesit e saj, të kuptonin gabi-
min që bënë. Madje, shërbeu si një
mësim i mirë që të mos përsëritet
në të ardhmen. Bartomeu dhe sta-
fi i tij kanë vendosur që t’i blin-
dojnë yjet e skuadrës duke u ven-
dosur klauzola të larta për të mos
i humbur me çmime të ulëta. Ga-
zetat spanjolle kanë zbuluar disa
nga shifrat e çmendura që duhet të
paguajnë skuadrat e tjera për të
transferuar njërin prej lojtarëve ka-
talanas.

500 MLN EURO KLAUZOLA E
ROBERTOS

Ditë rinovimesh në kampin
katalanas. Pas Pikes, ka firmosur
rinovimin deri në vitin 2022 edhe
mesfushori Serxhi Roberto. Laj-
min e bëri të ditur faqja zyrtare e
Barcelonës, që njoftoi se bashkë-
punimi mes lojtarit dhe skuadrës,
do të vazhdojë edhe për 4 vitet e
ardhshme. Klauzola e tij do të
jetë 500 milionë euro, po ashtu
si ajo e Pikesë. Serxhi Roberto
është një lojtar që mund të bëjë
disa role në fushë dhe për këtë
fakt, Valverde e vlerëson maksi-
malisht.

MESI MË I SHTRENJTI 
Nuk mund të ishte ndryshe:

Lionel Mesi është lojtari më i sh-
trenjtë në kampin katalanas. Kar-
toni i argjentinasit ka vlerën e 700
milionë eurove, por edhe ai i ven-
dosi Barcelonës një klauzolë për
t’u larguar në rast se shpallet pa-
varësia e Katalonjës dhe këta të
fundit vendosin të braktisin La
Ligën. 

Pas Leo Mesit renditen dy loj-
tarët, që rinovuan kontratat ditët
e fundit, Pike dhe Serxhi Rober-
to. Klauzolat e tyre janë nga 500
milionë euro. I katërti në listë
është Kutinjo, i cili ka klauzolë

400 milionë euro. Shihet qartazi
që çmimet deri tani kanë pasur
logjikë, ndërsa me rinovimet që
po bëhen, Barcelona kërkon t’i
bëjë shifrat shumë të larta për të
larguar të interesuarit.

UMTITI NË RREZIK 
Por ka një gabim alla “Nejmar”

në listën e klauzolave të zbuluara
nga mediat spanjolle. Bëhet fjalë
për atë të mbrojtësit Umtiti. Fran-
cezi ka qenë një nga zbulimet e ka-
talanasve dhe ka tërhequr vë-
mendjen e shumë skuadrave të
tjera dhe Siti është gati ta transfe-
rojë.

Eder ka dëshirë të largohet
dhe Interi, që mund t'ia plotë-
sojë dëshirën për të mbushur
arkat nga shitja e tij, kërkon
një sulmues ekspert dhe të
besueshëm. Vëmendja e Piero
Ausilios dhe Valter Sabatinit
është përqendruar te Daniel
Starrixh, sulmues i datë-
lindjes 1989-të, i cili ka përfun-
duar jashtë planeve të Jurgen
Klopp. Kështu, zëvendësi i ri i
Mauro Ikardit mund të jetë
pikërisht anglez, i cili po riku-
peron nga një dëmtim që ka
mbajtur larg fushave që nga
10 dhjetori i kaluar dhe e ka
detyruar të mos jetë në dispo-
zicion në nëntë ndeshje gjatë
këtij sezoni. Nga ana tjetër,
dëmtimet e shumta të pësua-
ra në katër vitet e fundit kanë
qenë gjithmonë pika e dobët
e Starrixh, i cili ka humbur 66
nga 152 ndeshje në Premier
Ligë. Rreth 43 për qind. Një e
dhënë shqetësuese që ecën
paralelisht me atë të golave të
shënuar nga sezoni 2014-15
deri më sot: 17 në total, një më
pak nga sa ka shënuar Ikardi
në këtë sezon të Serisë A. Por,
këto shifra nuk tregojnë
vlerën e vërtetë të futbollistit,
që mbetet e padiskutueshme.
Në fakt, pavarësisht proble-
meve të shumta fizike, mesa-
tarja realizuese e tij është
shumë e mirë: 39 gola në 84
ndeshje të luajtura në Pre-
mier Ligë me “Të Kuqtë”. Star-
rixh është një sulmues me
nuhatje për golin, një “vra-
sës” i zonës së rreptësisë. I
aftë të vendosë çdo ndeshje,
edhe nëse aktivizohet nga
stoli. Për këtë arsye Interi nuk
heq dorë nga ideja për ta
marrë në Milano.

