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NË PRITJE TË KONSENSUSIT POLITIK PËR NDRYSHIMIN E EMRIT

Të (mos) jesh
Ali Ahmeti

Të jesh në pushtet më shumë se
15 vjet (nga viti 2002 pa ndërprerë) të fitosh zgjedhjet parlamentare dhe lokale, dhe të jesh
në vitin 2018 faktori kyç i stabilitetit politik dhe “pjesë e
zgjidhjes” së problemeve, kjo i ka
ndodhur vetëm Bashkimit Demokratik për integrim dhe liderit
të saj Ali Ahmeti. Jo vetëm që
nuk ka parti tjetër maqedonase
ose shqiptare në Maqedoni me
këso historie suksesi, por nuk ka
parti tjetër as në dy shtetet shqiptare në fqinjësi. Po e përmend
partinë, e cila me tri shkronjat e
saj, BDI, nuk do ta...
Fq.10

VMRO e izoluar
për Referendumin

RAJON

Negociata
të ngecura
dhe filmi i
njëanshëm
Fq.16

GLOBI

Evropa të
bëhet bashkë
kundër
Trumpit!

Fq.17

VMRO, për dallim që kur ishte në pushtet kishte komoditetin të imponojë zgjidhje kur bisedohej
për Marrëveshje e Përzhinos dhe zbatimin e saj, tani duken më e izoluar politikisht. Kjo, pasi
partitë politike shqiptare si në pushtet ashtu edhe në opozitë, mbështesin LSDM-në në bisedimet
për organizmin e Referendumit
Fq.3
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kosova ta tërheqë vendimin për tarifat doganore
Shkup, 20 korrik - Në lidhje me vendimin e Kosovës për rritjen e tarifave prej 30 për qind për
importet e disa llojeve të frutave, perimeve dhe
misrit, pas një takimi të përbashkët të mbajtur
ndërmjet Ministrive të Ekonomisë, Ministrive të
Bujqësisë, si dhe Drejtorisë Doganore, në koordinim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, ministri Kreshnik Bekteshi dërgoi letër Sekretariatit të CEFTA-s dhe Ministrit të Tregtisë dhe

Industrisë së Republikës së Kosovës, Bajram
Hasani, me të cilën kërkon shfuqizimin e masës
e cila tashmë është duke shkaktuar dëme të
konsiderueshme në tregtinë e këtyre produkteve, dhe propozon vazhdimin e bashkëpunimit
të mirë të deritanishëm. Ministria e Ekonomisë, për këtë problem, ka informuar edhe Komisionin Evropian. Në letër, ministri Bekteshi shprehet se kjo masë nuk është...
Fq.6
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EDITORIAL |||||||||||||||||||||||||||||||

RRËNJËT E SUKSESIT TË SAJ GLOBAL JANË NË
KOSOVË
“Në çdo vend të botës është dëgjuar zëri i artistes
sonë, Era Istrefi. Rrënjët e suksesit të saj global
janë në Kosovë, të cilën e prezantoi denjësisht
edhe në Kampionatin Botëror të Futbollit në
Rusi. Ajo po e përfaqëson identitetin e Kosovës
në botë. Për kontributin e saj në promovimin e
Kosovës, sot e dekorova me Medaljen Jubilare të
Dhjetëvjetorit të Pavarësisë”, ka shkruar
presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi në llogarinë 3
tij në Facebook, duke përgëzuar këngëtaren Era
Istrefi e cila na prezantoi denjësisht edhe në
Kampionatin Botëror të Futbollit në Rusi.

