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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 8 shkurt - Bizneset në vend ankohen vite
me radhë se ndryshimet e shpeshta ligjore ju
shkaktojnë problem të mëdha në punën e tyre të
përditshme. Probleme më të mëdha me zbatimin
e legjislacionit në praktikë kanë sidomos kompa-
nitë më të vogla , të cilat për shkak të resurseve të
kufizuara edhe nuk kanë mundësi të ndjekin
ndryshimet e shumta ligjore. Ndryshime të shpe-
shta të ligjeve ka në shumë sfera të tjera që pen-

gojnë punën normale të biznesit. Nga Lidhja e
Odave ekonomike të Maqedonisë thonë se ne-
vojitet edukimi, konsultimi por edhe trajnimi për
zbatimin praktik të ligje. “Kompanitë në Maqedo-
ni, sidomos ato më të vogla për shkak të resurse-
ve të kufizuara nuk kanë mundësi që të ndjekin
ndryshimet e shpeshta të ligjeve . Andaj nevoji-
tet edukim, trajnimi për zbatim praktik të ligje-
ve dhe mbi të gjitha konsultimi...

Pengesa në implementimin e ligjeve

15 DEN

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

Shqiptarët 
në kuotat 
negative 
të fqinjësisë
maqedone

Në pamundësi për të projektuar
një armik dinjitoz, një Bajloz
deti me të cilin do t’ia vlente të
ballafaqohesh, legjendat maqe-
donase edhe sot i përdorin figu-
rat historike të shqiptarëve
(Xhemë Gostivarin e Mefail
Zajazin) si gogolë për ti vënë në
gjumë fëmijët.
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Nëse edhe ministri Bushati refuzon ftesën e homologut boshnjak, gjasat për të dështuar konferenca
rajonale në Banja LLukë janë shumë të mëdha. Duket se me këtë veprim të zv.kryeministrit Bujar
Osmani, do t’i jepet një përgjigje përkatëse politikave serbe për mbajtjen në izolim të Kosovës nga të
gjitha iniciativat për bashkëpunim rajonal, të cilat në rastin konkret “kontrabandohen” nëpërmjet
BeH, e cila për shkak të ndikimit serb në vendimarrje, në të shumtën e rasteve ka treguar një zell edhe
më të madh armiqësor kundrejt Kosovës se sa vetë Beogradi zyrtar
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Nga vjen emri i Shkodrës?
Ka teza të ndryshme për prejardhjen e emrave të qyteteve shqiptare.
Lidhur me Shkodrën ka një tezë që origjina e emrit të saj është fjala
Skodrinon (Scodra në transkriptimin latin).
Sipas kësaj teze fjala ka kuptimin “vendi ku shkon Drini” (Shko Drinon).
Perandoria Osmane e quante İşkodra ose Işkenderiyye nga Işkender
duke pandehur se banorët e këtij qyteti ishin të bijtë e Aleksandrit të
Madh (emri i myslimanizuar i këtij të fundit është Skënder). Edhe
Barleti ka një tezë se Shkodrën mund ta ketë themeluar Aleksandri i
Madh, por faktet arkeologjike e dëshmojnë më të vjetër.

Komandantët të largohen
“Komandantët nuk duhet të bashkohen, sepse
nuk jemi në luftë as në rrezik lufte. Ata i bënë
zezditën vendit edhe pa qenë të bashkuar e
dikush po kërkoka që ata të bashkohen?! Për çka?
Që të jenë mirë mes vete dhe kundër jush?! Mos
bëni ftesë që ata të bashkohen. Thirrja ime është
që ata të largohen nga politika dhe ju ftoj që
edhe ju ta përkrahni këtë ftesë. Është në të mirën
tuaj, në të mirën e atyre vetë dhe në të mirën e
ardhmerisë. Demokracisë i është zënë fryma nga
komandantët, sidomos nga ata më të
mëdhenjtë, nga komandantët me nam! Shikoni
mirë pronat dhe pasuritë e tyre dhe krahasoni
me veten tuaj! Ata plaçkitën, ata vodhën, ata
keqpërdoruan, ata abuzuan. Prandaj ju mbetet
të varfër! Ata tani kanë para për të blerë edhe
lojalitetin tuaj. Po ju duhet të bëni përpjekje ta
kapërceni vetëveten për ta mposhtur mjerimin
tuaj dhe për t’i dhënë një mundësi të re
zhvillimit të vendit. Të mos i mbështesni, të mos i
kandidoni, të mos i votoni as ata dhe hë për hë as
fëmijët e tyre! 19 vite mjaftojnë për ta kuptuar
kush çfarë bëri për juve e çfarë bëri për vete.
Është nevojë imediate që ky zingjir i
trashëgimisë së pushtetit të këputet.
Komandantët të largohen! Ndryshe nuk fillon
ndryshimi. 
Pelqeje dhe shpërndaje këtë postim në shënjë
solidarizimi për ndryshim!”, shkruan Liri Loshi në
perofilin e tij në FB.

Trajtim i pabarabartë i shqiptarëve
Strategjia e Komisionit Europian e botuar të
martën nuk i trajton barabarësisht si shqiptarët
si popjut tjerë në Ballkanin Perëndimor.
Pesha e shenjave të dorës së Gjermanisë në
dokument nuk është e pranishme sa duhet për
shkak se Gjermania ka qenë e zënë me
formimin e qeverisë dhe disa shtete si Franca
dhe të tjera më të vogla, me sentiment jo fort
miqësor sidomos kundrejt Kosovës, kanë
shfrytëzuar rastin e mungesës së vëmendjes
gjermane duke shtyer ide dhe projekcione që e
shohin Kosovën dhe shqiptarët si monedha më
të lehta për kusuritje.
Kosova dhe shqiptarët në Ballkan duhet të
afrohen dhe të punojnë më shumë me Berlinin,
duhet të (ri)koordinohen mes vete dhe, përpos
si pranues të direktivave, duhet të fillojnë të
paraqesin propozime dhe kundërshtime të
bazuara në fakte si dhe të qesin kushte të
arsyeshme dhe njëjta si shtetet tjera ballkanike
për BE-në. Mosngritja e zërit dhe naivizmi të
pranohet gjithçka në teatrin e interesave të
gjeopolitikës është, më e pakta, vënie e
vetëvetes në fundin e kazanit dhe, më e keqja,
vetëvrasje politiko-ekonomike. Kastat tona
duhet të bëjnë politikë reale në shërbim të
interesave themelore të atyre që i votojnë dhe
nëse nuk e bëjnë këtë shqiptarët duhet t'i
rrëzojnë pushtetarët me çdo mjet. Nuk ka më
kohë për vetëmashtrim dhe iluzione që do t'i
lënë prapa edhe fëmijët tonë”, shkruan në
profilin e tij në FB, Uk Lushi.

Hahn: Marrëveshja
midis Beogradit e
Prishtinës,  ende
letër e zbrazët
Marrëveshja ligjërisht e
detyrueshme midis Serbisë
dhe Kosovës është aktualisht
një letër e zbrazët, deklaroi në
Beograd komisionari për
zgjerim i Bashkimit Evropian,
Johannes Hahn. Në
konferencën “Strategjia për
Ballkanin Perëndimor – hapja
e rrugës për anëtarësim në
BE”, Hahn tha se marrëveshja
për normalizimin e
marrëdhënieve – miratimin e
së cilës BE e kërkon para
anëtarësimit të Serbisë në
bllok – varet nga rrjedha e
dialogut. “Kjo marrëveshje
është tash për tash një copë
letre e bardhë. Nuk dua të
paragjykoj, por është e
rëndësishme që dy palët të
gjejnë zgjidhje që çojnë
direkt kah dokumenti i
detyrueshëm që ne e
kërkojmë”, tha Hahn./REL

Gjermania  edhe
Ballkani Perëndimor
Qeveria e arrdhshme e
gjermane, në marrëveshjen e
sapoarritur të koalicionit, në
njërën pikë të saj flet për
procesin e zgjerimit të
Bashkimit Evropian, ku
angazhohet për parimin e
tërësisë, e ku përparësi duhet
dhënë shpejtësisë, siç thekson
marrëveshja e cila është
hartuar nga Unioni
demokristian CDU/CSU dhe
Partia Socialdemokrate e
Gjermanisë, SPD.
Në dokumentin me emrin
“Ngritja e re për Evropën.
Dinamika e re për
Gjermaninë. Unitet i ri për
vendin tonë,” paralajmërohet
që qeveria e re në Berlin “më
fuqishëm se deri më tani” do
të mbështetë përpjekjet
reformuese në vendet e
Ballkanit Perëndimor.
Qeveria gjermane duke
reaguar ndaj Strategjisë së
zgjerimit të Komisionit
Evropian për vendet e
Ballkanit Perëndimor, dhe
datës së përcaktuar 2025 si vit
eventual për anëtarësimin e
Malit të Zi dhe Serbisë në
Baskimin Evropian, saktëson
se fjala është për një datë
kornizë dhe se faktori kryesor
për anëtarësimin në BE është
plotësimi i kritereve./DW
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Qytetarët maqedonas kanë mendim më negativ për Kosovën dhe Sh-
qipërinë se sa për Greqinë dhe Serbinë. Këtë e tregon hulumtimi më i
ri i Institutit të kërkimeve politike nga Shkupi. Një anketë e realizuar
përmes telefonit, ka rezultuar të ketë më shumë urrejtje të qytetarë-
ve të Maqedonisë ndaj shqiptarëve në rajon, se ndaj të tjerëve. Madje
42,3 për qind e tyre kanë mendim shumë pozitiv për Serbinë, kurse për
Kosovën dhe Shqipërinë kanë mendim shumë negativ 33,3, gjegjësi-
sht 32,8 për qind e të anketurave. Në listën e fqinjëve të padëshirue-
shëm të maqedonasve, bën pjesë edhe Greqia me 28,7 për qind.

Janë bërë edhe më herët hulumtime të tilla dhe në të shumtën e raste-
ve disponimi i maqedonasve ndaj fqinjëve ka dalur gati i njejtë. Ana-
lizat e këtyre hulumtimeve nxjerrin konkludime mjaft indikative për
realitetin etno-spkilogjik të maqedonasve. Nuk duhesh të jesh ek-
spert shumë i madh për të hetuar një çrregullim permanent të mendë-
sisë maqedonase sa i përket sensibiliteteve që ata kanë me fqinjët. Shu-
matorja e krejt këtyre analizave detekton projeksione të çuditshme
gjeo-psikologjike të maqedonasve dhe në fund s’ke si të mos ndiesh
keqardhje për këta nxënës të dobët të historisë të cilët me apo pa
vetëdije po bëhen protagonist absurd të thënies së njohur “ ata që nuk
arrijnë ta mësojnë historinë, nuk mund ta sfidojnë të ardhmen”.

Serbia në të kaluarën dhe Greqia në ditët e sotme, sikundër dihet,
kanë qenë dhe janë mohuesit më të mëdhenj të identitetit etnik, fe-
tar, kulturor të maqedonasve. Mirëpo hulumtimet sociologjike që po
zhvillohen aktualisht i kanë grisë faqet e historisë dhe në vend të tyre
po shartohen kapituj të urrejtjes e animozitetit ndaj shqiptarëve në
rajon. Rrënjët e këtij çrregullimi mbase duhet shikuar në vetë zhvilli-
min paradoksal të kombit maqedonas dhe raportin që kanë ata ndaj
historisë së tyre.  Dikotomia ideologjike brendamaqedonase nuk ka-
loi edhe pa koston e saj të pallogaritshme në risemantizimin  institu-
cional të shtetndërtimit, përfshi edhe raportet me fqinjët. Kjo“avari” e
madhe në mekanizmin e mbamendjes së tyre historike, është mun-
duar të fshihet me vite të tëra nga intelektualët dhe politikanët maqe-
donas. Atë që njëra parti maqedonase e quan zgjim kombëtar, partia
tjetër e kualifikon si regres dhe shpërfytyrim të historisë së vërtetë.
Prirjet antagoniste shkojnë deri atje sa të mos ketë një konsensus mi-
nimal, sa i përket historisë së përbashkët dhe përplasjet e diskurseve
nuk kanë një vokacion shkencor e akademik, por puro politik.

Nëse vetë maqedonasit tregohen kaq amator ndaj historisë së tyre, kjo
mjafton për të ilustruar edhe papjekurinë e tyre në mos vlerësimin e
drejtë të kontekstit gjeo-politik. Pra, nuk është thjeshtë vetëm mo-
snjohja elementare e historisë, pasojë e kësaj dipotrie të deformuar et-
nopsikologjike, por edhe edukimi i gabuar paraurban që është futur
kontrabandë në psikikën e fëmijëve dhe të rinjëve maqedonas. Në pa-
mundësi për të projektuar një armik dinjitoz, një Bajloz deti me të ci-
lin do t’ia vlente të ballafaqohesh, legjendat maqedonase edhe sot i
përdorin figurat historike të shqiptarëve (Xhemë Gostivarin e Mefail
Zajazin) si gogolë për ti vënë në gjumë fëmijët. Pra, e kaluar dhe e
sotmja  shqiptarëve kultivohen si lëndë mësimore të urrejtjes dhe
këtu ndoshta e ka burimin edhe refuzimi ndaj gjuhës shqipe. Psiko-
logjikisht, refuzimet janë reagime emocionale që prodhojnë efekte au-
tomatike, kështu që urrejtja ndaj gjuhës mund të përkthehet edhe si
urrejtje ndaj atyre që e flasin atë gjuhë. Kur kundërshtojnë avancimin
zyrtar të gjuhës shqipe, maqedonasit në protestat e tyre automatiki-
sht kundërshtojnë shqiptarët si faktor përbërës të shtetit, të cilin ata
nuk po dinë si ta quajnë, ose nuk po munden ta mbrojnë variantin e
tyre të preferuar.

Hulumtimet e tanishme të opinionit publik në Maqedoni do të duhej
të lirohen nga ngarkesat që prodhojnë keqkuptime shtesë në relacio-
net ndërmjet njerëzve, por kjo nuk mund ta bëhet me automatizëm.
Sepse  ta urresh dikënd nuk kërkohet ndonjë mençuri apo fisnikëri e
madhe. Mjafton të ushqehesh me legjenda e mite dhe urrejtja vjen si
nus-produkt. Për dashuri dhe mirëkuptim, megjithatë, kërkohet inve-
stim më i madh njerëzor, intelektual e politik , prandaj Maqedonia dhe
gjithë rajoni ende vuajnë pasojat e edukimeve të mbrapshta që po re-
flektohen edhe nëpër hulumtime sociologjike.

Shqiptarët në kuotat
negative të fqinjësisë
maqedone
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Arben Ratkoceri 

Shkup, 8 shkurt- Shkaku i Ko-
sovës,zv.kryeministri Bujar Osma-
ni i ka thënë JO ftesës së Ministrisë
së Punëve të Jashtme të Bosnës
dhe Hercegovinës për të marë pje-
së në një takim rajonal të vendeve
të Ballkanit Perëndimor që pritet
të mbahet në Banja Llukë. Këtë për
gazetën KOHA e pohojnë burime
të mirëinformuara të cilët prefe-
rojnë të jenë anonimë. 

Në këtë takim, i cili sipas auto-
riteteve të BeH është paraparë të
mbahet më 23 shkurt, organizato-
ri nuk ka ftuar asnjë përfaqësues të
palës kosovare, ndaj kjo, sipas bu-
rimeve tona, ka shtyrë zv. kryemi-
nistrin për Eurointegrime, Bujar
Osmani, të refuzojë këtë konfe-
rencë.  Gjatë ditës së djeshme,
përkundër tentimeve tona për të
siguruar qëndrimin zyrtar të
zv.kryeministrit Osmani në këtë

temë, nga Kabineti i tij ishte e pa-
mundur të marim ndonjë konfir-
mim apo mohim të “zërave” për re-
fuzimin e kësaj ftesë nga kolegët e
Bosnjë e Hercëgovinës.   

Përveç zv.kryeministrit Bujar
Osmani, në këtë takim është ftuar
edhe shefi i diplomacisë shqiptare,
Ditmir Bushati. Jozyrtarisht, pas

refuzimit të ftesës nga ana e
zv.kryeministrit Osmani, edhe mi-
nistri Bushati do ta ketë thuajse të
pamundur të jetë pjesë e kësaj
konference rajonale, e cila sipas të
gjitha gjasave mund të dështojë.

Duket se me këtë veprim të
zv.kryeministrit Bujar Osmani, do
t’i jepet një përgjigje përkatëse po-

litikave serbe për mbajtjen në izo-
lim të Kosovës nga të gjitha inicia-
tivat për bashkëpunim rajonal, të
cilat në rastin konkret “kontraban-
dohen” nëpërmjet BeH, e cila për
shkak të ndikimit serb në vendi-
marrje, në të shumtën e rasteve ka
treguar një zell edhe më të madh
armiqësor kundrejt Kosovës se sa

vetë Beogradi zyrtar. Ndryshe, si-
pas ftesës së Ministrisë së Jashtme
të Bosnjës dhe Hercegovinës, në
Banja Llukë duhet të mbahet kon-
ferenca ministrore me titull “Bal-
lkani Perëndimor dhe partneriteti
i BE-së : Bashkëpunim i fuqishëm
rajonal për përshpejtimin e proce-
sit të integrimit evropian”. 

Fatos RUSHITI

Shkup, 8 shkurt- Partia më madhe
në pushtet LSDM dhe partia më e
madhe në opozitë VMRO, vazh-
dojnë të jenë të mbyllura për opi-
nion lidhur me bisedimet që po
zhvillojnë grupet punuese të cilat u
formuan për të nisur dialogun
ndër parlamentar lidhur me ligjet
reformuese në vend. 

Sipas informacioneve që ka ar-
ritur të merr gazeta KOHA në rrugë
jozyrtare, në grupin punues të
VMRO-së përfaqësojnë edhe të
pakënaqurit, mes të cilëve Ilija Di-
mosvki dhe Trajko Veljanovski. Ka
qenë pikërisht ky grup që  ka dorë-
zuar 35 mijë amendamente për
ligjin për gjuhët, si kushtëzim drej-
tuar shumicës parlamentare por
edhe brenda partisë për të rritur
pazarin politik lidhur me lirimin e
mundshëm të gjashtë kolegëve të
tyre deputetë që po mbahen në
paraburgim për shkak të dyshime-
ve se kanë qenë të përzier në
ngjarjet e dhunshme të 27 prillit
të vitit të kaluar në Parlamentin e

Maqedonisë. Krejt kjo për të lë-
shuar pe lidhur me ligjin për
gjuhët, ngaqë sipas këtyre burime-
ve, nuk do të jetë fare problem të
përkrahen ligjet që prekin procesin
reformues në vend sidomos  ato
në gjyqësor për të cilat kërkohen
2/3 e votave në Parlament. Ndonë-
se deputetë nga të dyja palët
përjashtojnë mundësinë që në
grupet e punës të flitet edhe për
ligjin për gjuhët dhe formën se si
të mbyllet kjo çështje pa shumë
zhurmë në opinion. 

Mes temave që po diskutohet
në grupet e punës janë dhe
zgjedhja e nënkryetarëve dhe  e
anëtarëve të Komisionit Shtetëror
Zgjedhor. Njëri nga grupi i të pakë-
naqurve, që llogaritet dhe koka e
këtij grupi, deputeti Ilija Dimovki,
jo pa qëllim ka bllokuar edhe
punën e njërit ndër komisionet më
të rëndësishëm në Parlament. ia
për zgjedhje dhe emërime. Ndër-
sa Antonio Milloshosvki që është
mes grupit të të pakënaqurve në
VMRO, jo a qëllim ka ngritur inicia-
tivë në Parlament për të diskutuar

mbi zgjedhjen e anëtarëve të rinj
të Komisionit Shtetëror Zgjedhor,
pa pasur koordinim nga të gjithë
deputetët e VMRO-së.  

Sipas këtyre burimeve, në mo-
mentin kur grupet e punës ishin
në bisedime intensive për të gjetur
zgjidhjen, kryeparlamentari Talat
Xhaferi ditë më parë thirri në koor-
dinim të gjithë kryetarët e grupeve
parlamentare, përfshirë dhe
dhjetë kryetarët e grupeve parla-
mentare të VMRO-së, duke u
thënë atyre se pa gjetur kompro-
mis lidhur me ligjin për gjuhët nuk
do të konvokojë seancë. 

Deri tek nisja e dialogut politik
ka qene këmbëngulës vetë krye-
minstri Zaev. Intenca  e tij, siç e tha
edhe pas takimit me ambasado-
ren e Zvicrës në Shkup, është se
Qeveria do të bëjë reforma që do të
pranohen nga të gjitha subjektet
politike, duke përmendur njëkohë-
sisht edhe ngritjen e një KSHZ-je
të pavarur nga politika.

"Qeveria është e vendosur për
reformat zgjedhore që do të pra-
nohen nga të gjitha subjektet po-

litike në vend. Jemi të vendosur
fort për të siguruar pavarësinë dhe
kapacitetin e KSHZ-së, si dhe zba-
timin e të gjitha reformave të tjera
të nevojshme për një proces cilësor
zgjedhor ", kishte deklaruar Krye-
ministri Zoran Zaev . 

Ndërkohë, merret vesh se krye-
tari i VMRO-së Hristijan Mickov-
ski dhe kryesia e re partiake tash
më janë dakorduar për përkrahje
të axhendës reformuese të Qeveri-
së, si dhe për pjesëmarrje në taki-
min e Shtëpisë së “Jean Monet” në
Paris i cili u shty për në fund të
muajit mars, por që ishte të dashur
të mbahet në janar të këtij viti . 

Ishte eurodeputeti Ivo Vjajgël
bashkë me deputetë tjerë që ini-
ciuan nisjen e dialogut për kthi-
min e opozitës në Parlament dhe
përfshirjen e saj në procesin refor-
mues në vend. Në këtë frymë ishte
dhe ftesa dhe pritja që iu bë në
Bruksel kryetarit të VMRO-së Hri-

stijan Mickosvki nga strukturat më
të larta në BE. Dialogu Pozitë –opo-
zitë pritet të merr formë gjatë vi-
zitës në Shkup të Presidentit të Ko-
misionit Evropian, Zhan Klod
Junker, më 26 shkurt.  Por VMRO
edhe përskaj bojkotit disamujor
tri herë u kthye në Parlament gjatë
fjalimit vjetor të Presidentit Gjorge
Ivanov, fjalimit të Sekretarit gje-
neral të NATO-s Jens Stoltenberg
dhe në seancën e 32, kur ishte në
rend ditë debati në lexim te tretë
mbi ligjin për gjuhët. Por si duket
VMRO-së ende i djeg burgosja e 6
deputetëve ndërsa sipas logjikës
së bashkëpunimit të mundshme
pozitë-opozitë nuk mund të përja-
shtohet ndonjë kompromis për li-
rimin e tyre nga aktakuzat. Të enj-
ten VMRO pati një komunikatë për
shtyp nga ku akuzoi përsëri LSDM
se “njerëz të pafajshëm po
mbahen në burg ndërsa kriminelët
e vërtetë dolën në liri”.

DIALOGU POZITË - OPOZITË 

Ligjet reformuese apo shqipja?
Probleme mes grupeve të punës është si të gjendet zgjidhja për  35 mijë
amandamentet e propozuar nga VMRO lidhur me ligjin për gjuhët dhe  krejt kjo për
të kushtëzuar tërheqjen e tyre me lirimin e gjashtë deputetëve nga paraburgimi. 

BUJAR OSMANI I PËRGJIGJET PROVOKIMIT BOSHNJAK

Jo, konferencë rajonale pa Kosovën
Nëse edhe ministri Bushati refuzon ftesën e
homologut boshnjak, gjasat për të dështuar
konferenca rajonale në Banja LLukë janë
shumë të mëdha

Koha

Koha
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Athinë, 8 shkurt - Zëvendëskryetari i
Parlamentit evropian dhe shef i euro-
grupit të SYRIZA-s, Dhimitris Papadi-
mulis, konsideron se ka mundësi hi-
storike për zgjidhje të kontestit për
emrin e Maqedonisë, informon
Njuz.in. 

Në shkrimin për rrjetin informa-
tiv francez "Mediart", politikani grek
thekson se "qeveria e kryeministrit
Aleksis Cipras dhe kabineti i ri i Zoran
Zaevit në Shkup shkojnë përpara me
hapa vendimtar drejt zgjidhjes për-
fundimtare të kontestit për emrin e
Maqedonisë, pas 25 vite qasje të ga-
buara dhe zvarritjeve nga qeveritë e
kaluara të të dyja vendeve". 

Dhimitris Papadimulis e poten-

con çështjen për stabilizim të Ballka-
nit dhe posaçërisht të Ballkanit
Perëndimor, të cilat sipas tij "me
dekada me radhë pësuan nga syni-
met irredentiste të qeverive populiste
dhe nacionalizmave, të cilat vetë dia-
logun e bëjnë më të vështirë, si dhe
nga frika e shpërbërjes së naciona-
lizmit shqiptar". "Interesi nacional
grek urdhëron që t'i zgjidhim të
gjitha çështjet dhe frontet e hapura
dhe me bashkëveprim të partnerëve
evropianë të hartojmë një të ardh-
me të re për rajonin, larg frymës, irra-
cionalitetit dhe qorrsokakut nga e
kaluara", shkruan Papadimulis në
tekstin në rrjetin "Mediart". Në dekla-
ratë, ndërkaq, për radion greke Real

fm, Papdimulis, lidhur me vendimin
e qeverisë së Maqedonisë për ndry-
shimin e emrave të aeroportit dhe
autostradës, thekson se atë që e bëri
Zaev është me rëndësi, pozitive, e
guximshme dhe nuk duhet të nënv-
lerësohet. 

Shton se përpjekjet e Zaevit dhe
të Ciprasit janë mbështetur edhe nga
Partia popullore evropiane, së cilës i
takon edhe Demokracia e Re dhe nga
Grupi socialist evropian, në kuadër
të të cilit janë edhe partitë greke PA-
SOK dhe Reka. Siç lajmëron korre-
spondenti i MIA-s nga Athina, Papa-
dimulis konsideron se zgjidhja mund
të vijë me nënshkrimin e marrëve-
shjes obliguese ndërkombëtare.

Mundësi historike për zgjidhjen e emrit
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Shkup, 8 shkurt - Kryetari i Komi-
sionit Evropian, Zhan Klod Junker,
më 25 shkurt do ta vizitojë Repu-
blikën e Maqedonisë si vendi i parë
i turneut të tij në vendet e Ballkanit
Perëndimor në drejtim të prezan-
timit të Strategjisë së BE-së për
rajonin. Këtë të enjten në pres kon-
ferencën e deklaroi zëvendëskrye-
ministri për Çështje Evropiane,
Bujar Osmani në të cilën ishte pre-
zantuar edhe analiza e thellë e po-
rosive dhe përmbajtjeve në Stra-
tegjinë e BE-së për Ballkanin
Perëndimor e publikuar parm-
brëmë në Strasburg.    

"Ky është moment i rëndësi-
shëm për prezantimin e Strategji-
së, por edhe për inkurajimin e qe-
verive që t'i dyfishojnë përpjekjet
për arritjen e targeteve të reja të
shkurtuara", tha Osmani. Sipas tij,
Strategjia i përmbush të gjitha
pritshmëritë e Maqedonisë, sepse
valorizohen sukseset e vendit në
raport me reformat, paralajmëron
përgatitje të jepet rekomandim i
qartë nga ana e BE-së për hapjen e
bisedimeve dhe mundëson të mos
ketë diferencime të vendeve në
bazë të mundësisë për anëtarësim,
por vlerësim të tyre individualisht
sipas rezultateve të arritura. "Ma-

qedonia me këtë uording që është
dhenë në këtë Strategji është e kë-
naqur sepse mundëson që kur të
fillojnë bisedimet të mund të arrijë
paraprijësit në këtë proces nëse ar-
rin rezultate. 

Ne e dëshirojmë këtë, sepse
Maqedonia është vendi më i vjetër
në këtë proces edhe para Serbisë,
Malit të Zi dhe të gjitha vendeve
nga Ballkani Perëndimor, sepse ki-
shim Marrëveshje  për Stabilizim
dhe Asociim në vitin 2001, jemi
kandidat nga viti 2005 dhe ka
shumë arritje në procesin e har-
monizimit me legjislaturën evro-
piane dhe transformimin e shoqë-
risë", tha Osmani.