Marko Asensio vazhdon të bez-
diset. Sulmuesi i madrilenëve
numëron gjithmonë e më pak mi-
nuta se sa ishin pritshmëritë e tij
në fillim të sezonit. Një situatë që
justifikon faktin se tashmë ai sheh
me sy të mirë çdo ofertë që mbërrin
te Real Madrid, në adresë të yllit
spanjoll. Ka shumë skuadra që janë
të gatshme të bëjnë sakrifica të

mëdha financiare vetëm për të
bërë të tyrin futbollistin e “Los Blan-
cos”, por veçanërisht Mançester Siti
që ka shfaqur më hapur interesi-
min për Asension. Sipas “Don Bal-
lon”, skuadra e drejtuar nga Pep
Guardiola është e gatshme të pa-
guajë më shumë se 100 milionë
euro për të blerë yllin e Spanjës dhe
Real Madridit. I zhgënjyer pas dë-

shtimit në sulmin për blerjen e ish-
lojtarit të tij nga kohët e Barce-
lonës, Aleksis Sançez, tashmë
Guardiola synon të godasë në
shenjë për në merkaton e ardhsh-
me të verës. Objektivi i tij i radhës
është Asensio. Pep është i bindur
se me minutazh në dispozicion, loj-
tari i Real Madrid do të arrinte
shumë shpejt formën optimale.

Reali ia mbyll derën
Interit për Kovaçiçin

Real Madridi i ka thënë Interit
ta harrojë huazimin e Mateo Ko-
vaçiç këtë muaj, pretendojnë ra-
portet në Spanjë. Ditët e fundit
është përfolur për një rikthim të
lojtarit të përfaqësueses kroate në
"San Siro" për gjashtë muaj, i cili shihet si një alterna-
tivë e mesfushorit të Jiangsu Suning Ramires. Gjith-
sesi, "Defensa Central" pretendon se Reali i ka mbyl-
lur derën italianëve teksa nuk duan t’ia dëgjojnë
fare ofertën e mundshme. Kujtojmë, Kovaçiç iu ba-
shkua Interit nga Dinamo Zagrebi në janar të 2013
për 11 mln euro dhe u shit te Real Madridi për 31 mln
euro plus bonuse në verën e 2015. Kroati ka bërë
vetëm 14 paraqitje këtë sezon me Merengues në të
gjitha kompeticionet, duke regjistruar një asistim.

Interi rikthehen
vëmendjen tek
Starrixh

21
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PASI E BËNË GABIMIN ME
NEJMARIN

Bacelona blindon yjet e
skuadrës me klauzola të larta
Gazetat spanjolle kanë zbuluar disa nga shifrat e çmendura që duhet të paguajnë skuadrat e
tjera për të transferuar njërin prej lojtarëve katalanas

Më shumë se 100 mln euro për Asension
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Mensur
Mamuti INSTITUTI LUMË

(SPANJ.)
DREJTIM

FILOZOFIK
(SHQ.)

SËMUNDJE
NERVORE INTENSITETI KNOCK

OUT MJESHTËR

LUMË NË 
KOSOVË

DIVAN,
MINDER

(SH. PASHQ.)