Shkupi, si strategji
vetëpërjashtimi

DIPLOMACIA E MADHE
“Negociatat me Serbinë për kosovarët kanë
fituar diçka prej sharmit të kampionateve të
futbollit. Është pothuajse numri i njëjtë i
ekspertëve në të dyja fushat-futboll e negociatamanifestojnë pasione të njëjta për mendimet e
tyre dhe herë pas here kritikojnë ashpër referin,
që në fjalorin e ‘dialogut të Brukselit’ quhet
ndërmjetës. Mund të vazhdohet ende me
analogji, siç është shembull aftësia pothuajse
kolektive për të parashikuar si të
pashmangshme fitoren e ekipit ‘tonë’
(Gjermanisë a Argjentinës, a Kroacisë a
Belgjikës...), por më duket që këto dy pika të
para mjaftojnë për këtë shkrim. Pra, kemi
ekspertizë të bollshme sa edhe për futboll dhe
kemi besim në fitore të pashmangshme të ekipit
tonë. Dhe, këto janë dy arsye të mjaftueshme
për brengë. Brenga e parë është ekspertiza.
Është mbledhur një grup njerëzish, të lidhur me
H.Thaçin, që ua bëjnë interpretimet e
‘diplomacisë së madhe’ qytetarëve të Kosovës.
Detyrën e krijimit të bezdisë e kanë trashëguar
nga e dërguara e Thaçit, E.Tahiri, këshilltarët e
tij, e më pastaj edhe rrethi qeveritar...”, shkruan
në profilin e tij në Facebook, publicisti Veton
Surroi.

Emin AZEMI

Një prej dëmëve që ne ia shkaktuam
vetes, por që pasojat i ndiejmë për
çdo ditë, është edhe trajtimi i Shkupit në listën e prioriteteve politike e
kombëtare. Sa e sa politikanë shqiptarë kanë bërë karrierë politike në
Shkup, por shumë pak prej tyre kanë
pranuar të banojnë aty. Ndoshta i
vetmi prej atyre që bën përjashtim
ishte ideologu dhe patrioti Hasan
Prishtina, i cili ndonëse i lindur në

Vushtrri, e kishte zgjedhur Shkupin,
jo vetëm për të zhvilluar veprimtari
politike e atdhetare, por edhe për të
banuar në të dhe për t’u bërë pjesë e
ritmit të përditshmërisë që
prodhonte kalldërma e Shkupit. Vitet që Hasan Prishtina kaloi në
Shkup, njihen në fakt edhe si periudha që determinoi dinamikën e
zhvillimit politik në mbarë hapësirën shqiptare dhe jo rastësisht
Shkupin ai e zgjodhi të jetë në njëfarë
mënyre
observatoria
gjithëkombëtare e paralajmërimit
të dridhjeve tektonike që do të pasonin në këtë pjesë të Europës Juglindore.
Atë që Shkupin e fiksuan shumë
udhëpërshkrues e autorë si nyjë
lidhëse e shumë transverzaleve ballkanike, politikanët shqiptarë, të periudhave të ndryshme, e flakën atë
në periferinë e prioriteteve të tyre,
duke e shndërruar Shkupin, padrejtësisht, në një kasaba ku vetëm
në mëngjes mund ta pish kafen, por
jo edhe të darkosh apo të bujsh aty,
sepse shprehia muhaxhere e politikanëve tanë bëri që kryeqendrën
e dikurshme të Dardanisë ta trajtojnë si një qarkore periferike për të
mbyllur ditën në fshatin apo lagjen
e lindjes diku jashtë Shkupit.

KUR MERCENARI TA GODET ORIGJINËN
“Kur mercenari e matrapazi Mustafa Nano, ta
dekodon origjinën identitare!?
1. Ky matrapaz dhe mercenar i llojit të rrallë në
trojet shqipfolëse, me emisionin e tij
"Provokacija", është dëshmia më e mirë, se me
akuzën e poshtëshënuar po e vuan krizën e
origjinës së tij identitare pro serbe,e pro sllave... Ai
e di saktë, se në "kurorën" e dhunshme pesëdhjetë
vjeçare me ish krijesën centaur Jugosllave,
shqiptarët më së paku ishin "kryqëzuar" me
popujt tjerë. E në veçanti me serbët!
2. Atëherë, si ka mundësi që: “kosovarët, të kanë
gjak serbi”, si po aluduaka ky far dallkauku e
turravrapi mercenar?!
Por, ky injorant (që i ka edhe në Kosovë do shokë e
miq që kanë krizë të njëjtë identitare), duke
(keq)kuptuar rolin e protagonizmave mediatik,
nuk ngurron të promovoj edhe provokime të
kësaj natyre, vetëm e vetëm të mbetet në qendër
të sponsorëve pro sllav?!
3. Si i tillë, meriton dënimin e injorimit total
medial...”, shkruan në FB sociologu kosovar, Fadil
Maloku.