Ai theksoi se Raporti i Komisio-
nit Evropian për zhvillimin e vendit
do të publikohet më 17 prill dhe
pret rekomandim të qartë të nën-
tin me radhë për fillimin e bisedi-
meve. Në lidhje me përmbajtjen
e Strategjisë, ajo çka e dallon
lidhur me të gjitha dokumentet
paraprake, është se ajo ndan obli-
gime jo vetëm për vendet kandida-
te, por edhe për BE-në respektivi-
sht procesin e zgjerimit e bën
dykahësh. Në aneksin e Strategji-
së, sipas Osmanit, është përcaktuar
edhe lista e detyrave për BE-në për-
mes së cilave ajo duhet që t'i për-

gatisë vendet për anëtarësim.
Njëherësh, është parashikuar BE-
ja institucionalisht të përgatitet
për pranim të anëtareve të reja, si
dhe të bëhet e fortë para se të
bëhet më e madhe.

Gjithashtu, parashikohen
aranzhime të veçanta dhe obligi-
me të parevokueshme me qëllim
që të pengohet që vendet e reja
anëtare ta bllokojnë anëtarësimin

e vendeve të tjera nga Ballkani
Perëndimor. Nga ana tjetër vendet
kandidate, pritet që të implemen-
tojnë reforma gjithëpërfshirëse në
fushat kyçe në raport të sundimit
të së drejtës, të drejtave themelo-
re dhe qeverisjes, përforcimin e
ekonomisë, vendosjen e rregullave
dhe standardeve të BE-së dhe paj-
tim dhe marrëdhënieve të mira
fqinjësore. Për implementimin e

Strategjisë është parashikuar edhe
përkrahje e rëndësishme financia-
re. Vetëm në vitin 2018 duhet të
alokohen një milionë euro të cilat
duhet ta ndihmojnë procesin e
transformimit të shoqërive të ven-
deve nga Ballkani Perëndimor. Për
këtë qëllim, në mars BE-ja në
mbledhje do ta vendosë dina-
mikën dhe shpërndarjen e mjete-
ve për çdo vend kandidat.

KRYETARI I KE-SË VIZITON BALLKANIN PERËNDIMOR

Junker 
nis me
Maqedoninë

Kryetari i Komisionit
Evropian, Zhan Klod
Junker, më 25 shkurt do
ta vizitojë Republikën e
Maqedonisë .Këtë të
enjten në pres
konferencën e deklaroi
zëvendëskryeministri
për Çështje Evropiane,
Bujar Osmani në të
cilën ishte prezantuar
edhe analiza e thellë e
porosive dhe
përmbajtjeve në
Strategjinë e BE-së për
Ballkanin Perëndimor e
publikuar parmbrëmë
në Strasburg

NUK MUND TË KETË ZGJIDHJE TË PJESSHME PËR EMRIN 

Deklarata e liderit të BDI-së, Ali Ahmeti,
për Televizionin grek "Skaj" se jemi vend
pa emër, është dhënë në kontekstin
pozitiv dhe ka të bëjë me gjendjen
aktuale me përdorimin e referencës së
përkohshme për shtetin në organizatat
ndërkombëtare, deklaroi sot
zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane,
Bujar Osmani.  "Deklarata e Ahmetit është dhënë
në kontekstin pozitiv në kuptimin se Republika e
Maqedonisë në institucionet ndërkombëtare
realisht është pranuar nën referencën IRJM, që as
nuk është dëshirë e qytetarëve, as nuk pranohet
prej qytetarëve e as nuk është zgjidhje e
përhershme. Thjeshtë në institucionet
ndërkombëtare kemi ndonjë zgjidhje të
përkohshme, gjegjësisht nuk kemi emër. Zoti
Ahmeti vlerëson se negociatat kanë të bëjnë me
zgjidhjen e këtij kontesti dhe zëvendësimin e

referencës me emër i cili do të jetë i
përhershëm. Zgjidhjet e përkohshme

nuk japin sinjale të mira për vetë
shtetin. Neve na duhen vendime të
përhershme për shtet të përhershëm",

tha zëvendëskryeministri Osmani në
pyetjen e gazetarëve në konferencën për

shtyp me rastin e prezantimit të analizës së
strategjisë së BE-së për Ballkanin Perëndimor.
Sipas tij, BDI ka rol konstruktiv në gjithë procesin.
Është e kyçur tërësisht në procesin dhe ndërtimin
e qëndrimit për këtë çështje, ndërsa Ahmeti është
pjesë e takimeve lidere dhe është në komunikim
të vazhdueshëm me kryeministrin Zaev për këtë
çështje.  "Ndoshta kemi dallime për këtë çështje,
por nuk kemi keqkuptime apo dëshira për
pengimin e procesit, por këto janë dallime
konstruktive, ide dhe këshilla të cilat tentojnë të
ndihmojnë në proces", thotë Osmani.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Grabitësit plaçkitën një pompë
benzine në Shkup
Grabitës të maskuar me automatikë kanë marrë para
me forcë nga të punësuarit në një pompë benzine. Siç
kumtoi policia, sot në mëngjes rreth orës tre është ra-
portuar se në Shkup, në bulevardin "Boris Trajkovski"
në një pompë benzine, nga ana e dy personave të
panjohur të maskuar,  nën kërcënimin me pushkë au-
tomatike, është kryer plaçkitje ndaj dy të punësuarve,
me ç'rast u është marrë një shumë parash nga qarkul-
limi ditor. Nga SPB-Shkup është kryer hetimi dhe po
punohet në zbardhjen e plotë të rastit.

Rrahje në një kafeteri në
Berverli Hills
Pronari i një objekti hotelierik në Qendrën Tregtare
"Beverli Hills", Z.V.(50) të mërkurën mbrëma është sul-
muar në mënyrë verbale nga një grup i mysafirëve
pasi nga fundi i orarit të punës është munduar ta
ndalë muzikën. Ata janë revoltuar dhe kanë filluar
grindje verbale me të. Që të parandalohet ndonjë inci-
dent më i madh I.S. (41) i ka ndarë mysafirët dhe pro-
narin. Ata kanë filluar të hedhin shishe drejt banakut,
e më pas e kanë braktisur lokalin. "Rreth orës 02:30,
I.S. ka shkuar në një objekt tjetër hotelierik dhe fiziki-
sht është sulmuar nga dhjetëra persona, mes të cilëve
edhe persona të cilët kanë marrë pjesë në prishjen e
rendit në objektin hotelierik paraprak me ç'rast i janë
shkaktuar lëndime trupore", informojnë nga MPB. Në
trazirën me disa goditje në kokë është sulmuar edhe
menaxheri i objektit hotelierik S.S.(25). Pas prishjes së
rendit, sulmuesit kanë ikur nga vendi i ngjarjes. Poli-
cia ndërmori masa për zbardhjen e plotë të rastit.

Një britanik vdes në tualetin e
aeroportit të Shkupit
Britaniku pesëdhjetë e dy vjeçar herët në mëngjes
rreth orës 4 është gjetur i vdekur në tualet në aeropor-
tin e Shkupit. "Në vendkalimin kufitar në aeroportin
"Aleksandri i Madh"-Shkup, nga ana e shërbimit të si-
gurisë të aeroportit, në tualet, është gjetur V.M. (52)
nga Britania e Madhe, i cili nuk ka dhënë shenja jete",
kumtoi MPB. Vdekjen e ka konstatuar mjeku i ekipit të
Ndihmës së Shpejtë Mjekësore. Pas urdhrit të proku-
rorit publik, trupi i të ndjerit është dhënë për autopsi.
(O.XH)

Shkup, 10 aksidente me një
këmbësor të lënduar rëndë
Një këmbësor është lënduar rëndë, ndërsa tetë perso-
na janë lënduar më lehtë në gjashtë prej gjithsej
dhjetë aksidenteve të regjistruara në 24 orët e fundit
në rajonin e SPB Shkup. Në katër aksidente janë evi-
dentuar vetëm dëme materiale. Nga SPB Shkup infor-
mojnë se për tejkalim të shpejtësisë gjatë vozitjes
janë sanksionuar 20 shoferë, ndërsa 15 janë përjash-
tuar nga komunikacioni prej të cilëve dy kanë drejtuar
veturën nën ndikim të alkoolit, dhjetë para se ta fi-
tojnë të drejtën për drejtimin e automjetit, ndërsa tre
kanë qenë fillestarë. Policia rrugore i ka përjashtuar
nga komunikacioni 11 automjete të paregjistruara, ka
shqiptuar masa ndaj 99 shoferëve për parkim të pa-
lejuar, ndërsa karrotreci i ka larguar 96 automjete.
Janë shqiptuar sanksione edhe për tre këmbësorë, për
katër shoferë të cilët në udhëkryq kanë kaluar në se-
mafor të kuq, një i cili nuk ka dhënë përparësi gjatë
kalimit, dy për rreshtim të palejuar, si dhe gjashtë për
mosposedimin e pajisjeve dimërore. SPB Shkup sot do
të mbajë mësim komunikacioni për pjesëmarrësit në
komunikacion të cilët kanë bërë shkelje të ndryshme.

KRONIKË

Shkup, 8 shkurt - Avokati i Zijadin
Selës, Abedin Abdullai, në seancën
gjyqësore të enjten kërkoi dëmshpër-
blim për klientin e tij me vlerë prej 30
milionë denarësh. Mjetet që
kërkohen si dëmshpërblim janë për
harxhimet materiale për shërimin e
Selës, për dhimbjen fizike të përje-
tuar, cenimin e integritetit personal
dhe frikës së përjetuar. 

Dje, ekspertizë para gjykatës ka
dhënë dëshmitari i parë Gordançe
Sokollovski, i cili është i punësuar në
firmën që  ka vendosur kamerat e si-
gurisë në Parlamentin e Maqedoni-
së. 

Në ndërkohë, në Gjykatën Penale
filloi edhe gjykimi kryesor i të aku-
zuarve për tentimin për vrasje të de-
putetit Zijadin Sela, që ndodhi më 27
prill vitin e kaluar në Parlamentin e
Maqedonisë. Deklaratë kanë dhënë
dëshmitarët, ndërsa janë prezantuar
dëshmi dhe deklarata të ekspertëve.

Abedin Abdullai, avokat i Selës,
tha se pret që ai të paraqitet në
seancën e sotme kryesore.

Në tentim-vrasjen e Selës aku-
zohen babë e bir - Kire dhe Cane
Gjorgjievski, Oliver Oshavkovski, Sa-
sha Cenkov, Nikollçe Dimitrevski,
Aleksandar Janevski-Toshta, Andrej

Micov, Nikolla Vojminovski, Kosta De-
lov dhe Stojan Pavllovski, i njohur me
nofkën "Kobra". 

Ndryshe, për dhunën në Parla-
mentin e Maqedonisë tashmë janë
shqiptuar aktvendime gjyqësore për
dy lëndë. Në të parën, nëntë persona
pjesëmarrës në dhunë fituan dënime
me burg, ndërsa në rastin e dytë -
Pançe Angelov, sulmuesi i Radimilla
Shekerinskës u dënua me burg prej
katër vjetësh. Në vijim është proce-
dura hetuese edhe për lëndën që e
hapi Prokuroria Publike për "rrezikim
terrorist të rendit kushtetues" për të
cilin dyshohen 36 persona.

Gjenden 9.5 kg
marihuanë, dileri i
dyshuar nga Dibra
Shkup, 8 shkurt - Në dy thasë të zinj,  ndër-
sa pas njohurive paraprake të marra, poli-
cia ka gjetur 9.5 kg marihuanë  në vendin e
quajtur "Raiçki most" në Dibër. Sipas poli-
cisë, i dyshuar për drogën është një dibran
i njohur mirë në organet e persekutimit.
Ashtu siç kumtoi MPB pas masave dhe ak-
tiviteteve të ndërmarra, është konfirmuar
identiteti i personit të involvuar në këtë
rast, ndërsa bëhet fjalë për B.D.(38) nga
Dibra, përndryshe kryerës i evidentuar i
veprave të tjera penale. I dyshuari është
zënë dhe dje është arrestuar në SP Dibër
për zbardhjen e rastit. Pas urdhrave të sigu-
ruara nga gjykata kompetente, dje janë
bastisur tre lokacione, me ç'rast në shtë-
pinë ku ka qëndruar i dyshuari është gjetur
dhe marrë një valixhe dhe një çantë me
mbetje të drogës narkotike marihuanë.
Pas dokumentimit të tërësishëm të rastit
kundër B.D.  Do të parashtrohet padi pena-
le për dyshimin për vepër penale të bërë
"prodhimtari të palejuar dhe lëshim në
qarkullim të drogave narkotike dhe sub-
stancave psikotrope".

PROCES GJYQËSOR PËR 27 PRILLIN

Sela kërkon dëmshpërblim
30 milionë denarë

Ministria e Arsimit u ka bërë
thirrje mësimdhënësve, profe-
sorëve, nxënësve dhe studentëve
që sot ( të premten) të shkojnë në
vend pune dhe nëpër shkolla e
universitete me biçikleta.

Ministria kërkon nga ata që t’i
bashkohen nismës së shoqatës
joformale “Me biçikletë”, në

kuadër të aksionit global “Në
dimër me biçikleta në shkollë dhe
punë”. Gjithashtu , Ministria
kërkon që të respektohen rregul-
lat e komunikacionit, pjesëmarrë-
sit në aksion të jenë të vëmend-
shëm për sigurinë e tyre dhe të
tjerëve, të kënaqen, ta shijojnë
këtë ditë me biçikleta, etj.

Në shkollë – me biçikleta
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Shkup, 8 shkurt – Ndryshimet dhe
plotësime e fundit që pësoi Ligji i
teksteve shkollore në arsimin fil-
lor dhe të mesëm, të miratuara ta-
nimë nga Kuvendi i Maqedonisë
me procedurës së përshpejtuar, si-
pas zëvendësministrit të Arsimit
Arbër Ademit, do të ndikojnë duk-
shëm në rritjen e cilësisë së tekste-
ve shkollore. Kjo, sepse janë për-
shpejtuar afatet kohore që kanë të
bëjnë me intervenimin dhe kor-
rigjimin e të gjitha lëshimeve në
tekstet e botuara paraprakisht si
dhe krijimin e mundësive që të
njëjtat të gajden në treg. Por, çë-
shtje që ka mbetur të e rregullohet
në kuadër të rregulloreve për para-
qitjen në Konkurset për përgatitje
e teksteve shkollore është gjuha

në të cilën mund të paraqesin
dorëshkrimet autorët ose shtëpitë
botuese.  Ligji, në këtë pikë nuk ka
ndryshime. Zëvendësministri Ade-
mi, thotë se sa i përket çështjes së
dorëshkrimeve situata është e
njëjtë sikurse në Ligjin paraprak,
mirëpo me siguri që do të ofrohet
zgjidhje në kuadër të rregulloreve
që do të nxirren në ët ardhmen apo
edhe përmes nxjerrjes së një Ligji
tërësisht të ri për tekstet shkollore.
“Në Ministrisë e Arsimit dhe
Shkencës ekziston mendimi se
Ligji aktual për tekstet shkollore
duhet të rishikohet si tërësi dhe
duhet të mendohet që të sillet një
Ligji krejtësisht. Me ndryshimet
dhe plotësimet e fundit ligjore
kemi synuar që të hapim rrugë për
të përmirësuar dhe korrigjuar sa
më shumë dhe sa më lehtë tekstet

aktuale”, pohon Ademi. 
Risia kryesore e Ligjit të ndry-

shuar dhe plotësuar është se
mundëson korrigjim të shpejtë të
gabimeve, që janë të konstatuar
në të kaluarën apo që mund të evi-
dentohen në të ardhmen. “Pra
nëse konstatohet një problem, në
librin veçomë të miratuar për për-
dorim, Shërbimi Pedagogjik ka të
drejtë të iniciojë procedurë për sh-
qyrtimin e kontesteve që mund të
paraqiten”, pohon Ademi, ndërsa
sqaron se kontestet që do të hapin
nevojën e ndryshimeve dhe plotë-
simeve të një libri të caktuar mund
të jenë në aspektin profesional,
metodologji, teknik si dhe në rraf-
shin e përkthimeve dhe adaptime-
ve të teksteve shkollore. Këshilli Pe-
dagogjik, në këtë rast do të kërkojë
nga botuesi, respektivisht autorët

që të bëjnë  propozime për ndry-
shime në atë tekst shkollor është
atë në një afat prej 30 ditëve nga
dita e pranimit të kërkesës në fjalë.
Madje, në këtë pikë, Ligji u mundë-
son edhe vetë botuesve, respektivi-
sht autorëve që me vetiniciativë të
japin për propozime për ndryshi-
min e pjesëve që mund të vlerë-
sojnë se janë me lëshimet e
lartpërmendura.  Konkretisht, “bo-
tuesit dhe autorët mund të propo-
zojnë korrigjimin e pjesëve të tek-
steve shkollore edhe pa u kërkuar
të njëjtat nga Këshilli Pedagogjik”,
sikurse shprehet zëvendësministri.
Procedurat e mëtejme, sqaron ai,
vazhdojnë me shqyrtimin e atyre
propozimeve nga Këshilli Peda-
gogjik apo komisioni përkatës
detyra e të cilit është që në afat
prej 15 ditëve të jep vlerësime për

propozimet e bërë paraprakisht.
Në raste të këtilla, kur komisioni
jep vlerësim pozitiv, pra se teksti
shkollor duhet korrigjuar, atëherë
ministri i Arsimit dhe Shkencës
sjell aktvendim me të cilin konsta-
ton se vlen leja për përdorim e atij
teksti shkollor, kurse botuesi është
i obliguar të botojë tekste të reja
me inkorporimin e ndryshimeve
përkatëse. Ligji jep gjithashtu
mundësinë e bashkëngjitjes së sh-
tojcave për libra të caktuar, pra për
të cilët është konstatuar një lëshim
dhe më pas është marrë vendim
për plotësimin dhe ndryshimin e
tij. Shtojcat dhe librat do të përdo-
ren njëkohësish, sakaq nëse bo-
tuesi, respektivisht autori nuk u
përmbahet këtyre rregullave në ra-
ste të këtilla do të merret leja për
përdorimin e atij teksti shkollor.
“Të gjitha këto zgjidhje të ofruara
me Ligjin e ri të teksteve shkollore
janë në kuadër të gabimeve apo
kontesteve që nuk tejkalojnë 30
përqindëshin e materiale të atij li-
bri”.

Një tjetër risi e këtij Ligji është
se u jep të drejtë shtëpive botuese
dhe autorëve që të nxjerrin në treg
librat të cilët janë lejuar nga MASH
për përdorim në shkolla. Por, sikur-
se sqaron zëvendësministri Ade-
mi, kusht për këtë është që çmimi
i librave në treg mos jetë më i larët
se çmimi me të cilën janë blerë të
njëjtat libra nga MASH-i. Ky rre-
gullim ligjor është bërë me qëllim
që ti mundësojë secilit që është i
interesuar të ketë qasje deri te li-
brat e rij, pasi cikli i botimit të tek-
steve shkollore do të behet në çdo
pesë vjet. Pra, përjashtim bëjnë
vetëm librave të ciklit të ulët të ar-
simit nëntëvjeçar, nga klasa e parë
deri të tretën, kompletet e të cilave
do të botohen çdo vit. 

Evis HALILI

Shkup, 8 shkurt – Konkursi për dhë-
nien e çmimit shtetëror “Nënë Tere-
za” është një prej 5 konkurseve që
duhet të shpallet i pari këtë vit, por
për shkak të mandatit të përfun-
duar të anëtarëve të saj rrezikon të
dështojë. Konkursi për çmimin që
ndahet në muajin gusht, zakoni-
sht është shpallur nga Ministria e
Kulturës në ditët e fundit të muajin
mars. Gjasat që procedurat për
zgjedhjen e anëtarëve të rinj të kë-
tij komisionit të përfundojnë në
kohë janë të vogla, jo vetëm se nuk
dihet se kur do të fillojë funksioni-
min Komisionit parlamentar për
zgjedhje dhe emërime, por edhe
për vetë volumin e lëndëve të

grumbulluara gjatë kësaj periudhe
bojkotimi. Në departamentin për
ndarjen e çmimeve shtetërore në
Ministrinë e Kulturës thonë se për
të gjitha komisionet dhe këshillat
duhet të zgjidhen anëtarë të rinj,
kërkesat e tyre janë drejtuar në Par-
lament, por ende nuk kanë
përgjigje. Çmimi shtetëror “Nënë
Tereza”, është relativisht i ri, ndahet
që prej vitit 2006, më 26 gusht, në
ditën e lindjes së humanistes nga
Shkupi. Ai jepet me motivacionin
për arritje në fushën e humanitetit,
solidaritetit njerëzor dhe për
nxitjen dhe avancimin e mirëkupti-
mit dhe bashkëpunimit mes ba-
shkësive, kulturave dhe religjione-
ve, në me shpërblim në një vlerë sa
pesë paga mujore mesatare. Kjo

është një prej arsyeve që paradok-
salisht për këtë çmim edhe numri i
kandidatëve është i vogël, e për
rrjedhojë edhe gara për fitimin e
këtij çmimi. 

Bllokimi i punës së Komisionit
për zgjedhje dhe emërime solli dë-
shtimin e disa konkurseve dhe për
rrjedhojë mosdhënien e disa çmi-
meve shtetërore vitin e kaluar, si
“23 Tetori”, “Mito Haxhi Vasiliev Ja-
smin” (21 dhjetor).  Për të dy këto
çmime, i pari  për arritje në sferën e
shkencës, kulturës, arsimit,
mbrojtjes së interesave shtetërore
dhe promovimit të prioriteteve sh-
tetërore, vlerave dhe trashëgimisë
kulturore-historike të Maqedonisë
dhe i dyti për kontribut në publici-
stikë dhe gazetari nuk u ndanë pasi

që se konkurset nuk u shpallën
brenda afateve ligjore. Komisioni
parlamentar për zgjedhje dhe
emërime nuk arriti të realizonte
procedurat dhe të emëronte anë-
tarët e këshillit, mandati i të cilëve
skadoi në muajin qershor. Përveç
problemit me skadimin e manda-
teve dhe pas miratimit të Strategji-
së nacionale të kulturës pritet një
debat më i gjerë për ripozicionimet
e çmimeve shtetërore, sipas rëndë-
sisë dhe përfitimeve  prej tyre. Çmi-
mi “Nënë Tereza”, për shembull,
është një prej atyre që duhet të
ndryshojë duke u kategorizuar më
lart në këtë listë. 

Çmimi “23 Tetori”, Dita e luftës
revolucionare maqedonase, është
një prej çmimeve që gjatë këtij viti

do të jetë pjesë e debatit publik
nëse do të duhet të jetë pjesë e çmi-
meve shtetërore ose jo. Në grupet e
punës të ngritura nga Ministria e
Kulturës është debatuar për kor-
rektimet që duhet të pësojnë lista
me çmime, por edhe vetë Ligjin për
çmimet shtetërore.  Pjesë e këtyre
ndryshimeve, edhe pse ende nuk
është debatuar, do të duhet të jetë
edhe sa i tako ndryshimit të profilit
monoetnik të tërësisë së çmimeve
shtetërore që jepen dhe figurave
apo datave që janë të rëndësishme
jo vetëm për maqedonasit.  

CILËSIA E TEKSTEVE SHKOLLORE

Garantues - Ligji i ri
Gjuha në të cilën
mund të paraqitet
në një dorëshkrim i
teksteve shkollore ka
mbetur e njëjtë, pasi
ndryshimet dhe
plotësimet e fundit
në Ligjin për tekstet
shkollore nuk prekin
këtë pikë. Por,
zëvendësministri i
Arsimit, Arbër
Ademi thotë se
gjërat do të
rregullohen edhe në
këtë pikë. 

ANOMALITË E ÇMIMEVE SHTETËRORE 

“Nënë Tereza, sërish në pikëpyetje
Gjasat që procedurat për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të këtij komisionit të përfundojnë në kohë janë të vogla, jo
vetëm se nuk dihet se kur do të fillojë funksionimin Komisionit parlamentar për zgjedhje dhe emërime, por edhe për
vetë volumin e lëndëve të grumbulluara gjatë kësaj periudhe bojkotimi. Në departamentin për ndarjen e çmimeve
shtetërore në Ministrinë e Kulturës thonë se për të gjitha komisionet duhet të zgjidhen anëtarë të rinj, kërkesat e tyre
janë drejtuar në Parlament, por ende nuk kanë përgjigje
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Shkup, 8 shkurt - Bizneset në vend
ankohen vite me radhë se ndryshi-
met e shpeshta ligjore ju shkak-
tojnë problem të mëdha në punën
e tyre të përditshme. Probleme më
të mëdha me zbatimin e legjisla-
cionit në praktikë kanë sidomos
kompanitë më të vogla , të cilat për
shkak të resurseve të kufizuara edhe
nuk kanë mundësi të ndjekin ndry-
shimet e shumta ligjore. Ndryshi-
me të shpeshta të ligjeve ka në
shumë sfera të tjera që pengojnë
punën normale të biznesit. Nga
Lidhja e Odave ekonomike të Maqe-
donisë thonë se nevojitet edukimi,
konsultimi por edhe trajnimi për
zbatimin praktik të ligje.

TRAJNIMI PËR ZBATIM 
PRAKTIK TË LIGJEVE 

“Kompanitë në Maqedoni, sido-
mos ato më të vogla për shkak të
resurseve të kufizuara nuk kanë
mundësi që të ndjekin ndryshimet
e shpeshta të ligjeve . Andaj nevoji-
tet edukim, trajnimi për zbatim
praktik të ligjeve dhe mbi të gjitha
konsultimi me biznesin gjatë për-
gatitjes së rregullativës së re ligjore

ose plotësimit dhe ndryshimit të
legjislacionit ekzistues. Në këtë
drejtim për herë të parë të gjitha
odat ekonomike punojnë së bashku
për përmirësimin e ambientit të
biznesit .Në bashkëpunim me kom-
panitë, ekspertët dhe institucionet
kompetente i detektojmë pengesat
që pengojnë implementimin prak-
tik të ligjeve . Pas kësaj do të kemi
edhe masa konkrete që do të dorë-
zohen deri tek institucionet kom-
petente me qëllim të zbatimit me
sukses të rregullativës ligjore si ku-
sht për rregullimin e më shumë sfe-
rave ekonomike”, thotë Aleksandar
Zarkov, drejtor i Lidhjes së Odave
ekonomike të Maqedonisë. 

Në muajt në vijim në debat me
biznesin dhe ekspertët e ndryshëm
në tërë Maqedoninë do të shtrohen
për diskutim temat si tatimet,
marrëdhëniet e punës, inspektora-
ti i tregut, licencat për punën hote-

lerike, bujqësi dhe ambientin mje-
disor. Propozimet e komunitetit të
biznesit do të përpunohen sërish
dhe do të dorëzohen deri tek qe-
veria.

Para dy muaj edhe kompanitë
nga ndërtimtaria, turizmi dhe in-
dustria e tekstilit, anëtare të
OEMVP-së, kanë shprehur pakëna-
qësi rreth ndryshimeve të shpeshta
ligjore të çilat tangojnë bizneset e
tyre. Ata ankohen se përballen
vazhdimisht me problemet për si-
gurimin e zbatimit praktik të rre-
gullativës për tokë ndërtimore, pro-
cedurat për ndërtim dhe për
planifikim hapësinor të cilat sipas
tyre ndryshohen shpesh. Kompa-
nitë nga sektori i ndërtimit thonë
se vetëm ligji për ndërtim në vitet e
kaluara ka pësuar afër 25 ndryshime
apo në mesatare ndryshimet dhe
plotësimet janë miratuar në çdo tre
muaj. 

KËRKOHEN LEHTËSIRA PËR
PAGESËN E TVSH

Kompanitë në praktikë kanë
theksuar mbi 60 probleme gjatë
implementimit të ligjeve të ndry-
shme që ju krijojnë probleme jo të
vogla në punën e tyre. 

Komuniteti i biznesit ndër të
tjerash kërkon që TVSH apo Tatimi
i Vlerës së shtuar të paguhet pasi
ato të paguajnë detyrimet e tyre
dhe jo si tani pas lëshimit të fa-
turës. Kërkohen edhe ndryshime
në Ligji për pagesë me para të gat-
shme , ku nëse konstatohen parre-
gullsi gjatë lëshimit të llogarive fi-
skale , sipas tyre duhet të
shqiptohet vetëm dënim në të hol-
la , por jo edhe ndërprerje e punës
së biznesit. 