ASHT
(LAT.)

-----------------------
KUPA

E QIELLIT

ARMË E HEKURT 
ME KOKË 

TË MADHE

TEMPERATURA
-----------------------

PASQYRIMI
(GREQ.)
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-----------------------
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NË FOTO

SHKAKTIMET

FORMIMI 
I SHTETIT PREJ 
DISA SHTETEVE

KRYESUES I 
MYFTINISË

(SH.)

NË TË VËRTETË, 
MADJE

-------------------------
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SHIRITI
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----------------------

NDËRTESA
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NJËSIA
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ELEKTRIKE
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BELGJIKËN

------------------------
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PRONOR

BASHKIMI
SOVJETIK

E KUNDËRTA 
E ZENITIT

-------------------------
FAQE MALI

FOTOGRAFIA
(SHKURT.)

------------------------
FILOZOFI
DEKART

FËLLIQËSI
SHOK

(FRËNGJ.)
------------------------

ZERO

I
PAPASTËR

SËPATË 
E VOGËL, 
SAKICË

HELIUMI
------------------------

GREQIA

INTERNET
PROTOCOL

-----------------------
UJDHESË

NË FINLANDË

MATËSI
I KOHËS

VEPËR 
E FILOZOFIT 

NË FOTO
------------------------

ANGSTREMI

PJESA E ERRË
E 24 ORË

BANOR
I ERMENISË

ZGJIDHJET: ERENIKU, NIME, OS, TOPUZ, T, I, IREMA, IRONI, FEDERALIZIMI, REISAT, ZATEN, E, 

TESLIM, I ZI, NAM, TALIB, IC, STALINI, IKSI, IMRE, TRASA, M, SO, OMI, BELGE, BS, NADIR, FOT, 

EFSH, KAMARAD, KEPORE, HE, IP, OR, AORGANONI, NATA, ERMENAS.

Shumë i lehtë: 785216349, 134798625, 926345817, 472931568, 569874132, 318652974, 

657483291, 291567483, 843129756. Mesatar: 475682319, 291534678, 386971524, 

629815743, 713246895, 548793261, 152369487, 864157932, 937428156.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Do vazhdoni te jeni me shume xheloze sesa duhet sot

për atë qe keni ne krah dhe kjo mund te shkaktoje debate me part-
nerin. Do jete e vështirë te rivendosni qetësinë. Beqaret do kenë një
dite te favorshme për te krijuar lidhje afatgjata. Shfrytëzojeni çdo
mundësi qe do iu jepet. Ne planin financiar do jete dite goxha e
qëndrueshme dhe aspak problematike.

DEMI 21. prill - 21. maj
Çështjet e zemrës do shkojnë me se miri gjate kësaj dite.

Do flisni hapur për gjithçka me partnerin dhe nuk do i mbani aspak
mëri për ndonjë kritike te ashpër qe mund t’iu ketë bere. Beqaret do
kenë një dite te mbushur me emocione. Do dilni mjaft me miqtë tuaj
neper party dhe do takoni persona interesante. Ne planin financiar
duhet te tregoheni shume te arsyeshëm.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Ka rrezik qe ai qe keni ne krah te shohë dike tjetër gjate

kësaj dite duke qene se ju e keni lënë shume pas dore. Ndryshoni sa
me pare sjellje nëse nuk doni ta humbisni përgjithmonë. Beqaret
me mire te qëndrojnë edhe sot vetëm sesa te dalin me persona qe
nuk vlejnë aspak. Ne planin financiar pritet një dite me fat. Do i rre-
gulloni te gjitha problemet.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Asnjë planet nuk do ndikoje sot ne jetën sentimentale

te çifteve. Atmosfera do vazhdoje te jete e ngrohte dhe mosmarrë-
veshjet nuk do ekzistojnë fare. Beqaret duhet te tregohen me te
vëmendshëm dhe te përfitojnë nga personat simpatike qe do
kenë rreth e rrotull. Ne planin financiar nuk duhet te shpenzoni
shifra marramendëse sepse do keni probleme.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Lërini mënjanë aventurat ne çift gjate kësaj dite sepse