Prandaj, jo rastësisht ne sot kemi dy
pjesë diamtrealisht të kundërta të
Shkupit, dhe përgjegjës pse Shkupi
sot i ngjason një qyteti të ndarë në
dy kuarte - “kuarti palestinez” dhe
“kuarti hebre”, bie pikërisht mbi këta
politikanë tanë shtegtarë që
asnjëherë nuk pranuan ta ngrenë folenë e përkushtimit politik e atdhetar, aty ku perandorët e kohëve të
ndryshme kishin locuar jo rastësisht rezidencat e tyre.
Lakmia për të bërë një xhiro në
“Shkupin hebre” jo vetëm etimologjikisht ka prodhuar një lakmus
social në inferioritetin e të rinjve të
Gazi Babës e Serovës, por i ka dhënë
rëndësi të pamerituar gjithë strategëve nga fshatrat e Shtipit e Vallandovës, që ardhjen dhe vendosjen
përgjithmonë në Shkup e projektuan si kompensim të strategjisë së
vëtëpërjashtimit të politikanëve pellazgo-ilirë të shek. 20 e 21 që me
vetëdëshirë pranuan të bëjnë “politikë të madhe” nëpër lagje e katunde
periferike.

NËSE NUK
E KENI DITUR...

Si shumë kontradikta që përshkojnë
jetën tonë të përditshme, është edhe
qasja e dyzuar ndaj temave e problemeve të caktuara. Zhvillimi politik, kulturor e arsimor i shqiptarëve
në Maqedoni ka ndjekur ritme e dinamika të ndryshme dhe krejt kjo
ka qenë e shpërndarë në disa periudha kohore. Një ndarje pak më e
përgjithësuar që ka karakterizuar
këtë zhvillim është identifikuar edhe
me ndryshimin e sistemeve politike
dhe për rrjedhojë shqiptarët në monizëm dhe në kohën e pluralizmit u
shoqëruan me shpejtësi të ndryshme zhvillimi. Por, pati edhe periodizime të tjera, kurse viti 2001 do të
përkufizojë një gurë kilometrik që
vetvetiu imponoi një ecje me më
shumë përparësi dhe kontradikta.
Përparësia e pare kishte të bënte me
detabuizimin e temave që determinonin drejtpërdrejt rolin e shqiptarëve në shtendërtim, kurse kontradiktat
lidheshin
me
pamundësinë e dinamizimit të
kërkesave konform frymës së kohës.
Shqiptarët humbën disa vite të arta
në mosadaptimin e duhur brenda
efekteve që solli ndryshimin dhe kur
do të shkruhet pas disa dekadave historia politike e shqiptarëve të Maqedonisë, do të saktësohet sigurisht
edhe roli i flamurtarëve të çështjes
kombëtare, duke i diferencuar ata
në idealist dhe në tregtarë. Herët
është të bëjmë bilancin se kishte më
shumë idealist apo tregtarë flamujsh, por disa indikacione flasin se politika e bërrylave dhe e inateve dominonte mbi parimet atdhetare për një
shqiptari të lire në plotë kuptimin e
fjalës. Dhe njeriu është plotësisht i
lirë vetëm atëherë kur arrin të luftojë demonët brenda vetes, sepse
gjithmonë dëmet më të mëdha janë
ato që nuk i vërejmë si tonat, por i
përjetojmë si pasoja të rënda, madje
duke drejtuar gishtin te të tjerët si
gjoja shkaktarë të atyre dëmeve.