Kërkohet që puna praktike të
rregullohet në mënyrë të veçantë ,
ose të jetë jashtë marrëveshjes për
punë. Tani në praktikë ajo paraqet

ngarkesë financiare për kompanitë
për shkak se ekzistojnë industri
specifike që krahas pagesës së kon-
tributeve kanë edhe kompensime
të tjera. Gjithashtu kërkohen edhe
kontrolle falas sistematike për të
punësuarit, ose ato të bëhen pjesë
sigurimit shëndetësor, për shkak
se sipas komunitetit të biznesit ato
paraqesin ngarkesës të madhe fi-
nanciare për firmat. Gjithashtu
kompanitë ankohen edhe në sjel-
ljen joprofesionale të një pjesë të
nëpunësve të doganës, ose për in-
terpretim subjektiv dhe të ndry-
shëm të ligjeve. Andaj kërkohet
miratimi i Kodit etik për punën e
doganierëve. Nga Dogana
kërkohet edhe lehtësime dogano-
re për kompanitë e vogla dhe të
mesme , dhe ulje e gjobave nëse
konstatohen gabime gjatë doga-
nimit që ndonjëherë janë edhe të
karakterit teknik.

Shkup, 8 shkurt - Është miratuar
Programi operativ sektorial i rish-
qyrtuar për transport 2014-2020,
në suaza të programit  IPA 2,  për-
mes të cilit për Maqedoninë janë
siguruar 127.2 milionë euro. Prej
tyre, 108,1 milionë euro janë nga
programi IPA 2, ndërsa 19.1 mi-
lionë euro nga Buxheti i Maqedo-
nisë. Paratë dedikohen për
projekte në sektorët hekurudha,
rrugë dhe për ndihmë teknike.
"Në sektorin e hekurudhave janë
ndarë 71.5 milionë euro dhe do të
shfrytëzohen për ndërtimin e një
pjese të fazës së tretë të heku-
rudhës drejt Bullgarisë, aksi rru-
gor Kriva Pallankë - vendkalimi
kufitar Deve Bair", kumtoi sot Mi-

nistria e Transportit dhe Lidhje-
ve. Për rrugë janë siguruar 48.7
milionë euro. Me to do të ndër-
tohet faza  e dytë e rrugës ekspre-

se Gradsko-Prilep, aksi rrugor
Gradsko-Drenovë, pjesa e tretë e
rrugës Gradsko-Prilep, do të rikon-
struohet aksi rrugor Kumanovë-

Rankovc, aksi rrugor  Pletvar, dhe
do të ndërrohen rrethojat
mbrojtëse të autostradës në Kor-
ridorin 10, në gjatësi prej 100 kilo-

metrash. Shtatë milionë euro, së-
rish,  janë siguruar për ndihmë
teknike, përkatësisht përpunimi i
dokumentimit projektues për
ndërtimin e shtigjeve për biçikle-
ta në Shkup, Tetovë, Shtip dhe
Ohër, për zëvendësimin e sinjali-
zimit në vendkalimet hekurudho-
re dhe për ndërtimin e nyjës mul-
timodale në Trubarevë. "Qeveria
e Republikës së Maqedonisë fu-
qishëm është e përkushtuar  në
realizimin e projekteve kapitale
dhe zbatimin e reformave në Sek-
torin e Transportit me të cilat pri-
tet të përshpejtohet rritja ekono-
mike e vendit", thuhet në
kumtesën e Ministrisë së Tran-
sportit dhe Lidhjeve.

KOMPANITË ADRESOJNË PAKËNAQËSITË
Bizneset në vend
ankohen vite me
radhë se ndryshimet e
shpeshta ligjore ju
shkaktojnë problem
të mëdha në punën e
tyre të përditshme.
Kompanitë në
praktikë kanë
theksuar mbi 60
probleme gjatë
implementimit të
ligjeve të ndryshme
që ju krijojnë
probleme jo të vogla
në punën e tyre

Miratohen 127 milionë euro për hekurudhën me Bullgarinë
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Koha

Pengesa në 
implementimin e ligjeve 

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



8 MARKETING
Koha, e premte 9 shkurt, 2018 

Komisioni për posedim të mjeteve të patundshme dhe të tundshme të Komunës së Kumanovës në bazë të nenit 36, 37, 38, 39, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dhe nenit 67, të Ligjit për ndryshim të Ligjit për shfrytëzim dhe posedim me mjetet në pronësi të shtetit dhe me mjetet në 
pronësi të komunave (Gazeta Zyrtare e RM nr. 78/15, 106/15 dhe 153/16 ) dhe Vendimit nr. 09-6292/37 të datës 11.09.2017 të Këshillit të Komunës së Kumanovës për dhënie të pëlqimit të Vendimit nr. 02-383/4 të datës 06.09.2017 të Këshillit drejtues të NP Pazarishta 
për dhënie me qira të mjeteve të patundshme përmes ankandit publik elektronik në emër të Ndërmarrjes publike Pazarishta, publikon: 

 

 
KOMUNA E KUMANOVËS 

 
SHPALLJA NR. 01/2018 

Të shpalljes për dhënie me qira të mjeteve të patundshme – përmes ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK (hera e parë) (hera e dytë) (hera e tretë) dhe (hera e katërt) 
  
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME  

1. LËNDË E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK 
Lëndë e ankandit publik elektronik është dhënie me qira të pronave të patundshme – hapësirë afariste dhe tokë ndërtimore, pronë e NP Pazarishte, që jepen me qira në pajtim me Vendimin e Këshillit drejtues të NP Pazarishta për dhënie me qira të hapësirës afariste 
numër 02-383/4 të datës 06.09.2017 dhe pëlqimit të dhënë me Vendim nr. 09-6292/37 të datës 11.09.2017 të Këshillit të Komunës së Kumanovës, për kohëzgjatje prej 5 vjetëve nga dita e nënshkrimit të Marrëveshjes për ofertuesin më të volitshëm. 

2.  KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR DHËNIE ME QIRA  
• Qiranë qiramarrësi obligohet që ta paguajë në muaj në afat prej 7 ditëve nga dita e dorëzimit të faturës. 
• Tatimi i vlerës së shtuar paguhet nga ana e qiramarrësit. 
• Qiramarrësi obligohet që të paguajë kamatë për dënim ligjor për çdo pagesë të vonuar. 
• Qiramarrësi është i obliguar që rregullisht të paguajë shpenzimet për energji elektrike, ujë, bërllokun, si dhe kompensime të caktuara për objektin, sigurinë dhe të ngjashme. 
• Qiramarrësi nuk mundet që objektin afarist (hapësirën për parkim) ta japë me qira. 

3.  TË DHËNAT PËR HAPËSIRAT AFARISTE DHE HAPËSIRËN PËR PARKIM SI PJESË TË MJETEVE TË PATUNDSHME QË JEPEN ME QIRA  
-Lista pronësore numër 2709 KK Kumanovë  
-Shqyrtim të dokumentacionit planor urbanistik, kontroll në vend të ngjarjes dhe shqyrtim në shfaqje të fotografuar mund të bëhet në lokalet administrative të NP PAZARISHTA – Kumanovë çdo ditë pune (prej ditës së hënë deri ditën e premte) prej ora 07.00 deri në 
ora 15.00. 

 
Nr. 
rendor  
 

Ankand Rruga dhe numri Hapësira afariste  KK Kumanovë  Sipërfaqja e hapësirës afariste  Garancia bankare 
2% 

Shuma 
fillestare e 
qirasë mujore  

Hapi minimal i 
ankandit 1% 

1 Hera e katërt  JNA nr. 108 Objekt afarist nr. 30 deri në hyrja nr. 4, kontejner 16958/R. 10,5 m2 12.915  denarë 3.229 denarë  33 denarë 

2 Hera e tretë JNA nr. 108 Objekt afarist nr. 9 deri në hyrja nr. 3, ndërtim i fortë  16958/Z. 46 m2 prej të cilave 20 m2 
përdhese dhe 26 m2 nënkulm  56.580 denarë 14.145 denarë  141 denarë 

3 Hera e dytë  JNA nr. 108 Objekt afarist nr. 40 deri në hyrja nr. 3, kontejner 16956/B  5 m2 6.150 denarë 1.538 denarë 15 denarë  
4.  Hera e dytë  JNA nr. 108 Objekt afarist nr. 23 deri në hyrja nr. 3, ndërtim i fortë 16958/L 20 m2 34.440 denarë 8.610 denarë 86 denarë 
5. Hera e parë  JNA nr. 108 Objekt afarist nr. 24 deri në hyrja nr. 2, ndërtim i fortë 16958/L 16 m2 27.552 denarë 6.888 denarë 69 denarë 
6. Hera e katërt  Oktombriska Revolucija pn  Objekt afarist nr. 4 kontejner  18667/4 17,46 m2 15.033 denarë 3.758 denarë 38 denarë 
7. Hera e katërt Oktombriska Revolucija pn  Objekt afarist nr. 6 kontejner 18667/6 17,46 m2 15.033 denarë 3.758denarë 38 denarë 
8. Hera e katërt Oktombriska Revolucija pn  Objekt afarist nr. 7 kontejner 18667/7 16,40 m2 14.120 denarë 3.530 denarë 35 denarë 
9. Hera e katërt Oktombriska Revolucija pn  Objekt afarist nr. 12 kontejner 18667/12 12 m2 10.332 denarë 2.583 denarë 26 denarë 
10. Hera e katërt Oktombriska Revolucija pn  Objekt afarist nr. 12  kontejner 18667/13 14,52 m2 12.501 denarë 3.125 denarë 31 denarë 
11. Hera e katërt Oktombriska Revolucija pn  Objekt afarist nr. 12b kontejner 18667/14 14,52 m2 12.501 denarë 3.125 denarë 31 denarë 
12. Hera e katërt Oktombriska Revolucija pn  Objekt afarist nr. 13  kontejner 18667/15 14,52 m2 12.501 denarë 3.125 denarë 31 denarë 
13. Hera e tretë Oktombriska Revolucija pn  Objekt afarist nr. 3 kontejner 18667/3 17,46 m2 15.033 denarë 3.758 denarë 38 denarë 
14. Hera e tretë Oktombriska Revolucija pn  Objekt afarist nr. 13b kontejner 18667/16 14,52 m2 12.501 denarë 3.126 denarë 31 denarë 
15. Hera e tretë Oktombriska Revolucija pn  Objekt afarist nr. 14 kontejner 18667/17 14,52 m2 12.501 denarë 3.126 denarë 31 denarë 

        
5. TË DREJTË PËR PJESËMARRJE  
 
Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik kanë të gjitha subjektet e interesuara të vendit dhe të huaja fizike dhe 
juridike të cilat në pajtim me ligjin i plotësojnë kushtet e dhëna në shpallje. 
 

• KUSHTET PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK ELEKTRONIK  
Subjektet e interesuara fizike dhe juridike parashtrojnë fletëparaqitje për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik, të 
kompletuar me dëshmitë në vijim: 
 

• Deklaratë me të cilën pranojnë kushtet e dhëna në shpallje. 
• Garanci bankare për seriozitet në shumë prej 2% të shumës së vlerësuar të mjetit, për pjesëmarrje në 

ankandin publik. Krahas garancisë bankare në mënyrë elektronike për seriozitet duhet që në origjinal të 
dorëzohet edhe deri tek Komisioni për posedim të mjeteve të patundshme dhe të tundshme të Komunës së 
Kumanovës në ditën kur do të dorëzohet dokumentacioni i kompletuar. 

• Dëshmi për identitet  
-për subjektet fizike – kopje të letërnjoftimit ose dokumentit të udhëtimit  
-për subjektet juridike të vendit – gjendja aktuale nga Regjistri qendror i RM  
-për subjektet juridike të huaja – dëshmi për regjistrim nga regjistri përkatës i vendit ku janë të regjistruar. 

• E-mail adresë të parashtruesit të fletëparaqitjes, përmes së cilës do të realizohet procedura e regjistrimit 
për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik në të cilën do të dërgohet emri përdorues dhe fjalëkalimi për 
qasje në internet faqen në të cilën do të realizohet ankandi publik elektronik. 
Fletëparaqitjet të cilat nuk do të jenë të kompletuara me këto dëshmi nuk do të marrin pjesë në ankand për 
çka do të informohen në mënyrë elektronike. 

 
• ÇMIMI FILLESTAR  

 
Çmimet fillestare të qirasë mujore për secilën pozitë të shpalljes janë dhënë në pasqyrën tabelore. 

 
         8. GARANCIA BANKARE PËR SERIOZITET  
  
Garancia bankare për seriozitet të ofertës për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik për patundshmërinë në fjalë 
për dhënie me qira është 2% e shumës së vlerësuar të pronës së patundshme dhe shuma është përcaktuar është 
përcaktuar në pasqyrën tabelore të dhënë në këtë shpallje. 
            Garancia bankare për seriozitet të ofertës për pjesëmarrje në ankandin publik i kthehet parashtruesit të 
fletëparaqitjes në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik, ndërsa garancia bankare ofertuesit më të 
volitshëm i kthehet 15 ditë nga dita e pagesës së shumës së përgjithshme të arritur në ankandin publik.  
Garancia bankare jepet në dobi të NP PAZARISHTA Kumanovë  
 

• AFATI PËR PARASHTRIMIN E FLETËPARAQITJEVE      
         

  Fletëparaqitjet për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik dorëzohen në afat prej 11 ditëve nga dita e 
publikimi të shpalljes, kryesisht deri më 19.02.2018, në formë elektronike në internet adresën në vijim www.e-
stvari.mk 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 1 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte)  me fillim në ora 08.00. 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 2 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 08.15. 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 3 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 08.30. 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 4 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 08.45. 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 5 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 09.00. 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 6 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 09.15. 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 7 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 09.30. 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 8 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 09.45. 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 9 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 10.00. 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 10 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 10.15. 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 11 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 10.30. 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 12 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 10.45. 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 13 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 11.00.  

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 14 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 11.15. 

Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor nr. 15 do të 
mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 23.02.2018 (e premte) me fillim në ora 11.30. 

 
       10. PROCEDURA  
 
Procedurën për ankandin publik elektronik për dhënie me qira të pronave të patundshme në pronësi të NP 

Pazarishta e realizon komisioni për posedim me mjetet e patundshme dhe të tundshme të Komunës së Kumanovës. 
Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankandin publik parashtrohet në mënyrë elektronike dhe duhet të përmbajë të 

gjitha të dhënat dhe dëshmitë të cilat janë përcaktuar në shpallje për ankand publik elektronik. 
Komisioni pas pranimit të fletëparaqitjeve vërteton nëse janë të dorëzuara në afatin e caktuar dhe nëse janë të 

kompletuara në pajtim me kushtet në shpallje pas çka i informon parashtruesit e fletëparaqitjeve përmes formës 
elektronike. Parashtruesve të fletëparaqitjeve të cilat janë të kompletuara, komisioni në afat prej (3) tre ditëve nga dita 
e parashtrimit të ofertave u dorëzon emër përdorues dhe fjalëkalim për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa 
parashtruesve të cilët nuk kanë parashtruar dokumentacion të kompletuar u dërgon kumtesë me arsyetim se nuk do të 
marrin pjesë në ankandin publik.  

Ankandi publik elektronik fillon me shpalljen e çmimit të përgjithshëm fillestar të qirasë së pronës së patundshme 
dhe realizohet përmes licitacionit nga ana e pjesëmarrësve. Në pesë minutat e para të ankandit publik pjesëmarrësit 
mund ta pranojnë, gjegjësisht rrisin çmimin e qirasë së pronës së patundshme. Ankandi publik do të konoderohet si i 
përfunduar në momentin e kalimit të kohës së përcaktuar në shpallje, pas çka nëse në kalimin e dy minutave të fundit 
të kohës së caktuar të kohëzgjatjes së ankandit publik elektronik nga ana e pjesëmarrësve jepet ofertë, atëherë afati 
përfundimtar për përfundimin e ankandit publik elektronik vazhdon edhe për (2) minuta, ndërsa do të përfundojë kur në 
dy (2) minutat e ardhshme nuk do të jepet ofertë e re. Ankandi publik do të vazhdojë pakufi derisa në intervalin kohor 
prej dy (2) minutave do të jepet ofertë e re.  

Nëse në pesë (5) minutat e para të ankandit publik nuk pranohet oferta, gjegjësisht nuk është dhënë ofertë më e 
madhe nga pjesëmarrësi në ankandin publik, vlera e qirasë së pronës së patundshme ulet për 2% pas çka 
pjesëmarrësit në ankandin publik sërish do të kenë mundësinë të pranojnë, gjegjësisht rrisin çmimin e qirasë së 
pronës së patundshme pa patur mundësinë pastaj të kufizohet hapi minimal për rritje.  

Nëse në kalimin e dy minutave të fundit të pesë minutave të dyta të ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve 
pranohet oferta, gjegjësisht jepet ofertë më e lartë, afati përfundimtar për përfundim të ankandit publik vazhdon edhe 
për dy minuta, ndërsa do të përfundojë në periudhën kur në dy minutat e ardhshme nuk do të jepet ofertë e re. 

Nëse në kohëzgjatje prej pesë minutave sërish nuk ka oferë, shuma e qirasë së pronës së patundshme sërish do 
të ulet për 2% nga shuma e vlerësuar më herët.  

Ankandi publik do të mbahet edhe në qoftë se shpalljes i është përgjigjur vetëm një pjesëmarrës i cili përmbushë 
kushtet nga shpallja dhe ofron çmimin fillestar.  

Për ofertues më të volitshëm konsiderohet pjesëmarrësi në ankandin publik i cili ka ofruar çmimin e fundit që 
paraqet çmimin më të lartë për qira të pronës së patundshme. 

Pas përfundimit të ankandit publik, Komisioni përpilon procesverbal për ankandin e realizuar publik i cili dorëzohet 
deri tek të gjithë pjesëmarrësit në ankandin publik elektronik. 

Ofertuesi më i volitshëm në afat prej 15 ditëve nga dita e përfundimit të procedurës së ankandit publik është i 
obliguar që të paguajë mjetet në llogari të NP PAZARISHTA – Kumanovë në pajtim me çmimin e arritur përfundimtar, 
ndërsa nëse nuk i ka paguar brenda atij afati, nuk do të lidhet marrëveshje, garancia bankare do të aktivizohet, ndërsa 
ofertuesi në periudhë prej një viti nuk do të ketë mundësi të marrë pjesë në çdo ankand të ardhshëm publik për mjetet 
e patundshme në fjalë.  

Me ofertuesin më të volitshëm në afat prej pesë ditëve pas realizimit të pagesës së çmimit të arritur përfundimtar 
lidhet marrëveshje për qira në formë me shkrim, i cili në afat prej 30 ditëve dorëzohet tek noteri për solemnizim.  

Shërbimet e noterit janë obligim i qiramarrësit.  
Pjesëmarrësit kanë të drejtë për ankesë vetëm në lidhje me procedurën e ankandit publik elektronik, në afat prej 

tre (3) ditëve nga mbajtja e ankandit publik deri tek Komisioni i cili vendosë në lidhje me ankesën përmes vendimit në 
afat prej pesë (5) ditëve pas pranimit të ankesës. 

 
Kundër vendimit të Komisionit mund të parashtrohet ankesë deri tek Komisioni shtetëror për vendosje në 

procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë.  
Kryetari i Komisionit për posedim të mjeteve të tundshme dhe të patundshme 

të Komunës së Kumanovës 
Dragan Jovanovski 



9AKTUALE
Koha, e premte 9 shkurt, 2018 

Në bazë të nenit 135, paragrafi 1 e Ligjit për arsim sipëror (Gazeta Zyrtare e RM nr. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 
83/2009, 99/09, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/15, 20/2015, 
98/2015, 145/2015, 154/2015, 30/2016, 120/2016, 127/2016), nenit 34 paragrafi 1 e Rregullores për kriteret dhe 
procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë-
doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (Fletorja universitare nr. 138/2009, 140/2009, 173/2011, 
194/2011, 250/2013 dhe 274/13), dhe vendimit të Këshillit mësimor-shkencor, dekani i Fakultetit të edukatës fizike, 
sportit dhe shëndetit në përbërje të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, publikon  

KONKURS 

Për zgjedhje të 

- Një asistent – doktorant në sferën shkencore: kinezologjia aplikative, për lëndët: teoria dhe metodika e futbollit, 
teknika dhe taktika e futbollit, përgatitja fizike në futboll, praktikë pedagogjike me përgatitje të punës së diplomës në 
futboll, futbolli dhe futsalli.  
 
(zgjedhja është për kohë prej pesë vjet) 

  
Kushtet: Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme, duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara me 

Ligjin për arsim sipëror, Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, 
mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë-doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe 
aktet tjera të Universitetit.  

Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë: biografi të shkurtë, dëshmi për plotësim të kushteve të 
përgjithshme dhe të posaçme, certifikatë të shtetësisë. 

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

Orari i punës së mësimdhënësit është për kohë të caktuar në pajtim me aktet e Fakultetit. 
 Konkursi zgjatë 8 ditë nga dita e publikimit. 
Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohen në adresën: Fakulteti për arsim fizik, sport dhe 

shëndet në Shkup, rr. Dimçe Mirçev nr. 3, 1000 Shkup, Fahu P. 681  
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup 

 Fakulteti për arsim fizik, sport dhe shëndet – Shkup  

Në bazë të nenit 131 të Ligjit për arsim sipëror (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 35/2008, 103/2008, 26/2009............  
dhe 127/2016),  nenit 34 të Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, 
shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë dhe doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe 
Metodi” në Shkup dhe nenit 41 të Rregullores për marrëdhënie të brendshme dhe punën e Fakultetit teknologjik-
metalurgjik Shkup në përbërje të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, Dekani i Fakultetit teknologjik-
metalurgjik në Shkup, publikon  

KONKURS  
 Për zgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha titujt mësimor-shkencor  

 
 zgjedhje të 1 (një) mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferat mësimore-shkencore:  

Teknologjia e veshjes, teknologjia e konfeksionit, 

 zgjedhje të 1 (një) mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferat mësimore-shkencore:   
Kontroll të vijës dhe kontroll prej vijës, bioinxhinieria, teknologjia e prodhimeve ushqimore – e tjera  

Kushtet: Kandidatët e paraqitur krahas kushteve të përgjithshme duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme të 
përcaktuara me Ligjin për arsim sipëror, Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-
shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë-doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe 
Metodi” në Shkup dhe akteve të tjera të Universitetit. 
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatë duhet të parashtrojnë: fletëparaqitje për konkurs, biografi të shkurtë, 
deklaratë për përmbushje të kushteve të përgjithshme dhe të posaçme për vendin e punës dhe certifikatë të 
shtetësisë. 
Dokumentet parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
Zgjedhja e kandidatëve bëhet në pajtim me Ligjin për arsim sipëror dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurën për 
zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë-doktorantë të 
Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. 
Orari i punës është përcaktuar në pajtim me aktet e Fakultetit. 
Konkursi zgjatë 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentet parashtrohen deri në Fakultetin teknologjik-metalurgjik Shkup, rr. “Rugjer Boshkoviq” nr. 16, 1000 
Shkup. 

Fakulteti teknologjik-metalurgjik Shkup 

Publicitet

Urim HASIPI

Tetovë, 8 shkurt - Qentë endacak po
sfidojnë çdo ditë e më shumë sigu-
rinë e qytetarëve të lagjes Lenin
por edhe lagjeve të tjera në Tetovë.
Banorët e kësaj lagje ndjehen të
rrezikuar për shkak se janë të
shumtë në numër, disa prej tyre të
tërbuar, të pavaksinuar dhe në të
shumtën e rasteve edhe sulmojnë
qytetarët dhe sidomos fëmijët.
Duke pasur parasysh faktin se
gjithmonë qëndrojnë afër mbetu-
rinave, ata janë të rrezikshëm edhe
nga kafshimet apo çfarëlloj kon-
takti tjetër me njerëzit, pohojnë
banorët e kësaj lagje. Ata urgjenti-
sht apelojnë që institucionet të
ndërmarrin masa për shkak se janë
të detyruar që për çdo ditë t’i dër-
gojnë dhe marrin fëmijët nga
shkolla pasi nuk janë të pakta ra-
stet kur këto qen edhe kanë sul-
muar banorët. “Ka shumë qen në

Lagjen tonë, janë të pa vaksinuar,
fëmijët nuk mund të dalin lirshëm
në rrugë sepse janë të rrezikuar,
është bërë problem dhe komuna
apo kushdoqoftë duhet të marrë
masa për të larguar këta qenë prej
këtu”, tha Mevludin Shasivari ba-
nor në lagjen "Lenin". Banorët tjerë
shprehen se duhet një interesim
më I madh nga ana e pushtetit
lokal në Tetovë që ky problem të
zgjidhet dhe fëmijët por edhe të
rriturit të mund të lëvizin lirshëm.
Ata nënvizojnë se më rrezik është
gjatë orëve të natës. Përndryshe,
qentë endacak përbëjnë rrezik të
drejtpërdrejtë për shëndetin e nje-
riut pasi në mungesë të ushqime-
ve, kushteve të këqija të jetesës,
mund të shndërrohen në bartës të
sëmundjeve të ndryshme që
përbëjnë rrezik potencial për jetën
e njerëzve, thonë mjekët. Bartja e
sëmundjeve mund të ndodh në
rast të gërvishtjes, kontaminimit

fekal, apo më e keqja edhe nga kaf-
shimi, duke pasur parasysh se nga
kafshimi mund të transmetohet
edhe tërbimi. Krahas kësaj, mjekët
shprehen se qentë endacak mund
të jenë edhe bartës të sëmundjeve
infektive dhe përhapjen e epide-
mive. “Në mënyrë indirekte poa-
shtu bartës të sëmundjeve infekti-
ve janë edhe kafshët dhe shpezët
sidomos qentë endacak të cilët
qarkullojnë në numër të madh
rreth kontejnerëve dhe nëse kaf-
shohet qytetari paraqet rrezik për
transmetim të ndonjë sëmundje

infektive”, thotë Ratko Davidovski,
mjek në qendrën për shëndet pu-
blik në Tetovë. Qentë endacak në
Tetovë, sipas të dhënave zyrtare,
brenda një viti kafshojnë rreth 100
qytetarë të Tetovës. Që nga pe-
riudhat e mëhershme e deri më
tash askush nga autoritetet
përgjegjëse nuk i është qasur më
seriozisht këtij problem që shqetë-
son çdo ditë banorët e Tetovës.
Drejtori i Ndërmarrjes Publike Ko-
munale Publike Tetova-Tetovë,
Xhelal Ceka, thotë se ende nuk ka
filluar të funksionojë njësia e

veçantë që është në kuadër të
ndërmarrjes për trajtimin e qenve
endacak. Ai thekson se programi i
kësaj njësia duhet që të kalojë në
Këshillin komunal dhe më pas të
ndahen mjete dhe të fillohet traj-
timi i qenve endacak. Ndryshe,
rajoni i Tetovës njihet si vend
strehim për qentë endacak, të cilët
në numër të madh janë në rrugët e
qytetit dhe paraqesin rrezik per-
manent për qytetarët sidomos për
fëmijët. Dukuria e këtillë me qentë
endacak nuk është diçka e re në
Tetovë, pasi që gati se dhjetë vite
me radhë në më shumë rrugë dhe
bulevarde kryesore ka qen të cilët
lëvizin në tufa dhe shpesh herë sul-
mojnë edhe fëmijët e pambrojtur.
Ndërkaq, nga reparti i sëmundjeve
infektive theksojnë se krahas asaj
që kafshët qëndrojnë afër vendeve
ku ka hedhurina megjithatë deri
tash nuk paraqitje të ndonjë së-
mundje më serioze.

VIJOJNË ANKESAT E BANORËVE

Qentë endacak  sfidojnë sigurinë

Dukuria e këtillë me qentë endacak nuk është diçka e re në Tetovë, pasi gati se
10 vite me radhë në më shumë rrugë dhe bulevarde kryesore ka qen, të cilët
lëvizin në tufa dhe shpeshherë sulmojnë edhe fëmijët e pambrojtur

VJEDHJE NË XHAMINË "DARDANIA" 

Të mërkurën në mëngjes është denoncuar vjedhje në xhaminë
"Dardania" në rrugën "29 nëntori" në Tetovë. Sipas policisë, me
siguri hajnat kanë shfrytëzuar hapësirat e bodrumit dhe kanë
marrë një makinë për kositje të barit dhe janë larguar në drejtim
të panjohur. Dëmi i shkaktuar është përllogaritur rreth 6000 mijë
denarë. 

Koha
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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Sh
qiptarëve të Maqedo-
nisë u është e njohur
kjo parti politike ma-
qedonase ende pa u

instaluar në  pushtet, atëherë kur i
ngritën tendat para parlamentit të
Maqedonisë. Në këto protesta u
dëgjuan parulla të ndryshme anti
shqiptare si ajo naziste "Shqiptarët
në dhoma gazi", "Shqiptarët në Ko-
sovë", "Shqiptarët në Shqipëri ". Ndër
parullat e tyre ishte edhe një parul-
lë kanibaliste e cila tërhoqi ve-
mendjen e opinionit të vendit dhe
atij ndërkombëtar ishte një parullë
kanibaliste: " Të hashë shqiptar
është si me hangër qengj”.