nuk do jete koha me e përshtatshme. Mundohuni te ruani një ko-
munikim te mire dhe te tregoheni te sinqerte. Beqaret do jene shu-
me te sigurte ne vetvete dhe për këtë arsye mund te bëjnë gabime
te pafalshme. Financat me ne fund do stabilizohen. Me ne fund
mund te rini te qete ne këtë sektor.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Dite e sotme do jete me e qete sesa duhet për ata qe janë

ne një lidhje. Beni kujdes sepse kjo mund ta largoje partnerin prej
jush dhe nuk do ketë me kthim mbrapa. Beqaret nuk do jene ne hu-
mor te mire për te filluar një lidhje. Prisni edhe disa dite. Financat do
jene delikate. Shmangni shpenzimet e mëdha sepse do futeni ne një
rruge pa dalje.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Shprehjani partnerit tuaj çdo gjë qe ndjeni gjate kësaj

dite sepse vetëm ne këtë ënyrë ai do dije si t’ua beje qejfin. Edhe
ata qe kane pasur dite problematike do ndihen paksa me te qete.
Beqaret do vazhdojnë te jene ne kërkim te princit te kaltër, po
mundësitë sot nuk do jene shume te mira. Ne planin financiar do
merrni masa te guximshme dhe situata do përmirësohet.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Dite shume e bukur dhe e mbushur me emocione kjo e

sotmja për te dashuruarit. Momentet e lumtura do jene te shum-
ta kështu qe shfrytëzojeni çdo sekonde. Beqaret nuk do jene me fat
edhe pse do jene gjithë kohës ne kërkim. Financat do kenë proble-
me. Nuk do mendoheni aspak para se te kryeni shpenzimet sepse
do doni vetëm t’i bëni qejfin vetes suaj.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Ju qe jeni ne çift do mundoheni te gjeni mënyrën e

duhur për t’ia kaluar sa me mire se bashku. Te dy do toleroni me
tepër sesa zakonisht. Beqaret nuk do mendojnë te krijojnë një
lidhje serioze, ata duan vetëm aventura qe te përjetojnë emocio-
ne pa fund. Financat do jene me te mira se kohet e fundit, por jo
dhe aq sa për te kryer investime te mëdha.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Gjate kësaj dite dielli do shkëlqejë ne jetën tuaj dhe do e

beje atë me te bukur. Komunikimi me partnerin do jete edhe me i
mire. Beqaret nuk do jene te gatshëm te fillojnë aventura kalimta-
re vetëm sa për te përjetuar emocione momentale. Për dashurinë e
madhe duhet ende te prisni. Plani financiar do ketë përmirësime te
ndjeshme. Shfrytëzojeni për te hequr disa para mënjanë.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Dite paksa e tensionuar kjo e sotmja për ata qe janë ne

një lidhje. Do debatoni mjaft me atë qe keni ne krah dhe nuk do
bini dakord për disa lloj temash. Respektojeni mendimin e tjetrit.
Beqaret duhet te reflektojnë mire para se te pranojnë ftesat qe do
iu bëhen. Ne planin financiar mos bëni asnjë lloj çmendurie sepse
do keni probleme te mëdha me vone.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Ata qe janë ne një lidhje do kenë me te vërtetë nevoje për

qetësi sot. Mundohuni ta vlerësoni me shume atë qe keni ne krah
dhe flisni hapur për gjithçka. Beqaret nuk duhet te bëjnë premti-
me te mëdha qe ne fillim te njohjes me dike. Ne planin financiar
duhet te ndiqni një disipline strikte dhe te ulni sa te mundni shpen-
zimet. Operacionet e mëdha financiare lërini për me vone.
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1506 - Kontigjenti i parë i 150
ushtarëve të Gardës zvicera-
ne arrin në Vatikan.