MEDIACitate

VUÇIQI
BRENGOSET
QË “THAÇI
BESON SE
MITROVICA
VERIORE NUK
I PËRKASIN
SERBISË”
Do të përpiqemi të nxjerrim
“remi”, ka mbetur edhe
ndonjë figurë në tabele
shahu, do të luftojmë, por do
të jetë vështirë.
Presidenti i Serbisë,
Aleksandar Vuçiq, ka
shfrytëzuar takimin me
talentet e reja serbe të
shahut, për t’u shprehur me
këtë metaforë në lidhje me
negociatat me Kosovën.
Duke komentuar deklaratat
nga Prishtina, ai ka thënë se
nuk është marrëveshje kur i
çojnë porosi Serbisë se “çdo
gjë është e jona, ju vetëm të
na pranoni”, ndërsa ka shtuar
se nuk e din nëse është real
kur përpiqet për zgjidhje, por
ka thënë se është optimist se
ajo do të gjendet.
“Do të kërkojmë zgjidhje që
nuk ia merr fytyrën Serbisë,
por që do të ruaj interesin
tonë shtetëror e kombëtar”, e
citojnë atë mediat e
Beogradit, i cili, sipas tyre, ka
thënë se kompromis do të
thotë se zgjidhja në ndonjë
pjesë nuk do të jetë e
kënaqshme.
I pyetur rreth deklaratës së
presidentit të Kosovës,
Hashim Thaçi, se ndarja e
Kosovës do të thotë luftë, ai u
përgjigj se kjo nuk është hera
e parë as e fundit që ai thotë
kështu.
Shpresoj se luftë nuk do të
ketë, por zgjidhje, ndërsa
është në interesin e Serbisë
që të mos zvarritet puna për
gjetjen e zgjidhjes, u shpreh
ai.
“E di se në Kaçanik nuk ka
serbë, dhe kjo është një e
vërtetë e hidhur, po ashtu e di
se si mendohet në Kaçanik
për të gjithë këtë, por mua
më shumë më brengos fakti
se Thaçi beson se Mitrovica
veriore, ose Leposaviqi nuk i
përkasin Serbisë”, ka
deklaruar Vuçiq në lidhje me
deklaratën nga Prishtina, e
citojnë mediat serbe.
(Koha Ditore, 20 korrik)

KUSH ISHIN TOPIAJT?
Topiajt ishin një nga familjet më të
fuqishme feudale shqiptare në mesjetë,
një degë e së cilës arriti të krijojë në
Shqipërinë e Mesme principatën e vet të
pavarur me të njëjtin emër në gjysmën e
dytë të shek.XIV dhe për pak kohë në fillim
të shek.XV. Pinjollët e kësaj dege të
familjes që mbante vetëm mbiemrin Topia
i zgjeruan me shpejtësi pronat e tyre dhe i

forcuan pozitat shoqërore e politike që në
gjysmën e parë të shek.XIV. Një ndër të
parët, Tanush Topia, si vasal i mbretit
anzhuin të Napolit arriti të sundojë midis
Matit e Shkumbinit dhe mori titullin
“Kont” prej papës mbretit Robert më 1338.
Pas vdekjes së tij trashëgimtar mbeti Karl
Topia, me të cilin zotërimet e Topiajve
njohën shtrirjen më të gjerë.
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VMRO, për dallim që
kur ishte në pushtet
kishte komoditetin të
imponojë zgjidhje kur
bisedohej për
Marrëveshje e
Përzhinos dhe zbatimin
e saj, tani duken më e
izoluar politikisht. Kjo,
pasi partitë politike
shqiptare si në pushtet
ashtu edhe në opozitë,
mbështesin LSDM-në
në bisedimet për
organizmin e
Referendumit
Koha