Me parulla të tilla antishqiptare
kjo parti hyri në pushtet dhe gjatë
gjithë qëndrimit në pushtet atë çka
e theksoj u mundu me mish e me
shpirt ta realizoj.

E treguan veten se janë alba-
nofob të përbetuar. Disa prej tyre na
quajtën edhe " indianca". Po nejse,
këtë nga mllefi antishqiptar, ti tregoj
opinionit se dhe kjo është shqipta-
rofobe. Çka nuk dëgjuam nga kjo
parti politike, po edhe sa të tjera do
të dëgjojmë, kjo nuk dihet. ! Në kohë
të fundit u ngritën kundër ligjit për
gjuhën shqipe apo si që ia ndry-
shuan kuptimin duke e emërtuar si
" ligji për gjuhët", sepse në këtë rast
diskriminohen etnitetet tjera që je-
tojnë në Maqedoni ! Zakonisht
kundër ligjit për gjuhët përdoren
shpifje dhe rrena të cilat nuk i shk-
ruan as " kalemi ". Mu kjo më shtyu
që ti demantoj. Këto të dhëna janë
dëshmi se janë rrena dhe asgjë
tjetër. Rrejnë se ky ligj është kundër
kushtetutës, rrejnë se ky ligj është
kundër MO-së. Kjo marrëveshje
krejt tjetërfare është. Një dëshmi se
si partia VMRO - DPMNE manipulon
me të njëjtën mënyrë që ti bind ma-
qedonasit që ta përkrahin kundër
gjuhës shqipe. Shkojnë aq larg sa që
kjo gjuhë ( shqipja ) i diskriminon
gjuhët tjera të etniteteve në Maqe-
doni !

Këto janë profkat e VMRO- së.
Gjuha shqipe nuk diskriminon asnjë
gjuhë tjetër, por këtë e theksojn
vetëm e vetëm që ti nxisë etnitetet
tjera kundër këtij ligji si: turqit,
romët, vllehë etj, aq më pak nuk e
mohon apo diskriminon këtë gjuhë
zyrtare në Maqedoni. Ky ligj nuk pa-
rasheh që të bëhet shqipja gjuhë
zyrtare, por vetëm e avancon këtë
gjuhë, edhe kjo u duket shumë,
edhe me këtë nuk pajtohen. Të thek-
sojmë se me këtë ligj, kjo parti nuk
humbë asgjë, por nuk donë që të

jetë e barabartë me maqedonishten
! Këta gjuhë i diskriminon në radhë
të parë ligji i "njëzetpërqindshit" se-
pse këtë ligj vet e kanë sjell dhe tash
janë ngritur kundër këtië ligji! Të
theksoj se vetëm shqiptarët janë ata
që kalojnë këtë përqindje, të tjerët
sillen prej 0.49% (vllehët ) deri
3.85% (turqit).

Sipas kësaj, grupi i këtyre gjuhë-
ve që e theksuam më lartë nuk kanë
të drejt që të "avancohen" apo zyrta-
rizohen. Prandaj, është turp që të
theksonin se gjuha shqipe i diskri-
minon gjuhët tjera me të edhe ma-
qedonishten! Prandaj, këtë "faj"
mbajeni për vete ore zotëri të
VMRO-DPMNE-së, se ju jeni ata që
merreni me punë për këtë etnitet i
cili i mbush rrugët e Shkupit dhe qy-
tetet tjera të Maqedonisë me lypsa.
Tua përkujtoj atë se nëpër " Urën e
Gurit " nuk mund të kalosh prej tyre
duke lypur " një dinar sa për bukë
zotëri". A nuk ua vret sadopak
ndërgjegjen ky refren i përditshëm
i këtyre lypsave ! Tash lideri i juaj në
kongres e tha edhe këtë : "Me shqip-
tarët kemi gabuar" . Sot të njëjtat
gabime jeni duke i përsëritur pa fije
turpi! 

Më lartë theksuam se për zyrta-
rizimin e gjuhës shqipe "fajtor" është
ai "njëzetpërqindshi" jo shqiptarët
bëjnë diskriminimin të gjuhëve tje-
ra që përdoren në Maqedoni. Mu për
atë po e citoj se si është theksu ky
"njëzetpërqindësh" në Kushtetutë "
Në Republikën e Maqedonisë, gjuhë
zyrtare është gjuha maqedone dhe
shkrimi i sajë cirilik. Në njësitë e
vetëqeverisjes lokale ku si shumicë
jetojnë përkatësitë e nacionalitete-
ve, në përdorim zyrtare, krahas
gjuhës maqedonase dhe shkrimit të
tij cirilik është edhe gjuha dhe shk-
rimi i nacionaliteteve në mënyrë i
vërtetuar me ligj...." (Neni 7 ). Pra, a
duhet edhe ndonjë koment tjetër.

Sa i përket asaj se edhe ligji
qenka kundër MO-së, kjo me të vër-
tetë është një rrenë të cilën e lan-
son kjo parti politike. Mu për këtë
do ta theksoj edhe këtë marrëveshje
e cila është si vijon: "Në tërë Repu-
blikën e Maqedonisë dhe në
marrëdhëniet ndërkombëtare
gjuhë zyrtare është gjuha maqedo-
nase" . Në pikën pesë të kësaj marrë-
veshje do të theksohet: "Cilado
gjuhë tjetër të cilën e flasin të
paktën 20% e popullsisë, po ashtu

është GJUËH ZYRTARE!. Si që
shihet, ligji për gjuhët nuk është
kundër MO-së dhe se gjuha e "20
përqindëshit" nuk i diskriminon
gjuhët tjera të etniteteve dhe aq më
pak gjuhën maqedonishte. 

A nuk janë të dhëna kuturu të
VMRO - DPMNE-së? Pra, pse këta
zotëri të VMRO-së meren me rrena ?
Ndoshta duan ta bindin elektoratin
e kësaj partie që ti shkoj pas ashtu si
që u ka shkuar dikur. Radhët e prote-
stave të kësaj partie janë rralluar.
Kanë filluar që mos tu besojn rre-
nave më.

Hidhërohen pse në protestat la-
ramane kishte më shumë prote-
stues. Me sjellje të tilla treguan opi-
nionit të vendit se këta janë
shqiptarofob të përbetuar, se me sh-
pifje dhe me rrena të tilla nuk mash-
trohet më populli maqedonas.
Mund të gënjesh një herë, por nuk
mund të gënjesh përgjithmonë. Me
këtë edhe një herë i bindët shqip-
tarët se kjo parti politike është par-
ti shqiptarofobe. Kur gjithë kesaj t’ia
shtojmë edhe keqpërdorimet që
kanë bërë gjatë kohës kur ishin në
pushtet, atëherë mund të konklu-
dojmë se me sjellje të tilla kjo parti

Gjuha shqipe
me asgjë nuk e
rrezikon gjuhën
dhe popullin
maqedonas,
kurse
Kushtetuta
aktuale siguron
një
funksionalitet
të qëndrueshëm
sa i përket
përdorimit të
gjuhëve. 

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

A do të konkurrojë VMRO në Ginis 
me 35.569 amendamente?! 

Nga Rahmi VELIU



Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë  për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. 

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.
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shpejt do të shkoj në histori.
Gjatë gjykimeve shumë gjëra
janë duke u dal në shesh. Çka
është e vërteta, në kongres e
zëvendësuan liderin e kësaj
partie Gruevskin me Micko-
vin, por politika e kësaj partie
ngeli e njejtë ndaj shqiptarë-
ve.

Sa i përket asaj se kjo
gjuhë i diskriminon gjuhët e
etniteteve tjera dhe gjuhën
maqedonase, kjo fare nuk
përkon me realitetin, por ja
që ngjet e kundërta. Kjo
gjuhë dhe ky popull shqiptar
ka qenë i diskriminuar kur kjo
parti ishte në pushtet. Atë-
botë ky popull shqiptar ka
qenë ndër më të diskriminua-
rit në Maqedoni. Të drejtat e
shqiptarëve dhe etniteteve
tjera nuk mund të reduk-
tohen, për këtë mund vetëm
të avancohen vazhdimisht .
Përndryshe, zyrtarizimi i
gjuhës shqipe nuk i diskrimi-
non gjuhët e etnive tjera e aq
më pak gjuhën maqedonase,
por e njejta diskriminohet
nga VMRO - DPMNE-ja. 

Po çka janë këta AMEN-
DAMENTE për të cilat jemi
duke diskutuar më lartë? Këtë
do ta sqarojmë si vijon:
“AMENDAMENTET janë sh-
tojcë që përmban një ndry-
shim të një ligji ose projek-
tligji, të një vendimi etj. Me
qëllim që të plotësohet e të
përmirësohet: parashtrim
ndryshimesh. Amendamente
të ligjit ( e programit). Paraqet
një amendament. Pranoj
(kundërshtoj) amendamen-
tet". 

Kështu sqarohet ky term
në fjalorët e ndryshëm. Kjo
parti politike maqedonase
kundër ligjit për gjuhët para-
qiti hiç me pak se 35.569
amendamente! Numër që
deri më sot, në asnjë vend të
rruzullit botëror nuk është pa-
rashtruar. Sikur për çdo
amendament të diskutohet
nga 10 minuta, atëherë do të
duhet 355.690 minuta apo
5.928 orë e 16 minuta. Tamam
amendamente për librin e Gi-
nisit. Kryesorja me amenda-
mente të tilla kjo parti poli-
tike do të hyjë në histori!
Qëllimi  i këtyre amendamen-
teve është se si ta pengoj zbati-
min e ligjit për gjuhët. Shumë
herë, kjo parti llogarit se sa do
të kushtojë për këtë gjuhë apo
këto amendamente sa do të
kushtojnë ? Po sa kushtoj Shku-
pi 2014. Këto nuk i llogarisin,
vetëm kur është puna për sh-
qiptarët i bëjnë këto llogari!

Thënë shkurt dhe troç,
këta nuk duan që dikush të
jetë i barabarte me ta, duan
që ta shohin shqiptarin dhe
etnitetet tjera si qytetarë të
rendit të dytë .

V
endet e Ballkanit
Perëndimor po
vuajnë për t’u përbal-
lur me shumë sfida të

tjera. Korrupsioni është i
gjithëpërhapur, për shkak të
rrjeteve të krimit të organizuar
që u rritën nga aparatet e sigu-
risë së kohës së komunizmit.
Ndikimi i Shteteve të Bashkua-
ra në rajon po bie, ndërsa Rusia
po bëhet më revanshiste. Dhe,
për shumicën e vendeve të rajo-
nit, ka pikëpyetje të mëdha mbi
rrugën drejt anëtarësimit në
Bashkimin Evropian.

Kjo duhet të ndryshojë. Ma-
qedonia (përkohësisht e njohur
si ish Republika Jugosllave e
Maqedonisë, ose FYROM) ka
qenë një vend kandidat për
anëtar në BE që nga viti 2005,
por bisedimet e anëtarësimit
nuk janë hapur. Greqia ka
premtuar gjithmonë të vendo-
së veton mbi anëtarësinë e Ma-
qedonisë, për shkak të mo-
smarrëveshjeve mbi emrin e
vendit. Dhe vetë vendi është
ndarë prej kohësh mbi çështje
të brendshme të lidhura me
korrupsionin, abuzimin me pu-
shtetin dhe minoritetet etnike.

Megjithatë, ka ende arsye
për shpresë. Në Forumin Eko-
nomik Botëror të Davosit në
Zvicër këtë vit, kryeministri i
Maqedonisë, Zoran Zaev, u
takua me kryeministrin e Greqi-
së Alexis Tsipras dhe ra dakord
të riemërojë aeroportin më të
madh të vendit. Emri i tij aktual,
që përkujton Aleksandrin e
Madh, ka zemëruar prej kohësh
grekët.

Nga ana e vet, Mali i Zi u
pranua në NATO në qershor
2017. Por, ajo gjithashtu duhet
të përballet me ndikimin në
rritje të Rusisë, përfshirë një
komplot të dyshuar për të rrë-
zuar qeverinë aktuale. Mali i Zi,
krahas Serbisë, ka filluar proce-
sin e anëtarësimit në BE, por ka
ende një rrugë të gjatë për të
kryer. Nga të 35 kapitujt e ligjit
të BE që duhet të negociohen,
Mali i Zi ka hapur 30 dhe
përkohësisht ka mbyllur tre.
Serbia, ndërkohë, ka hapur
dymbëdhjetë dhe përkohësisht
ka mbyllur dy.

Shumë vende të tjera mbe-
ten të bllokuar gjithashtu, ose
nga vetot nga brenda BE-së ose
nga pengesat e brendshme. Bo-
snja dhe Hercegovina për
shembull, është ende duke u
përballur me pengesat e marrë-
veshjes së paqes së Dejtonit.
Dhe Millorad Dodik, udhëhe-
qësi i mbështetur nga Kremlini
i Republikës Serbe të Bosnjës,
ka luajtur me idenë e një refe-
rendumi për pavarësi.

Rusia dukshëm ka një inte-
res në dekurajimin e vendeve
të Ballkanit Perëndimor nga
rruga drejt anëtarësimit në BE
dhe në NATO dhe kjo është një
arsye më shumë që BE të rrisë
angazhimin e vet në rajon. Për
këtë qëllim, Presidenti i Komi-
sionit Evropian.

Jean-Claude Juncker, në fja-
limin e tij “Gjendja e Bashkimit”
shtatorin e kaluar, bëri thirrje
për një “perspektivë të besue-
shme zgjerimi” për rajonin. Dhe
në shkurt, Komisioni Evropian

ka në plan të miratojë një Stra-
tegji Zgjerimi të re e cila do të
vendosë si objektiv për anëtarë-
simin e Serbisë dhe Malit të Zi
vitin 2025.

BE duhet të bëjë të qartë se
anëtarësimi në fund do të ba-
zohet në merita, dhe se datat
objektiv janë thjeshtë aspiratë
dhe jo detyrim. Siç e ka treguar
anëtarësimi i Rumanisë dhe
Bullgarisë, kur datat vendosen
në mënyrë arbitrare, ata mar-
rin tepër peshë dhe mund të
jenë kundërprodhuese, për
shkak se dobësojnë tendencat
për reforma kuptimplota.

Sa për vetë rajonin, elitat
politike do të kenë nevojë të
motivohen për të ndjekur refor-
mat e nevojshme, në vend që t’i
japin prioritet interesit të vet
ekonomik. Prioriteti më i lartë
duhet të jetë reformat në
drejtësi, të cilat do t’i ndih-
mojnë këto shoqëri për të
brendësuar sundimin e ligjit
dhe ripajtimi rajonal, pa të cilit
nuk mund të ketë progres drejt
anëtarësimit. Përtej këtyre
kërkesave themelore, rajoni do
të ketë nevojë edhe për investi-
me masive në transport dhe ko-
munikim, për të lidhur atë me
pjesën tjetër të Evropës dhe jo
me Kinën apo Rusinë, siç ka
qenë tendenca e viteve të fun-
dit.

Alternativa ndaj zgjerimit
të Evropës në Ballkanin Perën-
dimor është rritja e nacionaliz-
mit dhe kthimi i mundshëm te
konflikti politik. BE duhet të
bëjë gjithçka që ka në dorë për
të penguar këtë skenar.

Që nga fundi i
Luftës së Kosovës
më 1999, Ballkani
Perëndimor ka bërë
shumë progres në
përballjen me
forcat nacionaliste
dhe reaksionare që
sollën zhvillimin e
atij konflikti brutal
etnik. Por vrasja e
Ivanoviqit, me gjasa
nga duart e
organizatave
kriminale që janë
lejuar të lulëzojnë
në Kosovën e veriut,
tashmë kërcënon të
hedh benzinë në
zjarrin ende të
pashuar. Fantazmat
nacionaliste të
rajonit po
gjallërohen nga
gjumi i tyre. 

Anëtarësimi në BE 
do të bazohet në merita Nga 

Guy VERHOFSTADT
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Një mjegullnajë e krijuar nga
një konstelacion i madh burime-
sh, nganjëherë frut manipulime-
sh; një rajon midis dritës dhe errë-
sirës, midis shkencës dhe
supersticionit: është në këtë zonë
errësire në kufijtë e realitetit infor-
mative që banon propaganda po-
litike. Vasili Gatov, hulumtues rus
me qëndrim në Boston dhe ish
strateg mediash i Kremlinit, ia njeh
skemat e artikuluara, ia parasheh
qëllimet, i nxjerr natyrën në përm-
bajtje dhe fenomene virale, i zbu-
lon protagonist, metoda, teknika
dhe instrumente.

Ndodhemi përballë një mje-
gullnaje informative, një perdeje
të papenetrueshme lajmesh dhe
informacionesh me tepri që nuk
na lejon të dimë se çfarë ka më tej.
Është midis këtyre biteve dhe
sekuencave që futet propaganda?
Me çfarë mjetesh?

Teknikat janë gjithmonë të
njëjtat dhe shumë të lashta, përtej
platformave të ndryshme të
shpërndarjes: metodat themelore
të indoktrinimit janë formuluar
nga Shën Agostini në vitin 400 A.D.
dhe janë kataloguar nga Lordi
Arthur Ponsonby në fundin e vite-
ve ‘20. Qysh atëherë janë zbuluar
pak të të tjera: njerëz dhe objektiva
nuk ndryshojnë edhe aq. Diferenca
e vetme është se, falë digjitales,
propaganda ka sot të dispozicion
më shumë instrumente dhe e arrin
çdo objektiv me kosto qesharake.

Cilët janë këto instrumente?
Për shembull, bot-ët. Në vitin

2009, kur isha Drejtor i Novatorizi-
mit për RIA (Russian Information
Agency) Novosti, agjencinë e shty-
pit më të rëndësishme të Federatës
Ruse, kam bërë kërkime lidhur me
publikun e mediave sociale dhe

kam kuptuar se botnet-ë të ndry-
shëm përdoreshin nga politikanë
dhe marka për të rritur numrin e
ndjekësve të tyre: 45% e ndjekësve
të Presidentit të atëhershëm sot
Kryeministër, Dmitrij Medvedev
ishte artificiale.

Një përqindje mbresëlënëse!
"Falë big data dhe përparimeve

të inteligjencës artificiale, këto in-
strumente sot kanë evoluar shumë.
Kemi algoritme automatike në
gjendje që të vendosin "like" në fa-
qet e Facebook, të dërgojnë me-

sazhe me hashtagë të caktuar, të
manipulojnë agjendën e mediave
duke shpalosur artikuj si lexues
fals, në mënyrë që t’i bëjë redak-
torët të përqendrohen mbi lajme
specifike. Për më tepër operojnë në
Twitter, pasi lidhur me bot-et Face-
book ka një politikë më rigoroze.
Kësaj i shtohen entitete artificiale
me personalitet të zhvilluar, si ai i
"fabrikës së trollëve" në Olgino, afër
Shën Petërsburgut: nja 30 llogari
të survejuara nga punonjës që
krijojnë dhe shpërndajnë mesazhe.
Janë të vështirë për t’u dalluar nga

përdoruesit e vërtetë pikërisht pse
janë të pilotuar nga qenie njerëzo-
re dhe përdoren për të komentuar,
denigruar dhe frikësuar".

Flitet shumë për këtë "fabrike
trollësh". Por si lindi? Kush është
prapa saj?

"Bëhet fjalë për një krijesë të së
ashtuquajturës agjenci federale
shtypi Riafan.ru, që menaxhon
rreth uebsajte më të vegjël me
përmbajtje të ngjashme për të
krijuar referime ciklike dhe ndih-
muar uebsajtin qendror në pozi-

cionim. Në pamje të parë duket një
agjencia klasike mediatike, por
duke i lexuar artikujt shikon se ka
një mbizotërim deklarimesh me
orientim antiperëndimor. Opera-
cioni tjetër i menaxhuar nga
"Agjencia", siç e ka quajtur miku im
Adrian Chen i "New York Times",
është në fakt ky shërbim famëkeq
trollësh".

E si funksionon?
Çdo ditë, të paktën 200 autorë

lënë komente nëpër uebsajte dhe
llogari të ndryshme sociale. Disa
komandojnë një botnet të vockël,
por me cilësi të lartë, që "cicëron"
dhe ndaj përmbajtje të shënje-
struara në Facebook; të tjerë janë të
specializuar në postimin e komen-
teve në uebsajte të huaja si Reddit,
4Chan dhe 8Chan. Mesazhet përm-
bajnë elozhe për Putinin, lista të
"krimeve" të kryera nga Obama dhe
Clinton, fyerje për Merkelin. Por
është një operacion paksa qesha-
rak, jo i menaxhuar nga Kremlini
apo nga inteligjenca ruse. Prapa
tyre ndodhet i ashtuquajturi
"kuzhinier i Presidentit", Yevgeny
Prigozhin, një biznesmen katerin-
gu: realizon darka shtetërore dhe
furnizon me mallra ushqimore
ushtrinë ruse. E ka themeluar
"Agjencinë" pikërisht për t’u vlerë-
suar dhe për t’u bërë i domosdo-
shëm.

INTERVISTË ME VASILI GATOV, ISH STRATEGU I PRESIDENTIT RUS

Propaganda që
mban gjallë Putinin!

Një strateg është Sergei
Borisovich Ivanov, një
mjeshtër i vërtetë i spiunazhit
sovjetik. I rritur dhe i stërvitur
nga më të mirët, ka pasur role
të ndryshme fillimisht në
KGB dhe më pas në SVR
(Služba Vnešnej Razvedki,
Shërbimi i Inteligjencës
Ndërkombëtare) sidomos në
Evropën Veriore. Nën Putinin
ka qenë zëvendëskryemi -
nistër dhe ministër
Mbrojtjeje: ka diturinë, por
edhe përvojën, për këtë punë

Qysh nga koha e Shën Agostinit e
deri më sot, indoktrinimi ka mbetur
njëlloj, ato që kanë ndryshuar janë
platformat: Ish strategu i Vladimir
Putinit shpjegon se kush është prapa
Julian Assange, Wikileaks, Alt - Right
dhe "fabrikës së trollëve" rusë

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Atëherë kush është "mendja" e
propagandës ruse?

Po guxoj të them emra. I pari
është Alexey Alexeyevich Gromov,
ish shef i Zyrës së Shtypit të Putinit,
më pas zëvendësshef i Admini-
stratës Presidenciale. Me aparatin e
tij të vogël kompetent kontrollon
mediat shtetërore, agjendën e taki-
meve, botuesit. Domethënë, u
"shpërndan" mediave opinionin e
Putinit. Por, pavarësisht rolit, në
realitet është një ekzekutues i thje-
shtë.

Domethënë kush është truri i
vërtetë?

Një strateg është Sergei Bori-
sovich Ivanov, një mjeshtër i vër-
tetë i spiunazhit sovjetik. I rritur
dhe i stërvitur nga më të mirët, ka
pasur role të ndryshme fillimisht
në KGB dhe më pas në SVR (Služba
Vnešnej Razvedki, Shërbimi i Inte-
ligjencës Ndërkombëtare) sidomos
në Evropën Veriore. Nën Putinin ka
qenë zëvendëskryeministër dhe
ministër Mbrojtjeje: ka diturinë,
por edhe përvojën, për këtë punë.
Figurë themelore në nivel të stra-
tegjisë mediatike ishte në fakt
Mikhail Yuriyevich Lesin, që ka
vdekur në rrethana misterioze në
2015. Ka qenë ai në vitin 1999 që ka
planifikuar projektin RT ose Russia
Today, një shërbim televiziv në
gjuhën angleze, klon i BBC World,
i ideuar për t’i dhënë drejtpërsë-
drejti lajme ruse një publiku të
huaj, pa kaluar nëpërmjet
ndërmjetësve. Në vitin 2003, si Mi-
nistër i Informacionit të Presidentit,
ka vënë Svetlana Mironyuk në krye
të redaksisë së Novosti për ta bërë
një mjet të fuqishëm propagande.

Në vitet në vazhdim, si është
zhvilluar kanali informativ?

Ekspansioni i Russia Today, i
mbikëqyrur nga vetë Gromov, është
financuar me më shumë se 3 mi-
liard dollar në 9 vitet e fundit. në
vend që të ofronte lajme kombëta-
re botës së jashtme, në fillim është
përqendruar mbi histori amerika-
ne, britanike dhe evropiane që sy-
nonin të nënvizonin problem kro-
nike apo të rastësishme të
demokracive perëndimore. Duke
përdorur gazetarë të rinj amerikanë
dhe angleze të ekstremit të majtë,
ka "zbuluar" dhunën e ushtarakëve
amerikane, problemet raciale dhe
sociale në zonat e varfra të Shteteve
të Bashkuara, krizën e emigrantëve
në Bashkimin Europian dhe ka për-
qeshur gjithmonë lidershipin
perëndimor, nga Presidenti Obama
tek Kancelarja Angela Merkel, ba-
zuar tek mendimi i Putinit. Nga viti
2014 e këtej, domethënë nga lufta
në Ukrainë, RT-ja është bërë një
armë e vërtetë informative.

Midis mediave të konsiderua-
ra "partizane" është edhe Sput-
nik…

Është një tjetër markë e RIA
Novosti. Me dekretin e vitit 2013,
agjencia është ngarkuar që të pro-
movojë interesat kombëtare, të
mbështesë politikën e jashtme dhe
të luftojë propagandën perëndi-

more negative kundër Moskës. Në
shkrirje ka absorbuar The Voice of
Russia (shërbimin shumëgjuhës ra-
diofonik aktiv nga viti 1930, fillimi-
sht si Radio Komintern, më pas si
Radio Moska, shënimi im.) që në
vijim është bërë Sputnik Interna-
tional. Jashtë vendit, Sputnik ka for-
muar në vijim personelin e saj: ko-
mentatorë dhe gazetarë të së
djathtës ekstreme që kanë sjellë
pozicionet dhe lexuesit e tyre në
platformë. Ka ndodhur në Francë,
ndoshta edhe në Itali.

Pjesa më e madhe e atij pu-
bliku formohet nga ndjekës të
teorive komplotiste?

Komunitetet perëndimore të
prirura ndaj hipotezave të konspi-
racionit janë ndër më të prirurat
për të besuar propagandën ruse.
RT-ja nuk arrinte të kapte një publik
të madh, por bubrronte midis gru-
peve marxhinale që urrejnë mediat
mainstream. Përkrahësit e komplo-
tit jetojnë në një "superflluskë":
Asgjë nuk mund ta ndryshojë per-
ceptimin e tyre, përdorin gjithçka.
Përfshi refuzimin e natyrshëm të
mediave kryesore për të trajtuar ar-
gumenta të caktuar, të damkosur ai
klasikja "po mbulojnë të vërtetën".
Këta njerëz kanë një imazh pozitiv
për Putinin pasi janë shumë kon-
servatorë në fushën sociale, fetare

dhe politike, prandaj e çmojnë me-
sazhin arkaik e udhëheqësit rus.

E ashtuquajtura kundërkul-
turë Alt - Right (lëvizje politike e
djathtë, jo e organizuar, e lindur
në Shtetet e Bashkuara) mund të
jetë e influencuar nga Moska?

Më shumë sesa për influencë,
unë do të flisja për simbiozë. Ame-
rikania Alt - Right është një diçka
jashtëzakonisht antiliberale, do-
methënë homogjene për propa-
gandën e Putinit që për nga përku-
fizimi është konservatore.
Uebsajtet Alt - Right huazojnë disa
përmbajtje nga RT-ja dhe Sputnik-
u, pastaj i botojnë me shumë ko-
mente tek Breitbart dhe Infowars.
Nuk kam arësye të besoj se ekzi-
ston ndonjë bashkëpunim
ndërkombëtar" është një fluks nor-
mal i lirë informacioni.

Lidhur me këtë, dikush besoj
se edhe prapa Wikileaks fshihet
dora ruse…

Dyshoj. Është e vërtetë se Julian
Assange ka qenë mysafir i Russia
Today në periudhën 2012-2013 dhe
ka akoma sot raporte të ngushta
me Margarita Simonyan, shefe e
RT-së, por nuk besoj se bëhet fjalë
për një operacion inteligjence. Pre-
feroj të mendoj se e respekton Pu-
tinin prej pozicionit të tij antiame-
rikan, pasi Julian i urren vërtet
Shtetet e Bashkuara. Dhe mediat:
kur sulmojnë Putinin, ai e mbron.
Për shembull, në rastin e botimit
të dokumenteve të Democratic Na-

tional Committee, spiunazhi rus
mund t’i ketë dhënë materialin
Wikileaks, por mendoj se e konsi-
deron Assange një "idiot të dobi-
shëm", jo një aleat.

Përsa u përket zgjedhjeve
amerikane, a ka luajtur propagan-
da ruse vërtet një rol përcaktues,
siç e pohojnë shumë liberal ame-
rikanë?