1517 - Turqit pushtojnë Kajron.
1528 - Anglia dhe Franca shpallin

luftë Perandorit Çarli V.
1758 - Trupat ruse okupojnë Kö-

nigsberg, Prusinë lindore.
1840 - Kolonizatorët britanik ar-

rijnë Zelandën e Re.
1881 - Obelisku antik egjiptian

“Gjilpëra e Kleopatrës” ngrihet
në Central Park

1925 - Shqipëria shpallet repu-
blikë me Kryetar Ahmet Zogu.

1946 - Kryetari amerikan theme-
lon CIA.

1957 - Forcat izraelite tërhiqen
nga Gadishulli Sina. 

1980 - Andrei Sakharov arre-
stohet në Moskë.

2006 - Evo Morales inaugurohet
për Kryetar të Bolivisë, kështu
duke qenë kryetari i parë ven-
das.

POLICE
Pse policëve me biçikleta mbra-
pa ju shkruan “Police”?
Që mos ta ndjekin njëri-tjetrin!

Nëse miqësia është pika jote e
dobët, atëherë je personi më i fortë

në botë.
(William Shakespeare)

Qeniet njerëzore
janë të vetmet
gjitarë në botë
që nuk mund të
marrin frymë
dhe te kapërdijnë
në të njëjtën kohë.

Andrew Jackson
ishte i vetmi pre-
sident i Shtete-
ve të Bashkuara
që pagoi plotë-
sisht borxhin
kombëtar.

Në vitet 1950, CIA
rrëmbeu dhe tor-
turoi qytetarë të
rastësishëm
amerikanë për
eksperimentim.
Këtyre aktivitete iu
dha emri i koduar MKULTRA.
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Shqisa e dëgjimit dhe ajo e shikimit
nuk mbeten të njëjta për njeriun që nga
lindja e deri në momentin që vdes. Por, në
ndryshim nga njerëzit, shkencëtarët be-
sojnë se zogjtë ruajnë dëgjimin deri në
sekondat e fundit të jetës së tyre dhe

pikërisht studimi i shpendëve mund të
na çojë në zbulimin e një kure për ripari-
min e tij. Studiuesit në Universitetin e Ol-
denburg thonë se ndryshe nga shikimi, të
paktën ditën, dëgjimi sidomos i bufëve
është i njëjtë përgjatë gjithë jetës së tij,

madje dëgjimi i mprehtë është mekaniz-
mi kryesor që ata përdorin për të gjuajtur.
“Qelizat ndijuese të njeriut nuk mund të
riparohen po u dëmtuan e për pasojë
dëgjimi i humbur pjesërisht, apo plotësi-
sht nuk mund të rikthehet. Por bufët janë
në gjendje që të riparojnë këto qeliza një-
soj siç njeriu shërohet nga një plagë e
lehtë në trup”, thotë Georg Klump,
udhëheqës i studimit. Në studim u për-
dorën 7 bufa të kapur, që më pas u orien-
tuan vetëm përmes tingujve që të gjenin
ushqimin e tyre dhe u vu re, se edhe bufi
më plak, që ishte 23 vjeç (në vite njerëzo-
re mbi 100-vjeçar) arrinte ta gjente me
të njëjtën shpejtësi si bufët e rinj ushqi-
min dhe prenë e vet. Studiuesit thonë se
deri në moshën 65- vjeçare njeriu humbet
30 decibel nga shqisa e dëgjimit. 