Sipas meje, jo. Nëpërmjet RT-
së, Sputnik-ut dhe uebsajteve të
tjera në gjuhën angleze, sigurisht
që Moska ka marrë pjesë në një
sulm alt - right në Amerikë, por kjo
influencë nuk ka qenë as vendimta-
re, as vërtet domethënëse. Hakeri-
mi i emailit të John Podesta, shefit
të fushatës elektorale të Hillary
Clinton, dhe nxjerrja pasuese e
emailave lidhur me Wikileaks kanë
qenë ndoshta një operacion rus,
por ato që e kanë amplifikuar laj-
min kanë qenë mediat kombëtare
amerikane, të asistuar nga rrjeti alt
- right në platformat sociale.

Hakerime, zgjedhje: Vënia e
fajit gjithmonë Rusisë është bërë
pothuajse modë. A ekziston edhe
një "propagandë ndaj propa-
gandës ruse"?

Po dhe e gjejmë tek "Washing-
ton Post", tek "Politico", tek "New
York Times" dhe në çdo sekondë
tek CNN-i: gazetarë dhe aktivistë
liberalë janë goditur aq shumë nga
zgjedhja e votuesve, sa që e kanë
gjetur natyrale të fajësojnë një in-
fluencë të huaj. Pastaj, inteligjenca
e Shteteve të Bashkuara e ka mbë-
shtetur teorinë.

Duke parë instrumente dhe
mjete, si të mbrohesh nga propa-
ganda e ndryshme?

Çdo propagandë nuk duron dot
dy armë të thjeshta, port ë fuqish-
me, që çdo njeri duhet t’i ketë gjith-
monë afër: mendimin kritik dhe be-
nefitin e dyshimit. Përpara se të
pranojë një opinion, duhet ta dy-
shosh. Është shumë e thjeshtë të be-
sosh në një konspiracion: në realitet
shumë ngjarje mund të kenë koinci-
denca, por asnjë lidhje reale.

I pari është Alexey
Alexeyevich Gromov, ish shef
i Zyrës së Shtypit të Putinit,
më pas zëvendësshef i
Administratës Presidenciale.
Me aparatin e tij të vogël
kompetent kontrollon
mediat shtetërore, agjendën
e takimeve, botuesit.
Domethënë, u "shpërndan"
mediave opinionin e Putinit.
Por, pavarësisht rolit, në
realitet është një ekzekutues
i thjeshtë 

Figurë themelore në nivel të
strategjisë mediatike ishte
në fakt Mikhail Yuriyevich
Lesin, që ka vdekur në
rrethana misterioze në 2015.
Ka qenë ai në vitin 1999 që ka
planifikuar projektin RT ose
Russia Today, një shërbim
televiziv në gjuhën angleze,
klon i BBC World, i ideuar për
t’i dhënë drejtpërsëdrejti
lajme ruse një publiku të
huaj, pa kaluar nëpërmjet
ndërmjetësve 

Vasili Gatov është ekspert i
mediave ruse që jeton dhe
punon në Boston. I lindur 49
vite më parë në Moskë, ka një
përvojë të gjatë në mjetet e
informacionit të Federatës
Ruse (RenTV, Media3 dhe RIA
Novosti) dhe në nivel
ndërkombëtar. Sot punon për
një libër që mund të titullohet
"Life, censored", lidhur me
rilindjen e censurës në ish
Bashkimin Sovjetik. Është
edhe Profesor i Ftuar në
Annenberg Center on
Communication, Leadership
& Policy të University of
Southern California
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Ambasada e Shteteve të Ba-
shkuara të Amerikës, ambasada e
Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar,
Francës, Italisë kanë dalë me një
deklaratë të përbashkët ku mirëpre-
sin deklaratat e udhëheqësve politik
kosovar ku zotohen se do të heqin
dorë nga përpjekjet për të shfuqi-
zuar Dhomat e Specializuara. Në

deklaratë thuhet se presin nga
udhëheqësit e Kosovës që të mbajnë
fjalën për këtë çështje, ndërsa  më
tej thuhet vetëm duke mbështetur
sundimin e ligjit dhe duke siguruar
drejtësi për të gjitha viktimat, Koso-
va mund ta afirmojë pjekurinë e saj
si shtet dhe gatishmërinë për tu in-
tegruar tërësisht në Evropë. “Mirë-

presim deklaratat e fundit të
udhëheqësve politik kosovarë ku zo-
tohen se heqin dorë nga përpjekjet
për të shfuqizuar Dhomat e Specia-
lizuara. Presim nga udhëheqësit e
Kosovës të mbajnë fjalën e tyre kur-
se nga institucionet e Kosovës pre-
sim që ta nderojnë këtë gatishmëri.
Vetëm duke mbështetur sundimin e

ligjit dhe duke siguruar drejtësi për
të gjitha viktimat, Kosova mund ta
afirmojë pjekurinë e saj si shtet dhe
gatishmërinë për tu integruar tërë-
sisht në Evropë dhe komunitetin
ndërkombëtarë. Me mbështetjen e

Dhomave të Specializuara mundë-
sohet mbështetje e vazhdueshme
nga miqtë dhe aleatët më të ngu-
shtë të Kosovës tani kur festojmë
shumë të arritura në dekadë, që nga
pavarësia”, thuhet në deklaratë. 

Hahn në Serbi:
Kosova, kusht
për anëtarësimin
në BE
Gjatë një vizite që ka zhvilluar
në Serbi komisioneri për Zgje-
rimin, Johannes Hahn, ka dek-
laruar se Serbia duhet të arrijë
një marrëveshje për normali-
zimin e marrëdhënieve me
Kosovën nëse dëshiron të anë-
tarësohet në Bashkimin Evro-
pian. Komisioneri për zgjerim i
BE-së, e përsëriti mesazhin e
bllokut gjatë vizitës në Beo-
grad pasi Komisioni Evropian
publikoi strategjinë e zgjeri-
mit me vendet e Ballkanit
Perëndimor. Ajo përcakton një
afat deri në 2025 për anëtarë-
simin e Serbisë e Malit të Zi
nëse përmbushin reformat
dhe kushtet e domosdoshme.
Pas një takimi me presidentin
e Serbisë, Aleksandër Vuçiq,
Hahn tha se Bashkimi Evro-
pian nuk do të importojë kon-
flikte të pazgjidhura mes ven-
deve të reja anëtare.
“Serbia duhet të përmbyllë
dhe të zbatojë një marrëve-
shje detyruese ligjore me Ko-
sovën para se të anëtarë-
sohet”, ishte mesazhi i qartë i
tij. Ndërkaq, presidenti serb
duke iu referuar kryesisht çë-
shtjes së Kosovës, por edhe
asaj të kufijve me Bosnjë-Her-
cegovinën dhe Kroacinë, tha
se para Serbisë ndodhet një
mal me pengesë në negociatat
me BE-në. “Pengesat janë si
Himalajet, por nuk do të ishim
të parët që janë ngjitur në Ma-
lin Everest”, tha presidenti
serb. Sipas tij, detyrat më të
rënda që dalin nga strategjia e
Komisionit Evropian, janë për
Serbinë. “Ka ardhur koha që të
merren vendime, të paguhen
çmimet e së kaluarës dhe të
zgjidhen problemet e dekada-
ve më parë”, vijoi më tej Vuçiqi.

Kryeministri Ramush Haradi-
naj, në një intervistë për Daily

Beast, gazetë amerikane online,
ka folur rreth vizitës së tij në Shte-
tet e Bashkuara të Amerikës, tran-
smeton RTK. Ai ka thënë se gjatë
qëndrimit atje planifikon të fla-
së më zyrtarë të Pentagonit dhe
Departamentit të Shtetit për rre-
ziqet që po i kanosen Kosovës.
Kryeministri ka bërë një dekla-

ratë interesante për kosovarët që
kanë përfunduar në zonat e kon-
fliktit, duke thënë se gratë koso-
vare mund të kenë bërë fëmijë
me komandantë të ISIS-it. Rrezi-
qet kryesore me të cilat përballet
Kosova, sipas Haradinajt, kanë të
bëjnë me Serbinë e cila po mbë-
shtetet nga Moska, kosovarët e

rekrutuar për të luftuar në forcat
e ISIS si dhe grupet mafioze që
udhëheqin në pjesën veriore të
Kosovës, ku ditë më parë u vra po-
litikani serb Oliver Ivanoviq. Ai ka
rikujtuar se gjatë tre viteve të fun-
dit 300 kosovarë myslimanë i janë
bashkuar grupeve militante në
Siri dhe Irak.

FAVORET E GJYKATËS SPECIALE

Kosova do ta ketë mbështetjen 
e vazhdueshme të aleatëve

Serbia e ISIS-i, dy rreziqet për Kosovën

BE po derdh miliarda në Ballkan,
rezultatet mungojnë

Gazeta gjermane ‘Frankfurter
Allgemeine Zeitung’ nën titullin
‘Ballkani Perëndimor merr
miliarda nga BE’, nënvizon se
strategjia e re për Ballkanin jep një
plan të qartë kohor dhe do t’i
kushtojë shumë shtrenjtë unionit.
“Komisioni propozon rritjen e
ndihmave të anëtarësimit dhe të
përfarimit me BE deri në vitin
2020” E paqartë mbetet se për çfarë
shumash bëhet fjalë. Ndërkaq
‘Tageszeitung’ nënvizon se ende
ekziston përfytyrimi i gabuar, se
Serbia është një faktor stabiliteti në
Ballkan

Deri më tani ishin planifikuar
për Ballkanin Perëndimor nga viti
2018-2020, 1.7 miliardë euro. Në
dokumentin strategjik bëhet fjalë
se 1.07 miliardë janë në plan vetëm
për vitin 2018, kështu që tani mbe-
tet vetëm të rriten shumat e 600
milionë eurove të mbetura për vi-
tin 2019 dhe 2020”.

‘Frankfurter Allgemeine Zei-
tung’ sheh me sy kritik paratë që
BE derdh në Ballkan. “Kaq shumë
para derdhen në Ballkanin Perën-
dimor për forcimin e admini-
stratës, shtetit ligjor, ekonomisë së
qëndrueshme dhe demokracisë e
mirëqeverisjes. Por janë pikërisht
këto fusha, ku Komisioni shikon
deficitet më të mëdha, megjithë
ndihmat miliardëshe prej vitesh”.
Ndërsa gazeta gjermane ‘Tageszei-

tung’ i kushton vëmendje perspek-
tivës më të qartë kohore të integri-
mit të Serbisë në BE. Kjo gazetë
thekson se Brukseli dhe Berlini
mendojnë se Serbia është një fak-
tor stabiliteti në Ballkan, por e
kundërta është e vërtetë. “Serbia
dhe Mali i Zi do të mund të pra-
nohen në vitin 2025. Po pse pikëri-
sht vendet ku fjalën e kanë BE dhe
institucionet ndërkombëtare
janë të fundit në radhë? Në Ko-
sovë dhe në Bosnje ka një admi-
nistratë ndërkombëtare, polici
ndërkombëtare, misione të shte-
tit ligjor, trupa ndërkombëtare.
Pikërisht që këto shtete janë të
fundit në radhë dhe kosovarët
ende duhet të marrin vizë për në
BE, është një dështim i paparë”.

‘Tageszeitung’ nënvizon se

luftën kundër korrupsionit nuk e
ka fituar njeri, dhe se të rinj të
shkolluar largohen nga Ballkani
për të ndërtuar një jetë të re në
Gjermani, Austri, vendet skandi-
nave dhe shtron pyetjen se “pse
nderon kancelarja Merkel njeriun
e fortë të Serbisë, Aleksandar
Vuçiq, që e ka kthyer Serbinë në
një ‘demokraturë’, që refuzon për-
balljen me krimet e përgjaksh-
me të viteve 90-të?. Me sa duket
ende ekziston përfytyrimi i ga-
buar, se Serbia është një faktor
stabiliteti në Ballkan. Por nga
koha e Millosheviçit në vitin 1991
duhej të dihej ndërkohë, se e
kundërta është e vërtetë. Serbia
nuk ka hequr dorë nga rifitimi i
Kosovës, dhe ndarjen e Bosnje-
Hercegovinës përgjatë linjës së

frontit të vitit 1995…”. Gazeta zvi-
cerane, nën titullin ‘Sherifë të rinj
për veriun e egër të Kosovës’, nën-
vizon se në pjesën serbishtfolë-
se të vendit, Beogradi i ka vënë
nën kontroll politikanët dhe për-
dor për këtë partnerë të dy-
shimtë. “Presidenti Vuçiq është i
vendosur për procesin e normali-
zimit dhe ta dorëzojë këtë rajon
në sistemin kosovar. Por kjo nuk
do të thotë fund të influencës ser-
be -përkundrazi. Përmes partisë së
unitetit të kontrolluar nga Beogra-
di, ai i kontrollon të gjitha rajonet
me serbë. Në vend që të mbeten të
varur nga shteti serb, subvencioni-
mi do të bëhet në bazë të së drejtës
kosovare përmes asociacionit të
komunave serbe, të cilin e finan-
con Beogradi”. (DW)
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Sipas një studimi në Francë,
çdo e dyta femër shfrytëzuese e
transportit publik, nuk ndihet e
sigurt gjatë udhëtimit të saj. Në
raportin e publikuar nga Obser-
vatori Francez për Luftimin e Kri-
meve të Vogla (ONDRP), anali-
zohet dhuna fizike dhe verbale
në mjetet e transportit publik në
vend. Sipas këtij raporti, në tërë
Francën, 45 për qind e shfrytëzue-
sve të transportit publik në vend,
nuk ndihen të sigurt gjatë udhë-
timit të tyre. Kjo mesatare, rritet
në 51 për qind te femrat ndërkaq

ulet në 38 për qind te meshkujt.
Nga shqetësimi për sigurinë,

15 për qind e qytetarëve prefe-
rojnë të mos udhëtojnë në disa
orë apo ditë të caktuara, 7 për
qind të ndërrojnë mjetin tran-
sportues dhe 6 për qind prefe-
rojnë të ndryshojnë linjën e tran-
sportit publik që shfrytëzojnë.
Pos kësaj, në raport gjithashtu
thuhet se femrat janë më pak vik-
tima nga meshkujt kur janë në
pyetje sulmet fizike. 

Megjithatë, në raport thuhet
se dhuna në transportin publik

është shumë e lartë se sa paraqi-
tet në të dhënat zyrtare. 

ONDRP, në një raport të pu-
blikuar në dhjetor, bën të ditur se
në Francë, në vitet 2014 dhe 2015,
mesatarisht 267 mijë persona
kanë qenë viktima të sulmit sek-
sual dhe prej tyre 85 për qind janë
femra.

Më tej në raport thuhet se jo
të gjitha sulmet paraqiten në po-
lici dhe theksojnë se mendohet
që ngjarjet me sulme seksuale në
transportin publik janë shumë
më në numër se sa paraqiten.

Koreja e Veriut mbajti një pa-
radë ushtarake të enjten në
Phenjan, vetëm një ditë para
hapjes zyrtare të Lojërave Olim-
pike Dimërore në Pjonçang të Ko-
resë së Jugut. Dhjetëra-mijëra
njerëz morën pjesë ose shikuan
paradën në Sheshin Kim Il Sung,
tha një zyrtar i Qeverisë jugko-
reane. Sipas tij, nuk është e qartë

nëse Koreja e Veriut ka ekspozuar
armë strategjike, të tilla si raketat
balistike ndërkontinentale. Zyr-
tari jugkorean ka folur në kushte
anonimiteti. Koreja e Veriut tha
se parada shënon 70-vjetorin e
themelimit të ushtrisë së saj. Pa-
rada ushtarake zakonisht
mbahet në prill, por këtë vit është
zhvendosur më 8 shkurt. Koreja e

Veriut po ashtu merr pjesë në
Lojërat e sivjetme Olimpike
Dimërore. Ajo ka formuar në ekip
të përbashkët të hokejit në akull
me atletet jugkoreane. Kim Yo
Jong, motra e vogël e liderit ve-
rikorean, Kim Jong Un, do të
ndjekë ceremoninë e hapjes së
Olimpiadës, të premten në
Pjonçang. 

BE dhe NATO
përballë
kërcënimit
ushtarak me
Rusinë
Edhe pas marrëveshjeve që
janë arritur kohëve të fun-
dit përsëri është duke u rri-
tur rreziku i një përplasje të
armatosur midis Evropës
dhe Rusisë, sipas Raportit
Vjetor të Sigurisë së My-
nihut. Raporti përmendi
presionin në rritje nga trak-
tatet e çarmatimit bërtha-
mor dhe shqetësimet e
vazhdueshme të sigurisë
në Evropën Lindore dhe
Qendrore. 
NATO këmbëngul se nuk
dëshiron garë të armëve
me Rusinë, por situata e ta-
nishme mund të çojë në
një përkeqësim të situatës
së sigurisë në Evropë. “Në
këtë gjendje të tmerrshme,
gabimet dhe keqkuptimet
mund të çojnë në një për-
plasje ushtarake të paqël-
limshme,” thotë raporti.
Rreth 500 udhëheqës të
lartë qeveritarë dhe ushta-
rakë nga Evropa, Afrika,
SHBA-të, Rusia dhe Gjiri do
të debatojnë për sfidat e si-
gurisë në ngjarjen vjetore
në Mynih nga 16-18 shkurt.
“Konflikti në Ukrainë
gjithashtu përbën një pen-
gesë të madhe për rrëzimin
e tensioneve midis Rusisë
dhe Perëndimit,” thotë ra-
porti. 
Ndikimi rus në Evropë
është një nga shkaqet që
një konflikt ushtarak mes
NATO-s dhe Rusisë është
jashtëzakonisht i mund-
shëm edhe pse shtetet
evropiane janë kundër
luftës. Gjatë këtij viti dhe
vitin e ardhshëm të dy ta-
boret do të mundohen të
arrijnë marrëveshje në fu-
shat në të cilat nuk paj-
tohen në mënyrë që të evi-
tohet çdo konflikt i
mundshëm. Roli i SHBA-ve
në stabilizimin e
marrëdhënieve
ndërkombëtare të fuqive të
mëdha është jashtëzakoni-
sht i madh edhe kësaj
radhe.

Presidenti i Rusisë, Vladimir
Putin, dhe presidenti i Turqisë,
Recep Tayyip Erdogan, u pajtuan
të forcojnë bashkëpunimin mi-
dis ushtrive të tyre në Siri, në
luftën kundër terrorizmit, tha
përmes një deklarate Kremlini.
Putin dhe Erdogan diskutuan në
telefon edhe perspektivat për
kontakte të reja midis Rusisë,
Turqisë dhe Iranit, në lidhje me
Sirinë, thuhet në deklaratë.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Pe-
skov, tha se është përmendur
edhe mundësia e një takimi mi-
dis liderëve të të treja vendeve,

raporton agjencia ruse RIA. Si-
pas këtij burimi, Putin dhe Erdo-

gan diskutuan edhe situatën në
provincat Afrin dhe Idlib të Sirisë.

Në prag të Olimpiadës, Koreja e Veriut ekspozon forcën ushtarake 

Dy hakerë nga
Kosova akuzohen
nga SHBA-ja
Dy qytetarë nga Kosova janë në
mesin e 36 personave ndaj të cilë-
ve Departamenti amerikan i
Drejtësisë ka ngritur akuza për
përfshirje në skema të mashtri-
meve kibernetike dhe vjedhjeje
përmes identitetit. Nga ky krim
kibernetik, është vlerësuar se janë
shkaktuar dëme që kalojnë vlerën
prej 530 milionë dollarëve ame-
rikanë humbje për konsumatorët,
bizneset dhe institucionet finan-
ciare. Rrjeti i krimit kibernetik që
drejtonte këtë skemë të sofi-
stikuar, lehtësonte blerjen dhe
shitjen e numrave të Sigurimeve
Shoqërore, ditëlindjet dhe
fjalëkalimet që ishin vjedhur nga
e gjithë bota. Dy shtetasit e Ko-
sovës, Besart Hoxha 25-vjeçar dhe
Liridon Musliu 26-vjeçar, tashmë
janë arrestuar nga Policia e Ko-
sovës. Zëdhënësi i Policisë së Ko-
sovës, Daut Hoxha tha për Radion
Evropa e Lirë se aksioni i Policisë
është zhvilluar në Prishtinë dhe
Gjilan.  “Policia e Kosovës, konkre-
tisht sektori për krime kiberne-
tike, në koordinim me autoritetet
kompetente ka ndërmarrë vepri-
me të nevojshme sipas autorizi-
meve dhe ka realizuar kontrollet
në dy lokacione, me ç‘rast janë
konfiskuar, dy vetura, kompjuterë,
lap-top, shtëpiza kompjuteri, te-
lefona celularë, USB, fotoaparat si
dhe dokumente të ndryshme.
Lidhur me rastin janë arrestuar dy
persona të dyshuar meshkuj nga
komuniteti shqiptar dhe të njëjtit
pas intervistimit, me urdhër të
prokurorit janë dërguar në
mbajtje për procedura të mëtej-
me”, ka thënë zëdhënësi i Policisë
së Kosovës, Daut Hoxha. Në
Prokurorinë Themelore në Prish-
tinë thonë se rasti është në fazën
e hetimit dhe se është rezultat i
bashkëpunimit juridik
ndërkombëtar, në këtë rast me
autoritetet e SHBA-së. Në këtë
rast, sipas Prokurorisë ka edhe
gjëra të sekuestruara që ndër-
lidhen me veprat penale për të ci-
lat dyshohen të arrestuarit. Njëze-
tegjashtëvjeçari Liridon Musliu
ishte bërë anëtar i kësaj organiza-
te më 19 gusht 2011, dhe njihet
me nofkat “Ccstore”, “Bowl” dhe
“Hulk”. Kurse, Besart Hoxha 25-
vjeçar, ishte anëtarësuar në këtë
organizatë në janar të vitit 2011
dhe vepronte me nofkën “Pizza”.

Rusi-Turqi, bashkëpunim ushtarak në Siri

Mbi 50 për qind 
e femrave nuk ndjehen të
sigurta në transportin publik
Sipas një studimi në Francë, çdo e dyta femër shfrytëzuese e transportit
publik, nuk ndihet e sigurt gjatë udhëtimit të saj
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Nga Qerim LITA

Pas reagimeve të shoqërisë civi-
li shqiptare në Shkup si dhe të gru-
pit parlamentar të PPD-PDP-së,
lidhur me diskriminimin e skaj-
shëm të shkollimit të mesëm në
gjuhën shqipe, Qeveria e Maqedo-
nisë, me 17 tetor 1991, solli një konk-
luzion, i cili siç do të shihet më po-
shtë, shumë u përngjante
konkluzioneve të mirënjohura të
organeve të dikurshme të KQ të
PKM-së dhe të Ministrisë së Arsi-
mit të RS të Maqedonisë që
udhëhiqej nga albanofobi i njohur,
Savo Klimovski, përmes së cilave
gjatë viteve tetëdhjeta, siç dihet u
mbyllën thuajse të gjitha paralelet
me mësim në gjuhën shqipe e në
vend të tyre u hapën të ashtuquaj-
tura “paralele të përziera” ku mësi-
mi zhvillohej në gjuhën maqedo-
nase. Kjo qartazi shihet në pjesën
ku thuhet se “atje ku nuk ekziston
kuadër mësimor për ligjërim në
gjuhën shqipe, mësimi të zhvil-
lohet me kuadrin ekzistues në
gjuhën maqedonase”. Përveç kësaj,
Qeveria, konstatonte se puna e pa-
raleleve me mësim në gjuhën shqi-
pe të cilat asaj kohe ishin hapur me
vetëiniciativë të disa profesorëve
dhe prindërve shqiptar “nuk është
në pajtueshmëri me sistemin arsi-
mor dhe të rregullave ligjore në re-
publikë, për çka është e nevojsh-
me, të pamundësohet urgjentisht
puna e tyre”. Për realizimin e këtij
konkluzioni, Qeveria e Maqedonisë
formoi një grup pune prej tre anë-
tarëve, në të cilin nuk qe përfshi
asnjë shqiptar. Ky grup i cili udhëhi-
qej nga antishqiptari i përbetuar,
Bllazhe Ristovski, më 29 tetor 1991,

Ministrisë së Arsimit i dorëzoi
Projektin për formimin e paralele-
ve shqipe në shkollat e mesme në
atë republikë. I njëjti parashihte
hapjen e 7 paraleleve edhe atë dy
në Shkup dhe nga një paralele në
qytetet e Kumanovës, Kërçovës, Go-
stivarit e Strugës, me gjithsej 245
nxënës. Ashtu siç theksohej në
konkluzionin e Qeverisë, Grupi i
punës, për këto paralele kishte pa-
raparë gjithsej 16 profesorë, edhe
atë nga tre për qytetet Shkup, Ku-
manovë, Kërçovë e Strugë dhe katër
për Gostivar, ndërsa ndalonte
rreptësishtë punësime të reja të
kuadrit shqiptar. Në vazhdim po e
shpalosim në tërësi Konkluzionin e
Qeverisë së Republikës së Maqedo-
nisë dhe “Projektin për formimin e
paraleleve të mesme me mësim në
gjuhën shqipe”. Dokumentet gjen-
den në Arkivin e Maqedonisë, fon-
di 159, të cilat botohen për herë të
parë.

* * *
Dok. 1.

“KRYETARIT TË KUVENDIT TË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË,

SHKUP
Qeveria e Republikës së Maqe-

donisë, në mbledhjen e mbajtur
më 17 tetor 1991, e shqyrtoi situatën
aktuale në arsimin e mesëm, kërke-
sën e Grupit parlamentar të PPD-
PDP-së për situatën dhe problemet
në arsimin e mesëm në gjuhën sh-
qipe dhe letrën e Shoqatës së ar-
simtarëve të gjuhës e letërsisë shqi-
pe të qytetit të Shkupit në lidhje
me hapjen e serishme të paralele-
ve me mësim në gjuhën shqipe dhe
regjistrimin e nxënësve shqiptarë
në shkollat e mesme në Shkup dhe
në lidhje me këtë në pajtim me di-
spozitat kushtetuese e ligjore ek-
zistuese, ndërsa duke e pas para-
sysh proceset demokratike dhe
situatën e krijuar në marrëdhëniet
ndërnacionale në Republikë vlerë-
soi se në shkollat e mesme në ato
qytete ku ekzistojnë mundësi ka-

drovike e hapësinore, pa emërtime
të reja, duhet të bëhen përpjekje
për hapjen e paraleleve me mësim
në gjuhën shqipe. Atje ku nuk ekzi-
ston kuadër arsimor për ligjërim
në gjuhën shqipe, mësimi të zhvil-
lohet me kuadrin ekzistues në
gjuhën maqedonase. Për realizi-
min, Qeveria ka formuar Grup pu-
nues i përbërë nga nënkryetari i qe-
verisë akad. Dr. Bllazhe Ristovski,
anëtari i qeverisë dhe ministri i
Shkencës akad. Dr. Gjorgji Efremov
dhe Nase Toshevski, nënsekretar i
Ministrisë për Arsim dhe Kulturë
Fizike. Në lidhje me dukurinë e
hapjes së paraleleve të “egra” në
shkollat e mesme, të cilat punojnë
me plan-programet mësimore dhe
me kuadër arsimor jashtë Repu-
blikës, qeveria konsideron se puna
e tyre nuk është në pajtueshmëri
me sistemin arsimor dhe të rregul-
lave ligjore në republikë, për çka
është e nevojshme, të pamundë-
sohet urgjentisht puna e tyre.

Kryetari i Qeverisë
Dr. Nikolla Klusev”

Dok. 2
“MINISTRIT TË ARSIMIT 

DHE KULTURËS FIZIKE, SHKUP
Në përputhje e Konkluzionin e

Qeverisë së Republikës së Maqedo-
nisë nga mbledhja e dyzet e dytë, të
mbajtur më 17 tetor 1991 sipas së ci-
lit u themelua grup pune i përbërë
nga nënkryetari e qeverisë akade-
mik Dr. Bllazhe Ristovski, anëtari i
Qeverisë dhe ministër për Shkencë
akademik Gjorgji Efremov dhe
Nase Toshevski, nënsekretar në Mi-
nistrinë për Arsim dhe Kulturë Fi-
zike, e shqyrtoi mundësinë për
hapjen e paraleleve me mësim në
gjuhën shqipe në suazat e mundë-
sive materiale, hapësinore e kadro-
vike ekzistuese pa emërtime të reja
të kuadrit arsimor dhe i dorëzon
këtë:

PROPOZIM për formimin e 7
paraleleve për nxënësit e kombësi-
së shqiptare në vitin shkollor
1991/92:

KOMUNA E KUMANOVËS 1
paralele me nxënës dhe profesorë
ekzistues të kombësisë shqiptare;

KOMUNA E KËRÇOVËS 1 para-
lele me 35 nxënës dhe 3 profesorë
ekzistues të kombësisë shqiptare;

KOMUNA E GOSTIVARIT 1 pa-
ralel me 35 nxënës dhe 4 profesorë
ekzistues të kombësisë shqiptare;

KOMUNA E STRUGËS 1 para-
lele me 35 nxënës dhe 3 profesorë
ekzistues të kombësisë shqiptare; si

dhe 
QYTETI I SHKUPIT me 2 para-

lele, 70 nxënës dhe 3 profesorë ek-
zistues të kombësisë shqiptare.

Paralelet në qendrat shkollore
të radhitura të formohen në kuadër
të nxënësve shqiptarë të cilët kanë
dorëzuar dokumentacion të plotë.
Në qendrat shkollore ekzistuese,
nëse ekziston kuadër përkatës nga
kombësia shqiptare, mësimi të zh-
villohet në gjuhën mësimore shqi-
pe. Atje ku nuk ekziston kuadër ar-
simor për mësim në gjuhën shqipe,
mësimi të zhvillohet me kuadrin
ekzistues në gjuhën maqedonase.
Të mos kryhen punësime të reja.

Ministri i Arsimit dhe Kulturës
Fizike është i obliguar ta realizoj
Propozimin e grupit punues me
dhënie të vendimeve për secilën
shkollë Organizimi i paraleleve të
jetë në qendrat shkollore ekzistue-
se.

GRUPI PUNUES
1. Akademik Dr. Bllazhe Ristov-

ski, nënkryetar i Qeverisë    
2. Akademik Dr. Georgi Efre-

mov, anëtar i Qeverisë dhe Mini-
stër i Shkencës

3. Nase Toshevski, nënsekretar
në Ministrinë për Arsim dhe Kul-
turë Fizike. 

DOKUMENTE EKSKLUZIVE

Çfarë zgjidhje ofronte
Qeveria e RM-së për
shkollimin e mesëm 
në gjuhën shqipe?
Ky grup i cili udhëhiqej nga antishqiptari i përbetuar, Bllazhe Ristovski, më 29 tetor 1991,
Ministrisë së Arsimit i dorëzoi Projektin për formimin e paraleleve shqipe në shkollat e mesme
në atë republikë. I njëjti parashihte hapjen e 7 paraleleve edhe atë dy në Shkup dhe nga një
paralele në qytetet e Kumanovës, Kërçovës, Gostivarit e Strugës, me gjithsej 245 nxënës
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Nga Pierre HASKI, "Obs"

Pasi është kthyer faqja e 11 sh-
tatorit dhe kërcënimeve terroriste,
rikthehemi në përplasjet më kla-
sike midis shteteve. Pa shumë
zhurmë, Pentagoni, ministria e
mbrojtjes amerikane, ka rishikuar
vizionin strategjik të Shteteve të
Bashkuara, duke formalizuar një
luftë të re të ftohtë, në të cilën
kundërshtarët kryesorë janë Kina
dhe Rusia. Në kronikën pothuajse
të përditshme të teprimeve të Do-
nald Trumpit, botimi nga Penta-
goni i Strategjisë Kombëtare të
Mbrojtjes për vitin 2018 (e mëpar-
shmja është e dhjetë viteve më
parë) ka kaluar pothuajse pa u
vënë re jashtë vendit. Megjithatë,
ajo shënon një pikë kthese.
"Konkurrenca strategjike ndërmjet
shteteve dhe jo terrorizmi, është
tani shqetësimi kryesor për sigu-
rinë kombëtare të Shteteve të Ba-
shkuara", shpallet që në krye të
përmbledhjes prej njëmbëdhjetë
faqesh, të botuar më 19 janar. Pas
sulmeve të 11 Shtatorit 2001, sh-
qetësimi kryesor për sigurinë
kombëtare të Shteteve të Bashkua-
ra ishte ai i terrorizmit, fillimisht
me vënien pas rrjetit të Al Kaedës
dhe udhëheqësit të saj Osama Bin
Laden, i vrarë gjatë një sulmi në
Pakistan në 2011, dhe më pas me
ngritjen e grupit të Shtetit Islamik
në Irak dhe Siri, duke filluar nga
viti 2014. Edhe pse gjatë admini-
stratës së Obamës Rusia u bë me
shpejtësi rivale strategjike, me
aneksimin e Krimesë dhe më pas
ndërhyrjen në Siri.

JUSTIFIKIMI I EKZISTENCËS
"Rezulton gjithnjë e më e

qartë", sipas Pentagonit, "se Kina
dhe Rusia duan të formësojnë një
botë të pajtueshme me modelin e
tyre autoritar, duke fituar të
drejtën e vetos mbi vendimet e
vendeve të tjera në fushat ekono-
mike, diplomatike dhe të sigurisë".
Për Uashingtonin, këto dy vende
janë shtete "revizioniste", do-
methënë, kanë vendosur të ndry-

shojnë rendin ndërkombëtar. Me
presidencën e Donald Trumpit, li-
sta është zgjeruar, me rikthimin e
Koresë së Veriut dhe Iranit. "Blloku
i së keqes" i epokës së Bushit ka
zënë një rol të madh në listën e rre-
ziqeve, dhe në veçanti Irani, me të
cilin Barak Obama kishte tentuar
të realizonte një hapje përmes
marrëveshjes bërthamore në vitin
2016, të cilën pasardhësi i tij dë-
shiron ta ridiskutojë. "Ky mjedis
gjithnjë e më i ndërlikuar i siguri-
së përcaktohet nga ndryshimet e
shpejta teknologjike, nga sfidat që
paraqesin kundërshtarët tanë në
të gjitha fushat e veprimit dhe nga
ndikimi mbi nivelin tonë të gati-
shmërisë, që buron nga periudha
më e gjatë e një konflikti të arma-
tosur të pandërprerë, në historinë
e vendit tonë", shton dokumenti, i
cili paralajmëron se "ushtria ame-
rikane nuk ka garanci paraprake,
për fitore në fushën e betejës".

Natyrisht, ky është një doku-
ment i Pentagonit, i cili kërkon,
ashtu si në kohën e luftës së ftohtë,

të justifikojë buxhetin e vet dhe,
në këtë rast, rritjen domethënëse
të shpenzimeve të dëshiruara nga
Donald Trumpi. Por është gjithash-
tu në përputhje me qasjen globa-
le që Shtetet e Bashkuara kanë pas
fitores së kandidatit republikan.
Në veçanti kundër Kinës, e cila u
sulmua në fushatën zgjedhore nga
Trump dhe u bë objekt i frazave të
tij të shumëdiskutuara - ku nga një
anë mburrej për marrëdhënien
personale me presidentin kinez Xi
Jinping, dhe nga ana tjetër denon-
conte dyfytyrësinë e Pekinit në
lidhje me Korenë e Veriut - si dhe
një luftë doganore, me vendosjen
e tarifave mbi panelet diellore ki-
neze. Bill Bishop, autor i "Sinocis",
një rubrikë e thelluar mbi Kinën, vë
në dukje se në më shumë se një
muaj, në Uashington janë botuar
së paku tri dokumente të rëndësi-
shme që e shpallin Kinën si rivale.

KËRCËNIMI NË TELEFON
Përveç strategjisë së mbrojtjes

kombëtare të Pentagonit, kanë

bërë vlerësimet e tyre mbi "rre-
zikun" kinez edhe zyra e politikave
tregtare, e ngarkuar me vlerësimin
e pajtueshmërisë së Kinës dhe Ru-
sisë me standardet e Organizatës
Botërore të Tregtisë (OBT), si dhe
departamenti i sigurisë kombëta-
re, që ka akuzuar Pekinin për
"vjedhje të konsiderueshme" të të
dhënave, se ka krijuar "ushtrinë më
të aftë dhe më të pasur të fondeve
pas tonës", si dhe që ka përhapur
disa aspekte të sistemit të saj auto-
ritar "si mbikëqyrja" (një akuzë e
habitshme pas zbulimeve të
Eduard Snoudenit, mbi mbikë-
qyrjen masive të vënë në zbatim
nga Shtetet e Bashkuara). Doku-
menti i përfaqësuesit të tregtisë
shkon aq larg sa të thotë se Shtetet
e Bashkuara u gabuan që e lejuan
Kinën të hyjë në OBT në 2001:
"Është e qartë se Shtetet e Ba-
shkuara kanë bërë një gabim duke
mbështetur hyrjen e Kinës në OBT,
me kushte që rezultuan të paefekt-
shëm për të siguruar që ajo të
adoptonte një regjim tregtar të ha-

pur dhe pro tregut të lirë". Më 28 ja-
nar, portali amerikan Axios zbuloi
një propozim të habitshëm që po
studiohet nga administrata Trump
dhe që synon "shtetëzimin" e rrje-
tit të ardhshëm të telefonisë celu-
lare 5g. Qëllimi do të ishte
mbrojtja e tij nga kërcënimet e si-
gurisë të paraqitura nga Kina. Kë-
shtu, shteti federal mund të kuj-
deset për ndërtimin e rrjetit, pastaj
t’ia marrë me qira operatorëve të
telekomunikacioneve, në vend që
t’i lërë secilit prej tyre detyrën e
krijimit të rrjetit të vet. Në të
njëjtën frymë, në fillim të janarit
operatori i telekomit amerikan "AT
& T" ka anuluar në momentin e
fundit negociimin e një kontrate
me prodhuesin kinez "Huauei", që
do i shiste smartphone-t e tij, si-
domos modelin e fundit, "Mate 10
Pro", një pajisje me inteligjencë ar-
tificiale që do të konkuronte me
iPhone dhe pajisje të tjera të Sam-
sung. Ndoshta ishte presioni i ad-
ministratës amerikane që e bëri
"AT & T" të hiqte dorë, pasi Huauei
shihet me sy të keq në Uashing-
ton, për shkak të lidhjeve të tij të
dyshuara me aparatin kinez të si-
gurisë.

LEKSION I LASHTË
Kjo klimë e konkurrencës stra-

tegjike në rritje parashikon tensio-
ne serioze mes dy vendeve në
muajt e ardhshëm. Pekini nuk do
t’i lërë pa përgjigje këto masa pro-
teksioniste në Shtetet e Bashkuara,
pavarësisht nëse janë panelet diel-
lore apo smartphone-t. Dokumen-
ti i Pentagonit thotë se objektivi i
këtij rishikimi strategjik është
vetëm "të orientojë marrëdhëniet
sinoptike në rrugën e transpa-
rencës dhe jo-agresionit". Por ka
bërë edhe të rishfaqet i famshmi
"Kurthi i Tukididit", një koncept i
lashtë, i cili shpreh rreziqet që
lidhen me vështirësinë për të sh-
mangur një luftë, mes një fuqie në
zhvillim dhe një fuqie aktuale. Në
atë kohë, në shekullin e pestë pes,
ishin Athina dhe Sparta, por një
autor amerikan, Graham Allison,
profesor i Harvardit, e ka aplikuar
konceptin në marrëdhëniet sinoa-
merikane të sotme në një libër të
botuar në vitin 2017: "Të destinuar
për luftë: a munden Amerika dhe
Kina t’i shpëtojnë kurthit të Tukidi-
dit"? Historia nuk përsëritet gjith-
monë, sidomos pas 2,500 vjetësh.
Por klima në Uashington, që zbu-
lohet nga këto komente stra-
tegjike, i ngjan skenarit të përshk-
ruar nga Tukididi: frika e fuqisë
aktuale, nga një fuqi që po zhvil-
lohet.  (bota.al)

Në Uashington është
rikthyer Lufta e Ftohtë

Historia nuk
përsëritet gjithmonë,
sidomos pas 2500
vjetësh. Por klima në
Uashington, që
zbulohet nga këto
komente strategjike, i
ngjan skenarit të
përshkruar nga
Tukididi: frika e fuqisë
aktuale, nga një fuqi
që po zhvillohet



Një hapësirë e re ultramoderne
për artin e kulturën skenike do të jetë
së shpejti në dispozicion të artistëve
dhe artdashësve kryeqytetas. Teatri i
ri i Tiranës, i quajtur “Turbina”, do të
mbushë më tej boshllëkun e tmerr-
shëm që krijuan vitet e gjata të rrëni-
mit të vazhdueshëm të infrastruk-
turës kulturore e të jetës artistike. I
vendosur në mjedisin e rrënuar të
ish-Laboratorit të Hidrologjisë, në
këtë godinë po vazhdojnë me inten-
sitet punimet për ndërtimin e këtij
teatri. Kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama, dje uronte mirëmëngjesi

ndjekësit e tij në rrjetin social Face-
book, me pamje nga progresi i këty-
re punimeve. “Mirëmëngjesi dhe me
këto pamje nga progresi i punimeve
për ndërtimin e Teatrit të ri të Ti-
ranës, ku rrënojat e një ndërtese të
harruar për dekada të tëra po tran-
sformohen çdo ditë në një hapësirë
evropiane më shumë, të munguar
për dekada për artin dhe kulturën,
ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan
Rama. Punimet për ndërtimin e Tea-
trit të ri të Tiranës kanë nisur në vitin
2016 në kuadër të Programit Kombë-
tar të Rilindjes Urbane.
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Përkthyesja e librit në anglisht
është Ani Gjika, e cila,për përkthi-
min e këtij libri, së fundmi është
vlerësuar me çmimin e PEN-it an-
glez, dhe me një grant nga Natio-
nal Endoëment for Arts në Shtetet
e Bashkuara. Ndërkohë “Hapësira
negative”, është njëri nga librat e
rekomanduar nga Poetry Society
në Angli. Ja se si shprehet në ko-
mentin e tij, poeti dhe përkthyesi
George Szirtes: “Hapësira negati-
ve” e poetes shqiptare Luljeta Lle-
shanaku,është libri i saj i dytë i bo-
tuar në Mbretërinë e Bashkuar,
megjithëse Neë Directions në Sh-

tetet e Bashkuara, e ka botuar
që në vitin 2002.

E lindur në vitin 1968 dhe e
vlerësuar si një poete kryesue-
se e brezit të saj, Lleshanaku
është përkthyer fuqishëm nga
Ani Gjika. Libri fillon me një
poemë të gjatë që i referohet
zbuluesit të Antarktidës Frenk
Uajld, krahut të djathtë të
Shakëlltonit.

Kjo poemë është plot forcë,
dhe ofron një revokim të kursyer
por të gjallë, pothuajse filmik, të
jetës së Uild-it, që mund të shër-
bejë si një lloj analogjie e vetë
jetës së autores. Prej këtu, autorja
lëviz nëpër një varg karakteresh
dramatikë, para se të rikthehet
përsëri në vetën e parë. Syri i saj

është kureshtar; shqisa e saj për të
ndërtuar detajin, herë pas here të
mahnit. Dhe ç’është më e rëndësi-

shmja, ajo i paraqet lexuesit një
version të besueshëm të botës… …

Kështu që janë thjesht gjërat
në vetvete, ai grumbull mbre-
sëlënës copërash, fragmentesh, ku
lënda përzihet me idetë në
mënyrën më të natyrshme të
mundshme, me një shkathtësi
numrash akrobatikë. Ajo nuk bën
asgjë ekstravagante në aspektin
teknik ose atë retorik. Ajo flet
drejtpërdrejt: por vetëm se ky i fo-
lur direkt, është i mprehtë(ashtu
siç është edhe përkthimi),dhe e vë
gishtin drejt e në plagë.” Ndërsa
në prezantimin që botuesi i bën
autores në kopertinë, ndër të tjera
thuhet: “Shumë nga poezitë nuk i
referohen ndonjë vendi specifik
ose kohe specifike. Ngjarjet inter-
venojnë midis tyre dhe ngjarje të
reja marrin formë, ashtu si në
poemën e saj të gjatë “Homo An-
tarcticus”, e cila ndjek fatin e një
heroi, i cili,ndërsa ia doli të përsh-
tatej për muaj me radhë me
vdekjen nga uria në Antarktidën
e ftohtë nën zero gradë, nuk
mundi të përshtatej më pas me
jetën në qytetërim. Kjo është
njëra nga poezmat në libër që
flet për presionin e shoqërisë
moderne mbi individin.

Brenga dhe vdekja, dashu-
ria dhe dëshira, burgosjet dhe
zhgënjimi, janë të gjitha tema
që bëjnë jehonë në poezinë

magjepsëse të Lleshanakut.
“Hapësira negative” është libri i
dhjetë i autores i botuar në gjuhë
të tjera. 

Këngëtarja nga Prishtina me
famë botërore, Dua Lipa, do të jetë
pjesë e njërit prej festivaleve të mu-
zikës më të mëdha në botë, Lolla-

palooza në Paris. Ky festival mbledh
artistët më të mirë në botë të zhan-
reve të ndryshme. Krah Dua Lipës
në këtë festival do të performojnë

edhe artistë si: Gorillaz, French Mon-
tana, Travis Scott, Rag’n’Bone Man,
Bastille. Festivali Llollapalooza Paris
do të mbahet më 21 e 22 korrik 2018.

Mbështetje
franceze për
programet
kulturore 
në Kosovë 
Në kuadër të 10-të vjetorit të
shpalljes së pavarësisë së Ko-
sovës, Ambasada e Francës në
Kosovë dhe Ambasada e Ko-
sovës në Francë po bashkëpu-
nojnë për të promovuar një
program të përbashkët të
ngjarjeve kulturore që tre-
gojnë lidhjen dhe miqësinë
mes dy vende. Ky program
përfshinë komplet vitin 2018-
të, ku janë të përfshira
ngjarjet të cilat Ambasada e
Francës në Kosovë i përkrah.
Ndërsa në Francë në shu-
micën e muajve të vitit 2018-
të, do të ketë nga një ngjarje
nga Kosova. Kësisoj më 17
shkurt në Paris do  të ketë një
“Teleportim-Prishtina në Pa-
ris” ku do të instalohen dy ek-
rane të mëdha publike. Në
mars do të prezantohet ek-
spozita e Jakup Ferrit dhe do
të mbahet “Pranvera e Poetë-
ve”. Në maj do të prezantohet
Trupa e Baletit Kombëtar të
Kosovës me një shfaqje ndër-
sa Kosova do të jetë edhe në
Festivalin e Kanës. Në Qershor
në Annecy do të mbahet Festi-
vali i Filmit të Animuar. Shta-
tori në Paris do ta dërgoj Mini-
Dokufest-in, ku do të shfaqen
filma të përzgjedhur të me-
trazhit të shkurtër. Tetori nga
Kosova në Francë do të dërgoj
festivalin e shijes ndërsa krejt
në fund muaji nëntor do të
ketë një koncert nga Blerta
Kosova, BiCalko dhe Tandem.
Programi i përbashkët vjetor i
Ambasadave është gjithashtu
një mundësi për të promo-
vuar, për publikun e të dy ven-
deve, aktivitete të cilësisë të
lartë, të hapura për të gjithë
dhe të theksohen pikat e kon-
taktit mes qarqeve kulturore
dhe qytetarëve të të dy ven-
deve.

Në pritje të Teatrit të ri të Tiranës
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dua Lipa në festivalin Lollapalooza

Luljeta Lleshanaku del
para lexuesit anglez
Sapo ka dalë në treg,
libri me poezi në gjuhën
angleze “Hapësira
negative” i poetes
Luljeta Lleshanaku,
botuar nga shtëpia
botuese Bloodaxe në
Mbretërinë e Bashkuar.
Ky libër është një
përmbledhje në
anglisht e dy librave të
botuar në origjinal nga
shtëpia botuese
OMBRA GVG:
“Pothuajse dje” (2012),
dhe “Homo Antarcticus”
(2015)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Shkup, 8 shkurt - Kryeministri i Ma-
qedonisë Zoran Zaev në Qeveri ka
zhvilluar takim pune me drejtues
të Agjencisë për Rini dhe Sport, fe-
deratave sportive, klubet dhe
punëtorët sportiv ku është disku-
tuar rreth masave që duhet ndër-
marrë për ngritjen e cilësisë së
sportit në Maqedoni. Zaev në këtë

takim ka theksuar se duhet të ketë
strategji për t’u përmirësuar kush-
tet në të gjitha sportet e vendit
tonë që në të ardhmen të kemi re-
zultate më të mira në arenën
ndërkombëtare. Kryeministri i
vendit ka thënë se qëllimi i tij është
ndërtimi i një strategjie të mirëfil-
ltë për ngritjen e sportit dhe duke
dëgjuar brengat e sportistëve të
sillen mekanizma që do të ndiko-
nin që sporti në vend të shkojë për-
para. 

“Kjo qeveri do të sigurojë përk-
rahje të domosdoshme në realizi-
min e kushteve më të volitshme

për sport si dhe krijimin e një stra-
tegjie të mirëfilltë për sportistët të
cilët do të marrin pjesë na gara
ndërkombëtare. Sportistët profe-
sionistë dhe njëkohësisht perso-
nat sportiv duhet ta marrin ven-
din e merituar në shoqëri. Këtë
detyrë të cilën e kemi marrë duam
sinqerisht ta realizojmë, bashkë
me Agjencinë për Rini dhe Sport,
duke ndërmerr masat e duhura sa
i takon çështjes së financave, si dhe
një plan gjithpërfshirësh logjistik
me infrastrukturë adekuate për
zhvillimin e sportit”, ka thënë krye-
ministri Zoran Zaev.  Numri një i

Qeverisë së vendit gjithashtu ka
paralajmëruar heqjen e Ndër-
marrjen Publike për Menaxhim të
objekteve sportive, duke lënë të
kuptohet se edhe stadiumi nacio-
nal “Filipi i Dytë” së shpejti do të
bëhet me pronar të ri. Si kandidat
potencial për të marrë pronësinë e
stadiumit shihet Federata e Fut-
bollit të Maqedonisë përmes së
cilës edhe UEFA ka investuar në ri-
novim, ndërsa sipas mediave të
caktuara në vend në garë mund të
futet edhe KF Vardar që luan si
vendas në këtë stadium që prej
themelimit.

Muarem
përgatit
debutimin 
Flamurtari luan sot (e premte)
në transfertë dhe jo në një tran-
sfertë ta zakonshme, por atë të
Korçës me Skënderbeun krye-
sues. Një ndeshje shumë e vësh-
tirë. Ndeshjet mes korçarëve
dhe vlonjatëve kanë pasur
shumë interes vitet e fundit,
ndërsa këtë sezon duket se
rikthehet rivaliteti i sezonit
2010-2011. Për Flamurtarin
mungon Sidibe, por pritet të de-
butojë me fanellën kuqezi afri-
mi më i bujshëm i merkatos së
dimrit, Muarem Muarem. Me-
sfushori shkupjan, pas përvoja-
ve me Karabagun në Azer-
bajxhan dhe Aktoben në
Kazakistan, ka vendosur të ba-
shkohet me Flamurtarin dhe sh-
preson shumë të ndikojë në
objektivin tij. Në  Vlorë janë
duke e pritur me mjaft interes
aktivizimin e këtij lojtari. 
"Mund të them se jam gati, por
gjithmonë aktivizimin e vendos
trajneri. Është vetëm ai që për-
cakton se kush duhet të luajë
dhe kush jo. Ne duhet të respek-
tojmë vendimet e trajnerit. Unë
e kam rinisur stërvitjen së ba-
shku me grupin, pas një kohe që
jam stërvitur në mënyrë indivi-
duale", u shpreh Muharem, i cili
vlerëson skuadrën e Skënder-
beut, me të cilin do të ballafa-
qohet sot. "Me Skënderbeun,
ose më saktë kundër tij, kam
luajtur gjatë periudhës që akti-
vizohesha te Karabagu, në fazën
përgatitore në Austri. Të them të
drejtën, janë një ekip i organi-
zuar mjaft mirë dhe kanë një
grup cilësor. Prej atëherë kanë
pësuar ndryshime, por mendoj
se janë një skuadër mjaft e mirë
në kampionatin shqiptar.  "Dua
të them se ky Flamurtar është
shumë i vështirë për t’u mundur.
Trajneri Duro di mjaft mirë ta
vendosë skuadrën dhe të marrë
maksimumin. Në Korçë do të
tentojmë fitoren, pse jo, por
gjithçka e vendos fusha", dekla-
roi Muarem. Cekim, por Mua-
rem, në kombinim për sfidën e
sotme ndaj Skënderbeut janë
edhe Fisnik Zuka, Muhamed
Useini e Artim Pollozhani. 

Shkup, 8 shkurt - Fusha e rënduar e
Çairit gjatë viteve të fundit ka bërë
që edhe sezonin pranveror skua-
dra e Shkupit të mos ketë mundë-
si që të luajë para tifozëve të saj,
por kjo sigurisht se nuk do të
ndikojë negativisht aspak te fut-
bollistët, të cilët me padurim pre-

sin fillimin e kampionatit. Kryesia
e klubit në përpjekje të mëdha për
të rregulluar këtë problem kishte
filluar gati se dy muaj që të punoj
në infrastrukturë, konkretisht në
rregullimin e tapetit të blertë, por
kushtet atmosferike nuk kanë
mundësuar që bari të jetë gati për

fillim të sezonit. Gjatë ditëve të
fundit klubi ka kërkuar alternativa
të ndryshme për të luajtur nde-
shjet sa më afër Shkupit, por
shkaku i turneve të ndryshme në
terrenet e FFM-s, si dhe shumë eki-
peve që janë nga Shkupi nuk u
gjet asnjë terren që i mundëson

Shkupit të luajë ndeshjet në
rrethinë. Andaj për dy ndeshjet e
para, është vendosur që ekipi
bardh e kaltër të jetë nikoqire në
Gostivar, në pritje që sa më shpejtë
të rregullohet terreni i Çairit. Stër-
vitjet skuadra do ti zhvillojë në ter-
renin e lagjes Marino, shkaku i
vetëm që të ruhet sa më shumë
fusha. Ndeshjen e parë Shkupi në
Gostivar e luan ndaj Akademija
Pandev me 14 shkurt. Ndërkohë,
Pobeda, e cila në xhiron e parë të
sezonit pranveror do të takohet
me Pelisterin, do të jetë nikoqir në
terrenin e FFM-së në Shkup për
shkak se stadiumi në Mogilla nuk
i plotëson kushtet. 

Futbollisti i Kombëtares së
Shqipërisë, Azdren Llullaku, e ka
nisur shumë mirë aventurën me
skuadrën e tij të re Ordabasi. Për-
gatitjet dimërore Ordabasi po i
zhvillon në Turqi dhe Llullaku jo
vetëm ka luajtur titullar në nde-
shjen e djeshme miqësore ndaj
çekëve të Sllovaçkos, por edhe ka
shënuar golin e tij të parë me fa-
nellën e skuadrës kazake. Nde-
shja përfundoi me rezultatin 2-

2. Llullaku arriti të shënonte
vetëm pas 6 minutash lojë, duke
i dhënë avantazhin skuadrës së
tij. Ai luajti 55 minuta në këtë test
dhe më pas u zëvendësua nga
trajneri. Një nisje e mirë kjo për
futbollistin kuqezi, i cili shpreson
të ngjitet në nivelin e tij të më-
parshëm me Ordabasin, ku kaloi
vetëm pak ditë më parë. Ky është
një lajm i mirë edhe për trajnerin
Kristian Panuçi.

Zaev premton strategji
për përmirësimin e sportit
Zaev në këtë takim ka
theksuar se duhet të ketë
strategji për t’u
përmirësuar kushtet në
të gjitha sportet e vendit
tonë që në të ardhmen të
kemi rezultate më të mira
në arenën ndërkom -
bëtare. Kryeministri i
vendit ka thënë se qëllimi
i tij është ndërtimi i një
strategjie të mirëfilltë për
ngritjen e sportit dhe
duke dëgjuar brengat e
sportistëve të sillen
mekanizma që do të
ndikonin që sporti në
vend të shkojë përpara

Llullaku e nis me gol aventurën te Ordabasi 

Shkupi nikoqir në Gostivar, Pobeda në terrenin e FFM-së
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Konkurs shpërblyes për dizajn të logotipit të Asociacionit të Mediave të Evropës Juglindore (AMEJL) 

Konkurs 
Gjashtë shtëpi kryesore mediatike të Evropës Juglindore, Oslobo enje (Sarajevë), AMG (Beograd), Koha (Prishtinë), 
Sloboden Peçat (Shkup), Koha (Shkup) dhe Vijesti (Podgoricë) në një takim para pak kohës në Podgoricë kanë 
themeluar asociacionin rajonal të mediave. Aktivitetet dhe qëllimet kryesore të asociacionit janë bashkëpunimi dhe 
mbështetja e ndërsjellë, trajnim i përbashkët të të punësuarve, këmbim të përmbajtjeve, qasja e koordinuar ndaj 
organeve dhe organizatave shtetërore dhe ndërkombëtare me qëllim të avancimit të kualitetit të gazetarisë dhe 
përmirësimit të kushteve dhe pozitës së mediave në treg.  