Çdo ditë
abortojnë
mesatarisht
6-7 shqiptare!
Çdo ditë, në dy maternitetet pu-
blike të Tiranës, abortojnë mesa-
tarisht 6-7 femra. Për mjekët ob-
stetër-gjinekologë shqetësuese
janë pasojat dhe ndërlikimet që
vijnë nga aborti, sidomos kur ato
kryhen tek adoleshentet. “Aborti
është gjithmonë një e keqe për
organizmin. Papjekuria dhe mo-
spërballja me fenomenin, vësh-
tirësia në manipulimin tyre e çon
situatën në ekstrem. Çarja e mi-
trës, shpimi, ruturimi i saj është
problemi kryesor, i cili gjithmonë
shoqërohet me një sasi hemor-
ragjie, komplikacion shumë i
rëndë që mund të rrezikojë jetën
e pacientes. Çdo abort ul mundë-
sinë për një shtatzëni të mëpas-
shme”. Një tjetër kambanë alar-
mi që ngrenë specialistët është
përdorimi i pilulave për të ndër-
prerë një shtatzëni të padëshi-
ruar. Shpeshherë femrat u drej-
tohen farmacive, pa u këshilluar
me mjekun specialist, për ndër-
prerjen e shtatzënisë. Sipas
mjekëve, përdorimi i këtyre pilu-
lave u rrezikon edhe jetën. “Disa
raste të abortit të vullnetshëm
mund të jenë edhe të karakterit
medikal, që i shpëtojnë mundë-
sisë për regjistrim. Vihet re një
ulje e moshës për dëshirën për
abortim dhe kjo për ne është
edhe një mundësi që ose kontra-
cepsioni si metoda të ndryshme
që ne aplikojmë nuk kuptohet
mirë ose nuk ka këshillimin e
duhur dhe shërbimi është larg
pacientit që kërkon këtë shër-
bim”. Shifra zyrtare e 6 mijë abor-
teve në vit në Shqipëri është
vetëm maja e ajsbergut, pas prej
tre vitesh nga spitalet private nuk
raportohet asnjë e dhënë në
lidhje me numrin e aborteve që
kryhen. 

Shqipëria ka një nëntokë të pasur me mi-
nerale të shumta. Nxjerrja dhe përpunimi i
tyre është një nga aktivitetet kryesore për të
cilat kompanitë e mëdha synojnë të bashkë-
punojnë me shtetin shqiptar apo edhe t’i pri-
vatizojnë. Kjo tregon që mineralet janë një
aktivitet fitimprurës. Sipas një analize të fun-
dit të Ministrisë së Industrisë dhe Energje-
tikës, në 1 ton bakër gjenden 4 gramë ar. Cila
është kjo minierë në vendin tonë? Bëhet fjalë
për minierën polimetalore të Munellës në

Pukë. Llogaritet që sasia e arit në këtë mi-
nierë të jetë rreth 4 tonë. Kompanitë e shum-
ta që kanë punuar në këtë minierë prej vitit
2000, janë marrë kryesisht me rivlerësimin e
rezervave të bakrit dhe zinkut e më pak me
shtimin e rezervave të reja. Së fundmi, është
rritur interesi i kompanive koncensionare
edhe kundrejt mineraleve më të pakta në
këtë minierë duke bërë një rivlerësim të re-
zervave të arit - një rezultat befasues dhe
goxha i shtrenjtë prej 4 tonësh ar!

Na ndodh të gjithëve që ta lëmë te-
lefonin në karikim gjatë gjithë natës.
Mirëpo kjo gjë i bën shumë dëm telefonit
tonë celular. Problemi qëndron se kariki-
mi i telefonit deri në 100% i vë bateritë
në gjendje të lartë tensioni, gjë që mund
t’i dëmtojë në periudhë afatgjatë.

Ndërkohë që telefoni është i karikuar dhe
mbahet në karikim, kjo gjë thjesht e dobë-
son baterinë.

Këto të dhëna vijnë nga Univeristeti
Battery. Teknika më e mirë për ta ruajtur
baterinë tuaj është duke e karikuar nga
pak gjatë gjithë ditës.

Bufi mban sekretin e dëgjimit të përhershëm

Kjo zonë e Shqipërisë "noton" mbi ar

Mos e karikoni telefonin 100%,
dëmi është i pandreqshëm
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