Emri i plotë i Asociacionit në gjuhën malaziase/boshnjake/serbe është Medijska asocijacija Jugoisto ne Evrope 
(MAJE), në gjuhën shqipe - Asociacioni i Mediave të Evropës Juglindore (AMEJL), në gjuhën maqedonase - 
Asocijacija na mediumite na jugoistocna Evropa (AMJE), në gjuhën angleze - Media Association of South-
East Europe (MASE). Asociacioni do të regjistrohet si shoqatë joqeveritare me seli në Podgoricë.  

Organizator i konkursit është Misioni i OSBE-së në Mal të Zi në bashkëpunim me Asociacionin e Mediave të 
Evropës Juglindore (AMEJL). 

Detyra e konkursit është krijimi i zgjidhjes grafike origjinale për logotip, i aplikueshëm për format të madh dhe të 
vogël, të mediave të shtypit dhe atyre elektronike pa kufizime në motive, por me përdorimin e akronimit të emrit të 
plotë të asociacionit në gjuhët lartpërmendura (MAJE, AMEJL, AMJE, MASE). 

Qëllimi i konkursit është angazhimi i nxënësve dhe studentëve të shkollave dhe fakulteteve të dizajnit, si dhe të 
dizajnerëve të rinj të interesuar për të krijuar zgjidhje për logotipin të cilën do ta përdorë Asociacioni i Mediave të 
Evropës Juglindore. 

Mundësi për pjesëmarrje në konkurs kanë të gjithë nxënësit e moshës së rritur të vitit të fundit të shkollës së mesme 
dhe studentët e fakultetit, si dhe të rinjtë e specializuar për dizajn grafik, të cilët më së voni deri më datë 01.03.2018. 
parashtrojnë: 

 Biografi të shkurtë; 

 Punim në formë elektronike; 

 Deklaratë në lidhje me autenticitetin e zgjidhjes grafike për logotip. 

Kohëzgjatja e konkursit është paraparë prej 07.02.2018 deri më 01.03.2018. 

Komisioni profesional për vlerësimin dhe përzgjedhjen e punimeve do të jetë i përbërë nga përfaqësues të Misionit të 
OSBE-së në Mal të Zi dhe Asociacionit të Mediave të Evropës Juglindore. 

Kriteri për zgjidhje të punimit më të suksesshëm është origjinaliteti dhe inovacioni. Inkurajojmë pjesëmarrësit në 
konkurs që vet të prezantojnë zgjidhjet dhe idetë e tyre që do të simbolizojnë mediat, qëllimet dhe parimet e 
asociacionit.  

Kur bëhet fjalë për kreativitet dhe detaje, pjesëmarrësit kanë të drejtë absolute, por mund të ju ndihmojmë dhe t’u themi 
se kemi dëshirë të ketë ngjyra që shprehin lumturi dhe gjallëri, dizajn modern, i cili në mënyrë të përsosur do të 
përshtatej në ueb portalin e asociacionit dhe faqet zyrtare të rrjeteve sociale, si dhe në të gjitha materialet e shtypura dhe 
promovuese.  

 Logotipi duhet të jetë vepër origjinale e autorit dhe nuk duhet të përmbajë pjesë të asnjë vepre të ndonjë autori 
tjetër; 

 Logotipi duhet të përmbajë akronimet e emrit të plotë të asociacionit (MAJE, AMEJL, AMJE, MASE); 
 Logotipi duhet të ketë mundësinë e kalitjes në format të madh (afishe, pano...) deri në ato të voglat (flaer, 

material të shtypur...); 
 Duhet të jetë po aq ekspresiv, si në ngjyra ashtu edhe në grayscale; 
 Punimi konkurrues duhet të dorëzohet në JPEG, PDF ose TIFF format me rezolucion të madh (300 dpi); 
 Të dhënat e autorit duhet të përmbajnë: emrin dhe mbiemrin, e-mail adresë, numër të telefonit dhe biografi të 

shkurtë; 
 Me parashtrimin e punimit pjesëmarrësit pranojnë të gjitha kushtet e konkursit. 

Dokumentet dhe punimet të dorëzohen në e-mail adresën: info@masee.org 

Autori i zgjidhjes fituese do të paguhet me honorar në shumë prej 500 euro pas vendimit përfundimtar të jurisë 
profesionale dhe harmonizimit të specifikimeve teknike  

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 158/2010) dhe nenit 82 paragrafi 
1 dhe 3 të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 103/2008) dhe nenit 56 dhe 57 të Statutit të shkollës 
Drejtori i SHF “Nikolla Parapunov” f. Dragobrashte – Vinicë publikon:  

SHPALLJE 
Për plotësimin e vendeve të punës në vijim  

1. Mësimdhënës të Etikës së religjioneve me Fakultet të teologjik për kohë të caktuar me orar jo të plotë të punës (2) 
orë në javë (një ditë në javë – e hënë prej ora 07.30 -13.30), neto pagesa bazë është 2.065 den., një realizues deri 
më 31.08.2018. 

2. Mësimdhënës të fizikës me Fakultet të mbaruar matematiko-natyror – studime të fizikës, studime dylëndëshe 
matematikë – fizikë për kohë të caktuar me orar jo të plotë të punës (4) orë në javë (tri ditë në javë – e mërkurë, e 
enjte dhe e premte prej ora 07.30 -13.30), neto pagesa bazë është 4.128 den., një realizues deri më 31.08.2018.  

3. Mësimdhënës të Artit figurativ me Fakultet të mbaruar të arteve drejtimi pedagogjik, fakulteti i artit figurativ – 
drejtim tjetër jomësimor me përgatitje të arritur pedagogjike, psikologjike dhe metodike për kohë të caktuar me 
orar jo të plotë të punës (4) orë në javë (tre ditë në javë –e martë, e mërkurë dhe e enjte prej ora 07.30 -13.30), neto 
pagesa bazë është 4.128 den., një realizues deri më 31.08.2018.  

4. Mësimdhënës të projekteve të artit figurativ me Fakultet të mbaruar të artit figurativ – drejtimi pedagogjik, 
fakulteti i artit figurativ – drejtim tjetër jomësimor me përgatitje të arritur pedagogjike, psikologjike dhe metodike 
për kohë të caktuar me orar jo të plotë të punës (2) orë në javë (një ditë në javë – e premte prej ora 07.30 -13.30), 
neto pagesa bazë është 2.065 den., një realizues deri më 31.08.2018. 

5. Mësimdhënës të inovacioneve me studime të mbaruara të ekonomisë shkalla VII/1 të universiteteve të akredituara 
të RM ose jashtë vendit me akreditim nga vendi ynë, me përgatitje përkatëse pedagogjike psikologjike dhe 
metodike. Studime të mbaruara nga sfera e ekonomisë sipas Sistemit evropian për transfero të kredive (240 SETK) 
të universiteteve të akredituara të RM ose jashtë vendit me akreditim nga vendi ynë me përgatitje përkatëse 
pedagogjike psikologjike dhe metodike. Studime të mbaruara për mësimdhënës studime të tjera VII/1 ose (240 
SETK) me përgatitje përkatëse pedagogjike psikologjike dhe metodike të universiteteve të akredituara të RM ose 
jashtë vendit me akreditim nga vendi ynë, me përgatitje përkatëse pedagogjike psikologjike, me certifikatë për 
trajnim të mbaruar për inovacione dhe sipërmarrësi, për kohë të caktuar me orar jo të plotë të punës (1) orë në javë 
(një ditë në javë – e premte prej ora 07.30 -13.30), neto pagesa bazë është 1.065 den., një realizues deri më 
31.08.2018. 

6. Mirëmbajtës të higjienës (pastrues të hapësirës afariste) me arsim të mesëm të mbaruar, me orar të plotë të punës 
(40) orë në javë pesë ditë prej ditës së hënë deri ditën e premte prej ora 06.30 deri në ora 13.30, neto pagesa bazë 
12.000 denarë, një realizues deri më 31.08.2018. 

7. Mësimdhënës të mësimit klasor me Fakultet të mbaruar pedagogjik – profesor për mësim klasor, për kohë të 
caktuar me orar të plotë të punës (20) orë në javë pesë ditë në javë prej ditës së hënë deri ditën e premte prej ora 
07.30 deri në ora 13.30, neto pagesa bazë prej 20.644 denarë, dy realizues deri më 31.08.2018. 

8. Mësimdhënës të gjuhës angleze me Fakultet të mbaruar filologjik – profesor i gjuhës angleze për kohë të caktuar të 
punës me orar jo të plotë të punës (17) orë në javë (katër ditë në javë – e martë, e mërkurë, e enjte, e premte prej 
ora 07.30 – 13.30), neto pagesa bazë prej 17.128 denarë, një realizues deri më 31.08.2018.  

9. Mësimdhënës të gjuhës maqedonase me Fakultet të mbaruar filologjik – profesor i gjuhës maqedonase për kohë të 
caktuar të punës me orar jo të plotë të punës (16) orë në javë (katër ditë në javë – e martë, e mërkurë, e enjte, e 
premte prej ora 07.30 – 13.30), neto pagesa bazë prej 16.128 denarë, një realizues deri më 31.08.2018. 

10. Mësimdhënës të historisë me Fakultet të mbaruar filozofik – profesor i historisë për kohë të caktuar me orar jo të 
plotë të punës (8) orë në javë (dy ditë në javë – e mërkurë dhe e premte prej ora 07.30 -13.30), neto pagesa bazë 
është 8.257 den., një realizues deri në kthimin e punëtorit nga pushimi i lindjes ndërsa më së voni deri më 
31.08.2018. 

11. Mësimdhënës të Arsimit qytetar me Fakultet të mbaruar filozofik – profesor i historisë për kohë të caktuar me orar 
jo të plotë të punës (2) orë në javë (një ditë në javë – e premte prej ora 07.30 -13.30), neto pagesa bazë është 2.065 
den., një realizues deri në kthimin e punëtorit nga pushimi i lindjes ndërsa më së voni deri më 31.08.2018. 

12. Mësimdhënës të etikës me Fakultet të mbaruar filozofik – filozofi për kohë të caktuar me orar jo të plotë të punës 
(1) orë në javë (një ditë në javë – e hënë prej ora 07.30 -13.30), neto pagesa bazë është 1.032 den., një realizues 
deri në kthimin e punëtorit nga pushimi i lindjes ndërsa më së voni deri më 31.08.2018. 

13. Mësimdhënës të informatikës me studime të mbaruara për informatikë VII/1 – drejtimi mësimor, matematikë – 
informatikë VII/1 – drejtimi mësimor, teknika kompjuterike, informatika dhe automatika VII/1 - me përgatitje 
përkatëse pedagogjike psikologjike dhe metodike për kohë të caktuar me orar jo të plotë të punës (3) orë në javë 
(një ditë në javë – e martë prej ora 07.30 -13.30), neto pagesa bazë është 3.096 den., një realizues deri në kthimin e 
punëtorit nga pushimi i lindjes ndërsa më së voni deri më 31.08.2018. 
Kandidatët të dorëzojnë lutjet në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune dhe Ligjin për arsim fillor në lokalet e 
SHF “Nikolla Parapunov” f. Dragobrashte  
Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. 

         
 Tel për kontakt:                                             SHF “Nikolla Parapunov” f. Dragobrashte  
 033 /375 442                                                                             Drejtor  
                                                                                                                       Mijallço Peshov  

 

 

                                
                            OOU"DRAGA STOJANOVSKA"S.RAKOTINCI-SOPISHTE 
                        SH.F.K"DRAGA STOJANOVSKA"f.Rakotincë-Sopishtë 

 
           Rr. ”1” nr. 2A f. Rakotincë 1054-Sopishte ,R. Maqedonisë  tel./faks ++389 02 2742 022      
                 Llog 764010351490318 Deponent NBRM Dano~en broj 4030973199685 
 

     Në bazë të pikës 4 të “Procedurës për fotografim të nxënësve të SHFK “Draga Stojanovska”, f. Rakotincë – Sopishte numër 02-
216/14 të datës 19.03.2015 dhe Vendimit për organizim të fotografimit të fëmijëve për vitin shkollor 2017/2018 nr. 09-113/3 të datës 
08.02.2018,Shkolla publikon: 

SHPALLJE 
Për grumbullimin e ofertave për fotografim të nxënësve për vitin shkollor  

2017/2018 
 
1. Organi kontraktues: 
SHMK “Draga Stojanovska” f. Rakotincë – Sopishte me seli në f. Rakotincë, rr. 1 nr. 2A, telefoni: 02/2742-022, adresa elektronike: ou-

draga-stojanova.sopiste@t.mk 
2. Lëndë e ndarjes së kontratës është: Fotografimi i nxënësve  
Lënda e furnizimit është e ndashme  
3. Specifikimi teknik  
Pjesa 1- Sigurimi i nxënësve  
Fotografim i nxënësve prej klasës së I deri klasën e IX për numër të vlerësuar prej 500 nxënësve, të paraparë si numër maksimal me 

përpilim të fotografisë së gjeneratës. 
 Fotografim të nxënësve të klasës së IX për numër të vlerësuar prej 45 nxënës f. Rakotincë të paraparë si numër maksimal i nxënësve 

me përpilim të tabllos për 45 nxënës nga Çifliku dhe Sv. Petka dhe almanak për 21 nxënës nga shkolla qendrore në fshatin Rakotincë 
dhe fotografim i 21 nxënësve nga f. Rakotincë në ahengun gjysmëmaturës.  

Fotografimi i fotos së gjeneratës bëhet në shkollë ndërsa fotografimi i gjysmënaturantëve bëhet në studion e ofertuesit ë zgjedhur.  
 
4. Kriteret e ndarjes së marrëveshjes 
Kriteri për zgjedhje të ofertës më të volitshme është çmimi më i ulët.  
Procedurën për organizim dhe realizim të fotografimit të nxënësve do ta bëjë Komisioni për realizim të aktiviteteve të nxënësve që 

financohen nga mjetet prej prindërve/kujdestarëve të nxënësve të SHFK “Draga Stojanovska”, f. Rakotincë – Sopishte.  
Zgjedhja përfundimtare e ofertuesit më të volitshëm bëhet me propozim të Këshillit të prindërve të shkollës.  
5. Së bashku me ofertën ofertuesi domosdo duhet të dorëzojë edhe dokumentacionin në vijim  
- Dokument për veprimtari të regjistruar në Regjistrin qendror të RM se ofertuesi është i regjistruar për kryerje të veprimtarisë që është 

lëndë e marrëveshjes.  
- Dëshmi për anëtarësim – në Regjistrin e Odës së Zejtarëve të Republikës së Maqedonisë. 
- Deklaratë për kualitet nga personi përgjegjës me vulë dhe nënshkrim për sigurim të kualitetit të fotografive të përpunuara dhe 

almanakut. 
Shpallja është publike, e hapur dhe anonime. 
Të drejtë për parashtrimin e ofertës ka çdo subjekt i interesuar fizik dhe juridik i regjistruar për kryerje të veprimtarisë që është lëndë e 

furnizimit. Shpallja zgjatë tetë (8) ditë  nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
Ofertat të dorëzohen personalisht ose përmes postës në adresën e SHFK “Draga Stojanovska” f. Rakotincë – Sopishte rr. 1 nr. 2A f. 

Rakotincë 1054 Sopishte – Shkup, në zarf të mbyllur. Zarfi nuk guxon të përmbajë asnjë shenjë me të cilën do të mund të identifikohej 
parashtruesi – ofertuesi, vetëm se shënimi për “fotografim për vitin shkollor 2017/2018”. 

Secila ofertë e cila do të arrijë pas kalimit të afatit përfundimtar për dorëzim do të llogaritet si e vonuar dhe do t’i kthehet ofertuesi. 
SHFK “Draga Stojanovska” f. Rakotincë – Sopishte

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015, 27/16), dhe 
pëlqimeve me nr. 12-11469/3 të datës 05.12.2017, 12-14877/2 të datës 22.12.2017 dhe 12-11469/8 të datës 

30.01.2018 nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, SHF “Sllavço Stojmenski” Vinicë publikon 
SHPALLJE 

Për plotësimin e vendeve të punës në vijim 
 

I. Për kohë të caktuar të punës për vitin shkollor 2017/2018  
1. Një mësimdhënës të edukatës fizike me 6 (gashtë) orë mësimore, pagesa fillestare 20.640,  denarë.    
2. Tre mësimdhënës klasor me orar të plotë të punës deri në kthim të punëtorëve të mëhershëm, ndërsa më së 

voni deri më 31.08.2018, pagesa fillestare 20.640,  denarë; 
3. Një mësimdhënës të shkencave natyrore me 16 orë mësimore, pagesa fillestare 20.640,00 denarë;  
4. Një mësimdhënës të etikës së religjioneve me 6 orë mësimore, pagesa fillestare 20.640,00 denarë; 
5. Një mësimdhënës të etikës me 4 orë mësimore, pagesa fillestare 20.640,00 denarë; 
6. Një mësimdhënës të gjuhës angleze me orar të plotë të punës deri në kthim të punëtorit të mëhershëm nga 

pushimi mjekësor, ndërsa më së voni deri më 31.08.2018 dhe pagesë fillestare 20.640.00 denarë; 
7. Një mësimdhënës të kimisë me 16 orë mësimore, pagesa fillestare 20.640 denarë. 
8. Një mësimdhënës të biologjisë me 4 orë mësimore, pagesa fillestare 20.640 denarë. 
Orari i punës së kuadrit mësimor është në pajtim me orarin e orëve mësimore. 
 
II. Për kohë të pacaktuar të punës: 
9. Dy mirëmbajtës të higjienës me orar të plotë të punës me pagesë fillestare 12.000 denarë, orari i punës prej 

ora 05-13,  ndërrimi i parë dhe prej ora 12:00 deri në ora 20:00 ndërrimi i dytë.  
10. Një menaxhues të ngrohjes me orar të plotë të punës me pagesë fillestare 14.900 den., orari i punës prej ora 

05:00 deri në ora 13:00. 
11. Një arkëtar me orar të plotë të punës, pagesa fillestare prej 16.880 den., orari i punës prej ora 07:00 deri në ora 

15:00. 
Orari i punës së kuadrit mësimor është në pajtim me orarin e orëve mësimore. 
I. Krahas kushteve të përgjithshme kandidatët nga pika 1 deri në pikën 8 duhet të përmbushin kushtet e parapara 

në nenin 77 dhe 80 të Ligjit për arsim fillor. 
II. Kandidatët nga pika 9 (nëntë) të kenë arsim fillor të mbaruar dhe të përmbushin kushtet e përgjithshme të 

parapara me Ligjin për marrëdhënie pune; 
III. Kandidatët nga pika 10 (dhjetë) të kenë të mbaruara Arsimin e mesëm profesional (elektroteknik ose makineri), 

Arsim gjimnazi dhe përmbushin kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune; 
IV. Kandidatët nga pika 11 (njëmbëdhjetë) të kenë të mbaruar arsimin ekonomik dhe të përmbushin kushtet e 

përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune. 
V. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë dëshmi për arsimin të mbaruar dhe dëshmi për 

shtetësi. 
VI. Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit, ndërsa vendimi për zgjedhje do të sillet në afat prej 30 

(tridhjetë) ditëve pas përfundimit të shpalljes. 
SHF “Sllavço Stojmenski” Vinicë 

 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune/teksti i pastruar (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015), nenit 70, 71 dhe 77 të Ligjit për arsim të mesëm/teksti i pastruar (Gazeta 
Zyrtare e RM nr. 52/02), nenit 32 të Ligjit për ndryshime dhe plotësim të Ligjit për arsim të mesëm (Gazeta Zyrtare e RM nr. 67/04), nenit 14 paragrafi 1 dhe nenit 15 të Ligjit për ndryshim 
dhe plotësim të Ligjit për arsim të mesëm (Gazeta Zyrtare e RM nr. 33/10), nenit 5, 6 dhe 7 të Ligjit për ndryshime dhe plotësim të Ligjit për arsim të mesëm (Gazeta Zyrtare e RM nr. 18/11) 
Drejtori i Shkollës së mesme komunale teknike “Gjorgji Naumov” Manastir, publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për plotësimin e vendeve të punës  

 
1. Një mësimdhënës të grupit të lëndëve të elektroteknikës për 10 orë mësimore në javë, për 
kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2018, deri në kthimin e punëtorit ose më së voni deri 
më 31.08.2018. Neto pagesa 10.771,00 denarë;  
2. Dy mësimdhënës të grupit të lëndëve të elektroteknikës për 20 orë mësimore në javë, për 
kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2018. Neto pagesa 21.521,00 denarë; 
3. Një mësimdhënës të grupit të lëndëve të elektroteknikës për 20 orë mësimore në javë, për 
kohë të caktuar të punës deri në kthimin e punëtorit ose më së voni deri më 31.08.2018. 
Neto pagesa 21.521,00 denarë; 
4. Një mësimdhënës të matematikës për 20 orë mësimore në javë, për kohë të caktuar të 
punës deri në kthimin e punëtorit ose më së voni deri më 31.08.2017. Neto pagesa 
21.521,00 denarë 
5. Një mësimdhënës të historisë për 12 orë mësimore në javë, për kohë të caktuar të punës 
deri më 31.08.2018. Neto pagesa 12.925,00  denarë; 
6. Një mësimdhënës të edukatës muzikore për 8 orë mësimore në javë, për kohë të caktuar 
të punës deri më 31.08.2018. Neto pagesa 8.617denarë; 
7. Një mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë maqedonase për 10 orë mësimore në javë, për 
kohë të caktuar të punës deri në kthimin e punëtorit ose më së voni deri më 31.08.2018. 
Neto pagesa 10.771,00 denarë; 
8. Një mirëmbajtës të higjienës për orar të plotë të punës për kohë të pacaktuar të punës me 
neto pagesë 11.441,00 denarë.  
 
Orari javor i punës është 40 orë pune. 
Për mësimdhënës prej ditës së hënë deri ditën e premte, ndërrimi i parë prej 7,15 deri në 
ora 13,15 dhe ndërrimi i dytë prej ora 13,30 deri në ora 19,15.  
Për mirëmbajtësin e higjienës prej ditës së hënë deri ditën e premte, ndërrimi i parë prej ora 
6,00 deri në ora 14,00 dhe ndërrimi i dytë prej ora 12,00 deri në ora 20.00.  
 
KUSHTET:  
Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpallje krahas kushteve të përgjithshme të parapara 
në Ligjin për marrëdhënie pune duhet të plotësojnë edhe kushtet e Ligjit për arsim të mesëm 
dhe Normativin për kuadër mësimor për arsim të mesëm  
Nën pikën 1  
-  Studime të mbaruara të elektroteknikës, drejtimi informatikë dhe automatikë dhe ka marrë 
përgatitje pedagogjike-psikologjike dhe metodike në fakultet përkatës  
Nën pikën 2 
- Studime të mbaruara të elektroteknikës, drejtimi elektronika dhe telekomunikime dhe ka 
marrë përgatitje pedagogjike-psikologjike dhe metodike në fakultet përkatës 
Nën pikën 3 

- Studime të mbaruara të elektroteknikës, drejtimi elektroenergjetikë dhe ka marrë 
përgatitje pedagogjike-psikologjike dhe metodike në fakultet përkatës 
Nën pikën 4  
- FMN të mbaruara. Profesor i diplomuar i matematikës  
Nën pikën 5 
- Studime të mbaruara të historisë. Profesor i diplomuar i historisë.    
Nën pikën 6 
- Fakultet të mbaruar të artit muzikor. Muzicient teorik pedagog i diplomuar  
Nën pikën 7 
- Fakultet të mbaruar filologjik. Profesor i gjuhës dhe letërsisë maqedonase dhje letërsisë 
jugosllave  
Nën pikën 8  
- arsim fillor ose arsim të mesëm të mbaruar 
 
Kandidatët nga pika 1 deri në pikën 7 të kenë të dhënë provimin profesional, të jenë shtetas 
të Republikës së Maqedonisë dhe do ti nënshtrohen kontrollimit të njohjes së gjuhës 
maqedonase dhe alfabetit cirilik më datë 19.02.2018 në ora 11.00 në lokalet e shkollës. 
DOKUMENTET:  
Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpallje duhet të dorëzojnë:  
 Fletëparaqitje (krahas të dhënave të përgjithshme të japin edhe numrin e telefonit për 

kontakt)  
 Origjinal ose kopje të vërtetuar të diplomës ose certifikatë për diplomim për arsim të 

mbaruar  
 Certifikatë për provim të dhënë profesional (nëse kandidatët sipas Rregullores për kushtet 

dhe mënyrën e dhënies së provimit të mësimdhënësve në arsim të mesëm, ka qenë i 
obligueshëm për ta dhënë)  
 Certifikatë për marrje të përgatitjes pedagogjike, psikologjike dhe metodike (për vendin e 

punës për të cilin kërkohet)  
9. Kandidati i zgjedhur i cili për herë të parë themelon marrëdhënie pune në arsim do të jetë 
praktikant (deri në një vit marrëdhënie pune në arsim). 
10. Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune duke llogaritur nga dita e parë e ardhshme e ditës së 
publikimit të shpalljes në shtypin ditor.  
11. Zgjedhja do të realizohet në afat prej 30 ditëve pas kalimit të paraqitjes.  
12. Dokumentet dorëzohen personalisht në shkollë ose përmes postës në adresën: 
SHMKT “Gjorgji Naumov” rr. Mihajllo Andonovski nr. 1 Manastir, me shenjë për shpallje   
Informata më të detajuara në numrin e telefonit: 047/ 258-707 
 

SHMKT “Gjorgji Naumov” Manastir
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Në bazë të nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (tekst i pastruar) (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/2015), nenit 80 dhe 82 të LAF 
(Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/08), Drejtori i SHFK “Vanço Prke” Dellçevë publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për punësim për kohë të caktuar të punës për vitin shkollor 

2017/2018 
 
1. Mësimdhënës të gjuhës maqedonase - 8 orë mësimore, neto pagesa 6.673,oo den. 
2.  Mësimdhënës të edukatës fizike dhe shëndetësore -  15 orë mësimore, neto pagesa 13.760,  den.  
3. Mësimdhënës të gjuhës gjermane -  6 orë mësimore, neto pagesa 5.003,oo den. 
 
Orari ditor i punës së mësimdhënës ve është prej ora 07,30 - 13,30. 
Orari javor i punës është shpërndarë në 5 ditë pune, ndërsa kuadri mësimor me orar jo të plotë të punës. Fillimi dhe mbarimi i orarit ditor 
dhe javor të punës është varësisht nga angazhimi me orët mësimore ndërsa në pajtim me orarin e për vitin shkollor.  
Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me LMP, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara në nenin 80 të 
LAF dhe të kenë të mbaruar arsimin përkatës sipëror, Certifikatë për provim të dhënë profesional (nëse e kanë), certifikatë të shtetësisë.  
 
 Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. 
    Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 15 ditëve pas përfundimit të shpalljes. Lutjet së bashku me dokumentet e 
nevojshme (origjinal ose kopje të vërtetuara në noter) parashtrohen deri në arkivin e SHFK “Vanço Prke” Dellçevë, rr. “Nikolla 
Vapcarov” pn, telefoni për kontakt 071-391-830 . 
 

SHFK “Vanço Prke” Dellçevë 

 Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1 paragrafi 2 dhe 3, nenit 23 ndërsa në lidhje me nenin 14 paragrafi 2 i 
Ligjit për marrëdhënie pune teksti i pastruar (Gazeta zyrtare e RM nr. 145/2014), nenit 82 paragrafi 1 3 dhe 4 të Ligjit për 
arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11 dhe 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14 
dhe 135/14, 10/15, 98/15, 145/15) dhe në lidhje me pëlqimet e marra nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës nr. 12-1040/1 
të datës 29.01.2018, (pasqyra nr. 6) u.d Drejtori i SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë publikon  

SHPALLJE  
Për vendet e lira të punës për vitin shkollor 2017/2018  

 
1. Dy (2) persona në vendin e punës mirëmbajtës të higjienës për kohë të pacaktuar të punës  

Kandidatët prej numrit rendor 1 duket të përmbushin kushtet të përgjithshme të parapara me Ligj dhe të kenë të 
mbaruar së paku arsimin fillor.   

Orari i punës është me dy ndërrime, ndërrimi i parë është prej ora 6:00 deri në ora 14,00, ndërrimi i dytë është prej 
ora 11:30 deri në ora 19,30 . 

Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte. 
Pagesa bazë e mësimdhënësve është 12.000 denarë. 

Së bashku me lutjen kandidatët duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: diplomë përkatëse dhe certifikatë të 
shtetësisë. 

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. 
Zgjedhja do të realizohet më së voni në afat prej 45 ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes. 

Dokumentet parashtrohen në adresën SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë, rr. “Dimçe Kovaçeski” nr. 64 – Strugë.    
SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë  

U.D Drejtor  
                                                                                       Natasha Pintoska Beqaroska  

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 5/2002), nenit 51 
paragrafi 10 i Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 199/2014, 44/15, 193/15, 31/16 dhe 163/16), Kryetari i Komunës Çuçer-Sandevë në 
vijim jep: 

 

LAJMËRIM  
 

Informohen qytetarët dhe subjektet juridike nga rajoni konkret i përfshirë me Projektin 
arkitektonik- urbanistik për formim të PN 1.1. në PK 934/7 nga akti i përgjithshëm për fshatin 

Gornjane, Komuna Çuçer-Sandevë, ka sjellë Vendim për organizim: 
 

PREZANTIM PUBLIK DHE ANKETË PUBLIKE  
 

Për Projektin arkitektonik- urbanistik për PK 934/7 nga akti i përgjithshëm për fshatin Gornjane, 
Komuna Çuçer-Sandevë  

  
 Prezantimi publik do të mbahet më 14.02.2018 (e mërkurë) me fillim në ora 12:00 në sallën 

e madhe të ndërtesës administrative të Komunës Çuçer-Sandevë në f. Kuçevishte. 
 
Dokumentacioni planor do të ekspozohet në lokalet e Komunës Çuçer-Sandevë në afat prej 5 (pesë) 

ditëve të punës nga dita e publikimit në këtij Lajmërimi, çdo ditë pune prje ora 09 deri në ora 16, në 
internet faqen e komunës. 

Kufiri i përfshirjes planore përbëhet nga një parcelë katastrale, PK 934/7, KK Gornjane, me 
sipërfaqe prej 1060 m2 ose 0,10 ha.  

        KOMUNA E ÇUÇER SANDEVËS  

Real Madridi ka nevojë për lojtarët
më të mirë dhe duhet të nënshkruajë me
yllin e PSZH-së, Nejmar, sipas brazilianit
të madh, Ronaldo. Nejmar bëri një tran-
sferim rekord prej 222 milionë eurosh nga
Barcelona te PSZH-ja verën e kaluar, duke
nënshkruar një marrëveshje deri në vitin
2022 me gjigandët e Ligue 1. Pavarësisht
nga kjo kontratë, 26-vjeçari vazhdon të
jetë i lidhur me një lëvizje tjetër të
madhe, në “Santiago Bernabeu”. Ronal-
do, i cili kaloi më shumë se katër sezone
në Madrid, tha se ish-klubi i tij gjithmonë
kërkon të nënshkruajë me më të mirët
dhe kjo përfshin edhe Nejmarin. “Nej-
mar është një lojtar i shkëlqyer, ndoshta
ai do të jetë më i miri në botë për pak vite.
Real Madridi ka nevojë për më të mirën”,

– tha ai nëpërmjet “Marca”. Pavarësisht
nga spekulimet, Ronaldo ka shtuar zërat
për një lëvizje të mundshme të Real Ma-
dridit drejt Nejmarit. Fituesi i dyfishtë i
Kupës së Botës beson se “Los Blancos”, të
cilët janë të katërtit në La Liga dhe 19 pikë
pas Barcelonës, ndoshta mund të fitojnë
për herë të tretë radhazi Ligën e Kam-
pionëve, përkundër problemeve të tyre
në këtë sezon. “Unë nuk kam dëgjuar
ndonjë përfaqësues zyrtar të Real Madri-
dit, që të thotë ndonjë gjë për Nejmarin",
– tha Ronaldo. "Ata duhet të mendojnë

për atë që kanë dhe këtë sezon është e
vështirë për Real Madridin. Duhet të
vazhdojnë betejën dhe të përfundojnë sa
më mirë. Liga e Kampioneve është një
kompeticion ku ata bëjnë mirë, ndaj le të
shohim se si do ta përfundojnë, sepse
gjithçka ndryshon shumë shpejt në fut-
boll”. Për të fituar Ligën e Kampionëve,
megjithatë, “Los Blancos” do të duhet të
kalojnë përmes Nejmarit dhe PSZH-së
në raundin e radhës. Ndeshja e parë e kë-
tij çifti është vendosur të luhet në “Santia-
go Bernabeu”, më 14 shkurt.

Refuzoi 100 mln euro 
në sezon për të luajtur
në Kinë 
Lionel Messi ka hedhur poshtë mundësinë për
t’u bërë futbollisti më i paguar i historisë, ose
më saktë, sportisti më i paguar në harkun e një
viti, gjatë verës së kaluar kur një klub nga Kina
kërkoi ta merrte nga Barcelona. Sipas asaj që ka
shkruar “El Mundo Deportivo”, argjentinasi mori
një ofertë prej 2 milionë eurosh në javë, rreth
100 milionë euro në sezon. Por, pavarësisht nga
kjo ofertë stratosferike, Messi zgjodhi të qën-
drojë te Barcelona dhe në muajin nëntor rinovoi
me katalanasit deri në qershor 2021. Gjithsesi,
edhe me marrëveshjen e re me Barcelona, Mes-
si u bë futbollisti më i paguar i planetit me rreth
700 mijë euro në javë. Gjithsesi, kinezët nuk e
kanë shuar ëndrrën për të marrë pesë herë fitue-
sin e “Topit të Artë” dhe në hapat e fundit të kar-
rierës së tij pritet një tjetër ofertë për numrin
10. Gjithsesi, klauzola për prishjen e kontratës së
Messi me Barcelonën kushton 700 milionë euro.
Shokët e tij, Ezekuiel Lavezzi dhe Havier Maske-
rano zgjodhën ta mbyllin karrierën në Kinë. Ku
i dihet, ndoshta edhe Messi një ditë. 

Publicitet

Ronaldo i kërkon Realit
të marrë Nejmarin
“Nejmar është një lojtar i
shkëlqyer, ndoshta ai do të jetë më
i miri në botë për pak vite. Real
Madridi ka nevojë për më të
mirën”, – tha ai për “Marca”

Shitet kat i shtëpisë 137 m2 dhe bodrum 78 m2 në Butel 1.
Telefoni 078-33 66 27
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Mohamed Salah është vetëm një nga lojtarët që
është larguar pa të drejtë nga Hoze Murinjo te Çellsi
dhe dy regjimet e tij janë të mbushur me
shitjet e yjeve në mënyrë paraprake. Ylli egjip-
tian nuk pati shumë mundësi nën drejtimin
e "Special One" kur iu bashkua bluve nga Ba-
zeli. Por, pasi ringjalli karrierën e tij në futbol-
lin italian te Fiorentina dhe Roma, ai
është rikthyer në Premier Ligë dhe tani
po shkëlqen te Liverpuli. Salah, 25 vjeç,
ka shënuar 28 gola në sezonin e tij të
parë në "Anfield" deri tani, teksa
udhëhoqi Egjiptin drejt Kupës së
Botës. Murinjo e la të largohet Salah
pas vetëm 19 paraqitjeve në "Stamford
Bridge" në 18 muaj. Por ai nuk është ylli
i vetëm që u “skarcua” nga Murinjo për
të shkëlqyer diku tjetër.

ROBERT HUTH
I shitur te Midëllzboro për 7 mi-

lionë euro në gushtin e 2006 pasi
ishte një rezervë e përhershme në
dy triumfet e Çellsit në regjimin e
parë të Murinjos në Premier Ligë. Ai
ishte një nga lojtarët kyç të skuadrës së
Leiçester që fitoi titullin në 2015.

UILLIAM GALLAS
Iu bashkua Arsenalit në vitin 2006

dhe luajti katër sezone të mirë me
Topçinjtë. Ai gjithashtu kaloi tre vite te
Totenhem, por largimi nga Çellsi e la me
një shije të hidhur lojtarin, me blutë që
pretendonin se ai kishte kërcënuar se
do të shënonte një autogol nëse do të
luante në formacion në ndeshjet e para
të sezonit 2006/07.

ARJEN ROBBEN
U shit te Real Madrid për 28 milionë

euro në gushtin e 2007 pas tre viteve të

kaluara në "Stamford Bridge" ku bëri 105 paraqitje.
Holandezi fluturues është drejt sezonit të fundit me

rekordmenët e Bundesligas, Bajern Munih.

GLEN XHONSON
I shitur te Portsmuth për 5 milionë euro
në gushtin e 2007. Çellsi u mundua ta blin-

te sërish pas dy viteve, por ish-
mbrojtësi i djathtë anglez iu ba-

shkua Liverpulit për 20
milionë euro. Tashmë luan
te Stok Siti.

KEVIN DE BRYNE
I shitur te Volfsburgu për

24 milionë euro në janarin e
2014 pasi pati një përplasje me Murinjon
në një ndeshje kupe ndaj Svindon. Ai
impresionoi në Gjermani, duke fituar
Kupën e Gjermanisë dhe Superkupën
në 2015 përpara se të blihej nga Siti
për 70 milionë euro në gushtin e 2015.
Tashmë është duke shkëlqyer te Siti

nën drejtimin e Pep Guardiolas.

DAVID LUIZ
U shit te PSZH për 65 milionë euro në qer-

shorin e 2014 megjithëse ishte një nga loj-
tarët e preferuar të ekipit. Pas dy vitesh, ai u
ble sërish për 45 milionë euro në gusht të 2016
nga Antonio Konte dhe ka ndihmuar Çellsin të

rifitonte titullin, duke qenë titullar i padisku-
tueshëm në qendër të mbrojtjes.

ROMELU LUKAKU
I blerë nga Anderlehti në moshën 18-vjeçare

në 2011, ai bëri vetëm tre paraqitje nën drejtimin e
Murinjos përpara se të shitej për 38 milionë euro

tek Evertoni në korrik të 2014. Gjithsesi, në kërkim
të një sulmuesi të ri verën e kaluar, Murinjo shpen-

zoi 90 milionë euro për ta marrë te Mançester Ju-
najted.

“Skarcimet” e Murinjos
që shkëlqyen diku tjetër
Ylli egjiptian nuk pati shumë mundësi nën drejtimin e "Special One" kur iu
bashkua bluve nga Bazeli. Por, pasi ringjalli karrierën e tij në futbollin italian
te Fiorentina dhe Roma, ai është rikthyer në Premier Ligë dhe tani po
shkëlqen te Liverpuli. Ndryshe, Salah nuk është ylli i vetëm që u “skarcua” nga
Murinjo për të shkëlqyer diku tjetër

Mohamed Salah po arrin rekorde që kur
mbërriti te Liverpuli, ndërsa shton se pa
u treguar arrogant, gjithmonë e kishte
“pritur” këtë sukses. Pas eksperiencës
për t’u harruar me Çellsin (2014-2016),
ndërkombëtari egjiptian u rikthye në
futbollin anglez verën e kaluar te “Të Ku-
qtë” për një shifër 36.9 milionë sterlina
nga Roma, asokohe një rekord për Li-
verpulin. Nuk vonoi dhe Salah e ka
shpërblyer më së miri besimin e trajne-
rit Jurgen Klopp si dhe ka bërë të heshtin
të gjithë zërat kritikë. Me 28 golat e shë-
nuar në të gjitha kompeticionet, farao-
ni ka fituar zemrat e tifozërisë së “An-
field Road”. “Nuk dua të dukem arrogant,
por që të jem i sinqertë e prisja këtë suk-
ses. Kur isha në Romë, ndihesha mirë.
Kam përjetuar dy sezone të mira atje.
Isha i lumtur. Gjithmonë përpiqem për

një shans të ri dhe gjithmonë e vendos
veten nën presion. Nuk pata mundësi
të tregoja veten tre vjet më parë kur

luaja te Çellsi. Tani jam rikthyer të tregoj
futbollin tim dhe mendoj se po bëj
mirë”, u shpreh Salah në një intervistë
për “FourFour Two”. Shpërthimi i Salah
me Liverpulin e ka renditur atë në një
nga kandidatët e mundshëm për të fi-
tuar “Topin e Artë” në të ardhmen. Nëse
kjo do të ndodhë në “Anfield” apo diku
tjetër mbetet për t’u parë, me Real Ma-
dridin mes admiruesve të shumtë të
egjiptianit. “E kam dashur Liverpulin që
në moshë më të re dhe e dija se ishte një
klub ku dëshiroja të luaja. E njihja histo-
rinë e tij dhe sapo mu dha rasti
menjëherë e pranova. Duhet ta reali-
zoja”, tha ish-lojtari i Romas dhe Fio-
rentinas. Fjalë të bukura për Jurgen
Kloppin dhe tifozët e Liverpulit që sh-
presojnë ta kenë për një kohë të gjatë
egjiptianin në “Anfield”.

Dembele kthehet 
ndaj Çellsit
Futbollisti i Barcelonës, Ousmane Dembele, pritet të
kthehet në stërvitje të plotë deri javën e ardhshme, si-
pas trajnerit Ernesto Valverde. Francezi ndërkombëtar
pësoi një dëmtim në janar dhe u “përjashtua” nga
mjeku i klubit për një periudhë deri në njëmujore. Ky
lëndim i Dembele erdhi më pak se dy javë pasi u kthye
në veprim, pas një tjetër dëmtimi më serioz, i cili e pa
atë larguar nga fushat e blerta gati për katër muaj,
pas transferimit të tij nga Borussia Dortmund. 20-
vjeçari nuk luajti në ndeshjen e dytë gjysmëfinale të
Kupës së Mbretit, mes Barcelonës dhe Valencias, të
enjten, por mund të jetë në linjë për ndeshjen e La Li-
gas kundër Eibarit, më 17 shkurt, e cila zhvillohet vetëm
tri ditë para se përplasjes së parë të raundit të radhës
në Ligën e Kampionëve, me Çellsin. “Ai është në rregull.
I ka filluar seancat e trajnimit. Shpresoj se do të kthehet
në skuadër javën e ardhshme”, tha Valverde në një
konferencë shtypi, kur u pyet për Dembelen.  

Nuk jam arrogant, por e prisja këtë sukses
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Mensur
Mamuti

FILM 
ME AKTOREN 

NË FOTO

BASKETBOLLISTI
GREK,

RUBANIS

FUTBOLLISTI MARO-
KANO - SPANJOLL, 

EL HADADI
QË LIDHET 

ME ANIMIZMIN

QYPI I MADH VAJI, 
PREJ BALTE

-----------------------------
MJET

KUZHINE

P

NJËSI KINEZE 
E GJATËSISË

“LUFTËTARI 
I SPANJËS”,, 

VOKSHI
-----------------------------

LLOJ GJITARI 
BREJTËS

K

RIMINI
SUEDIA

-----------------------------
PERSONAZH

I 1001 NETËVE

DHOMAT
------------------------------

MUAJ SIPAS 
KALENDARIT TË 

VJETËR EGJIPTAS

KOHA AKTORJA
AMERIKANE

NË FOTO
DETYRIMET,

ANGAZHIMET
VEGËL 

BUJQËSORE,
LESA

KËSTI

I ARRATISUR 
POLITIKISHT

-----------------------------
ZOTI I UJËRAVE 

SIPAS MITOLOGJISË 
GREKE

KLUB
FUTBOLLISTIK

ITALIAN

FILM 
ME AKTOREN 

NË FOTO
“HANA DHE ...”

EMRI
I ISH KRYETARIT

RUGOVA

DIPLOMË
UNIVERSITARE

-----------------------------
PROVË

VARG
ME ALITERACION

PËRFUNDIMTAR

KUZHINIERI I 
NJOHUR, REXHEPI
-----------------------------

PJESA E ERRËT 
E DITËS

TITULL
OSMAN

------------------------------
I MOSHËS

SË RE

I FILLON
-----------------------------

VËLLIM 
I NJË LIBRI

AZOTI
-----------------------------

PËREMËR
VETOR

I
BORI

-----------------------------
Ë. D.

ELEMENT
KIMIK (AT)

-----------------------------
EDA
ZARI

VEZË E RRAHUR 
DHE E FËRGUAR

------------------------------
BANORË TË NJË 

SHTETI SKANDINAV

TONIN 
ULDEDAJ

-----------------------------
LUKSEMBURGU

S
QYTETI I LINDJES 
SË AKTORES NË 

FOTO, ANXHELES

ZGJIDHJET: BAMA, PIRUN, JINI, ASIM, KETRI, RI, S, ODAT, AZIL, MOTRAT E SAJ, IBRAHIM, DU, 
ALITERATIV, FINAL, RENE, AGA, I NIS, N, I RI, B, ASTAT, OMËLETË, TU, SUEDEZË, LOS.

Shumë i lehtë: 674159823, 812437956, 539268147, 257641398, 143895672, 968372415, 
421583769, 396724581, 785916234. Mesatar: 327658491, 698241753, 145397862, 
782936145, 419875236, 536412987, 263789514, 854123679, 971564328.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Sot do të përfshiheni nga një frymë e fortë e pasionit. Në

fushën sentimentale ju do të jeni euforik dhe shumë aktivë! Be-
qarët do të përjetojnë një kthim të papritur që do t’i lënë ata të de-
stabilizuar. Bëni çmos për të shmangur çdo grindje. Të moderosh en-
tuziazmin me një lajm që sapo ka mbërritur, mund të hasni ndonjë
pengesë. Jepini peshën e duhur detajeve në punë.

DEMI 21. prill - 21. maj
E enjtja është e favorshme për të rikthyer në nivelin që

duhet një marrëdhënie që është duke rënë. Mundohuni të thello-
ni themelet për të ardhmen tuaj me personin që keni në krah. Be-
qarët do të priren për të idealizuar një person i cili ndoshta nuk ka
cilësitë që ata besojnë. Jeni të begatë në punë, edhe pse jeni ende në
pritje të një konfirmimi. 

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Ju do të ndjeni nevojën për të ndryshuar dhe sqaruar

brenda jush. Do të jeni të prirur për ndryshime në humor dhe nëse
keni një partner/e do të duhet të shpjegoni se çfarë po ndodh me ju.
Shumë beqarë do të ndjejnë një tërheqje të fortë për diçka të nda-
luar, dhe kjo do ju falë plot energji! Yjet ju ftojnë të merrni shtigje
të reja për të pasur më shumë suksese në punë. 

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Është koha për të punuar me marrëdhënien në çift dhe

për të identifikuar dobësitë. Fokusoni vëmendjen tuaj në të gjitha
ato gjëra që ju kanë shpëtuar me kalimin e kohës. Një goditje e
vogël e fatit sot do të favorizojë beqarët me njohje të reja. Klima
në punë është e qetë dhe ju do të jeni në gjendje të bëni punën
tuaj në harmoni me kolegët.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Eshtë e panevojshme të provosh që të bësh gjithçka të

përshtatshme si ju doni në marrëdhënien tuaj në çift. Nëse keni
zgjedhur një person me të gjitha gabimet e tij, mos u qani tani. Be-
qarët sot do të përjetojnë momente nostalgjie! Disa pasiguri të
bezdisshme do ta frenojnë punën tuaj. Për fat të mirë, Urani gjith-
monë rezervon surpriza të këndshme për ju.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Sfera sentimentale, në të kaluarën mjaft kaotike dhe e pa-

sigurt, vazhdon të stabilizohet për të lindurit e kësaj shensje. Kush ka
ndërmend të formalizojë një bashkim mund ta bëjë këtë. Beqarët do
të duhet të jetë më pak polemik dhe më pak të ngurtë me njohjet e
reja. Fitimet në sektorin profesional rezervojnë mundësi të reja, por
kini kujdes që të mos e teproni. Vendosni prioritetet.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Çiftet e konsoliduara mirë sot do të jetojnë një ditë të

qetë. Venusi ndihmon ata që po kultivojnë një projekt të dashu-
risë për të realizuar ëndrrat e tyre. Beqarët do të vlerësohet shumë
për mënyrën se si ata do të lejojnë “viktimat” të bien në këmbët e
tyre. Mos humbisni veten në një mijë supozime, veçanërisht nëse
kërkoni një punë të re. Vlerësoni çdo propozim.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Hëna në shenjën tuaj premton një ditë relaksuese, gjë

thelbësore nuk është të mendosh për të gjitha problemet
menjëherë. Venusi nuk mund të presë për të vënë konfuzionin në
zemrën tuaj. Beqarët sot do të jenë joshës, të aftë dhe do të bëjnë
një masakër të zemrave. Kush kërkon një punë, nuk duhet të heqë
dorë dhe të provojë përsëri. 

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Lumturia sot do të jetë miku juaj më i mirë. Ju do të keni

një mijë angazhime në kalendar dhe pak kohë për t’i kushtuar të
dashurit/ës tuaj që duket mjaft i/e mërzitur nga kjo situatë. Ura-
ni ndez dhe sjell dashuri në zemrat e vetmuara që janë në kërkim
të një lidhjeje! Pjesa e parë e ditës do ju përballë me disa sfida, por
më pas ju do të gëzoni suksese personale dhe financiare.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Në dashuri mos u ndalni te disa fjalë dhe nëse dikush dë-

shiron të luajë me ndjenjat tuaja, ndoshta ai/ajo nuk e kupton atë
që ju jeni duke bërë. Jepini një drejtim të duhur marrëdhënies suaj
në çift. Beqarët do të jenë në gjendje të përfitojnë nga takimet që do
bëjnë për të takuar një person interesant. Dita shpall perspektivat
e mira për ndarjen e një projekti profesional.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Ju nuk i besoni partnerit/es fare dhe ndoshta bëni mirë,

diçka ju tregon se pas dhuratave të tij/saj dhe buzëqeshjes ka
diçka tjetër! Kontrolloni në lidhje me këtë! Beqarët do jenë të ha-
pur ndaj ftesave për takime, ka të ngjarë të takoni njerëz të rinj. Do
të jeni në qendër të vëmendjes së eprorëve, me punën tuaj keni rri-
tur besueshmërinë dhe simpatinë e tyre.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Ditë e tensionuar dhe grindje me partnerin/en para-

shikohen sot për të lindurit e kësaj shenje. Për fat të mirë mbrëmja
do të kthehet në normalitet dhe ju do të jeni në gjendje të realizo-
ni synimet tuaja në çift. Beqarët do të jenë më të hapur dhe të pri-
rur për t’u dhënë besim atyre që kanë një tërheqje të madhe ndaj
tyre. 



24 MOZAIK
Koha, e premte 9 shkurt, 2018 

1499 - Franca dhe Venediku nën-
shkruajnë traktat kundër Milanos.

1667 - Traktati i Andrusovos: Rusia
dhe Prusia nënshkruajnë traktat të
paqes.

1788 - Austria i shpall luftë Rusisë.
1801 - Franca dhe Austria nënshk-

ruajnë Traktatin e Lunevies për Paqe.
1822 - Haiti pushton posa të for-

muarën Republika Domenikane.
1863 - Aparati për fikje të zjarrit

patentohet nga Alanson Crane.
1895 - Shpiket loja e Volejbollit nga

W G Morgan në Massachusetts.
1904 - Japonia i shpall luftë Rusisë.
1929 - BRSS, Estonia, Latvia, Polo-

nia dhe Rumunia nënshkruajnë Pak-
tin e Litinovit.

1934 - Formohet Antanta ballka-
nike (Jugosllavia, Greqia, Turqia dhe
Rumunia).

1962 - Xhamajka nënshkruan
marrëveshje për të qenë e pavarur.

1998 - Tentim vrasjeje të Kryetarit
të Gjeorgjisë Eduard Shevardnadze.

PLAKU DHE TAKSISTI
Njëherë një plak i cili i kishte dy va-
lixhe të rënda në dorë, shkon e pyet
një taksist se sa kushtonte për ta
dërguar atë deri në vendin e cak-
tuar!
Taksisti i thotë: 10 euro.
Plaku: Po valixhet?!
Taksisti: Valixhet janë pa pagesë.
Plaku ia kthen: Mirë, merri t’i va-
lixhet se unë vij në këmbë!”

E kupton që po plakesh kur qirinjtë
mbi tortën tënde kushtojnë më

shumë se vet torta. 
(Robert De Niro)

Tuneli Päijänne i ujit është tuneli më
i gjatë në Evropë dhe i dyti në botë
me një gjatësi 120 km dhe thellësi
nga 30-100 m nën
tokë. Ky tunel fur-
nizon pjesën ju-
gore të Fin-
landës me ujë
të pijshëm ku
burimin e ka nga
liqeni Päijänne që zen
vendin e dytë për nga madhësia.

Një klub sportiv i golfit në
kufirin mes Fin-
landës dhe Sue-
disë, gjysmën e
gropave, 9 prej
tyre i ka në një-
rin shtet dhe 9
tjera në shtetin
tjetër. Zyrtarisht Tornio Golf apo
ndryshe quhet edhe si Green Zone
Golf Club.
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Cigaret elektronike duhet të jepen
me recetë të mjekëve, është thënë nga
Shëndeti Publik i Anglisë (PHE). Ky
agjencion ka kërkuar nga NHS që bren-
da 2-3 viteve të ardhshme të realizohet
një gjë e tillë, kjo për shkak të ndihmëses
që u kane dhënë duhanpirësve për të

lënë duhanin. Në një studim që ka reali-
zuar PHE, të dhënat tregojnë që 20.000
persona në vit kanë lënë duhanin me
ndihmën e cigareve elektronike. Ky ra-
port gjithashtu thekson që cigaret elek-
tronike janë rreth 95% më pak të dëmsh-
me se sa duhani.

Kim Kardashian West ka përfi-
tuar një shumë goxha të madhe nga
shitjet e parfumit të saj më të ri. Ky
produkt i saj tërë kampanjën ko-
merciale e ka realizuar përmes rrje-
teve sociale. Linja e re e parfumeve
të yllit teleleviziv “Kimoji Hearts”
është shitur tërësisht për katër ditë.
Sipas burimeve të TMZ, përfitimet
nga këto shitje kanë tejkaluar vlerën
prej dhjetë milionë dollarësh.
Nëpër rrjetet sociale Kim kishte pre-
zantuar për herë të parë këtë pro-
dukt, si dhe disa video ku shihet se
u kishte dërguar edhe miqve e edhe
armiqve nga një parfum.

Njihuni me gruan
që ka mbuluar
mbi 98% të trupit
me tatuazhe
Një grua 69-vjeçare nga Florida ka
mbuluar pothuajse çdo pjesë të
trupit të saj me tatuazhe. Charlot-
te Guttenberg fitoi “Guinness
World Records”, si gruaja me më
shumë tatuazhe, ku 98.75 për qind
të trupit të saj është e mbuluar me
vepra të ndryshme të artit. Gutten-
berg hyri për herë të parë në librat
e rekordeve në vitin 2015 si një
prej qytetareve me numrin më të
lartë të tatuazheve, kur 91.5 për-
qind e trupit të saj u mbulua me
to. Tani ajo tha se trupi i saj ka arri-
tur "mbushjen e plotë", pasi vetëm
fytyra e saj dhe një pjesë e vogël e
duarve kanë mbetur pa tatuazhe.
Guttenberg bëri tatuazhin e saj të
parë kur ishte 50 vjeç dhe u takua
me partnerin e saj Chuck Helmke,
personi më i moshuar me ta-
tuazhe, gjatë kësaj seance dhe
prej asaj kohe janë së bashku.

Ceremonitë zyrtare të feje-
sës dhe martesës së prince-
shës Mako, mbesa e perando-
rit të Japonisë, me një person
jo me gjak ”blu”, të planifikua-
ra të zhvilloheshin këtë vit,
u shtynë deri në vitin
2020 për arsye të
mospërgatitjeve
në kohë, rapor-
toi sot media ja-

poneze. Mako, 26 vjeçe, njoftoi
shtatorin e kaluar fejesën me
Kei Komuro, me të cilin ishte
takuar në universitet, aktuali-
sht i punësuar në një zyrë

avokatie. Ceremonia
tradicionale ish-

te parashikuar
më 4 mars

për të zyr-
t a r i s h t

lidhjen e tyre, përpara organi-
zimit të martesës më 4 nën-
tor. Në një deklaratë dhënë
agjencisë së Oborrit Perando-
rak, të cituar nga agjencia Kyo-
do, princesha Mako
pranoi munge-
sën e kohës
për përga-
titjet e ne-
vojshme të

ceremonisë martesore. Ajo
gjithashtu u shpreh se do të
dëshirone ta shtynte marte-
sën deri në 2020, pas organizi-
mit të një seri ceremonish të

rëndësishme për familjen
perandorake, duke iu

referuar lënies së
detyrës së peran-

dorit Akihito në
prill 2019.

Edhe princeshat i shtyjnë… fejesat!

Cigaret elektronike me
recetë nga mjeku

Kim Kardashian fiton dhjetë
milionë për katër ditë
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