NË PRITJE TË KONSENSUSIT POLITIK

VMRO e izoluar
për Referendumin

Marrëveshjet
ndërshtetërore,
rezultat i
kompromisit

Fatos RUSHITI

Shkup, 20 korrik - VMRO-DPMNE
mbetet në pozicion e saj lidhur
me kërkesën e saj për Qeveri teknike njëqind ditë para zgjedhjeve,
me kryeministër nga pushteti, por
me tre ministra dhe tre zëvendësministra nga opozita - ngjashëm
me formatin e Qeverisë së Përzhinos. Ky është kushti i VMRO-së
për pjesëmarrje në Referendum,
edhe pse zyrtarisht nga kjo parti
nuk e thonë këtë.
Koha është e shkurtër deri të
dielën, eventualisht të hënën, kur
dhe të përmbyllen dilemat rreth
datës, formatit dhe pyetjes së Referendumit mes katër partive politike: VMRO, LSDM, BDI-së dhe
Lëvizjes BESA. Sipas rrjedhës së
ngjarjeve politike, duket se të dyja
palët - si pushteti ashtu edhe opozita, e kanë të qartë se Referendumi duhet të mbahet, dhe bëjnë
pazare politike kush sa do të
marrë më shumë gjatë këtyre bisedimeve. Synimi janë zgjedhjet e
parakohshme parlamentare që
me gjasë do të mbahen bashkë
me zgjedhjet presidenciale në
prill të vitit të ardhshëm, në mos
më herët nëse eventualisht dështon Referendumi në vjeshtë.
Por VMRO, për dallim që kur
ishte në pushtet kishte komoditetin të imponojë zgjidhje kur bisedohej për Marrëveshje e Përzhinos dhe zbatimin e saj, tanimë
duket më e izoluar politikisht. Kjo,
pasi partitë shqiptare si në pushtet ashtu edhe ato në opozitë,
mbështesin LSDM-në në organizmin e Referendumit. Kjo u pa
edhe gjatë takimit të liderëve
ditën e enjte, kur kryeministri
Zaev ishte në koordinim me BDInë dhe Lëvizjen BESA, ndërsa e
lanë të vetëm kryetarin e VMROsë Hristijan Mickosvki ti priste në
zyrën ku zhvilloheshin bisedimet
për 20 minuta.
Në media kanë dalë dhe informacione se LSDM në prapaskenë
po punon edhe për sigurimin e
numrave të deputetëve nga partitë më të vogla në koalicion me
VMRO-në, duke iu afruar numrit
81 aq sa duhen për shumicë të
kualifikuar apo rreth dy të tretat e
votave për ndryshime kushtetue-

KOXIAS MBRON
EMRIN E RI
TË MAQEDONISË

se dhe ligje organike, si dhe për
të kaluar në Parlament rezultati i
Referendumit. Përveç deputetëve
të pozitës, mbështetje Zaevi ka
marrë edhe nga Aleanca për Shqiptarët dhe Lëvizja BESA e Bilall
Kasamit, ndërsa pret mbështetje
dhe nga deputeti i pavarur Pançe
Minov, tre deputetë të Partisë Socialiste me çka numrat shkojë
deri në 78 deputetë, ndërsa
duhen vetëm edhe tre për 2/3 e
votave sa duhen për ndryshime
kushtetuese. Lidhur me bisedimet që po zhvillohen për Referendumin, të enjten në mbrëmje
ka pasur mbledhje Komiteti Ekzekutiv i VMRO-së. Realizimi i
koncepteve për të cilat ishin
marrë vesh për financimin e partive dhe formimin e Qeverisë teknike sipas modelit të Përzhinos,
para zgjedhjeve, janë qëndrimet
të cilat u rikonfirmuan në këtë
mbledhje.
"Vetëm në këtë mënyrë votuesit do të kenë garanci se pushteti
nuk do ta keqpërdor votën e tyre,
gjegjësisht se opozita do të ketë
mundësi që në mënyrë adekuate
të veprojë gjatë të gjitha
përpjekjeve për falsifikim të
mundshëm dhe nuk do të lejohet
përsëritja e zgjedhjeve lokale.
Përpjekjet e Zoran Zaevit që të
manipulojë me opinionin me arsyetime të paramenduara se dikush kërkon amnisti për ndonjë
krim, ishin vlerësuar si joserioze",

thuhet në kumtesën e partisë.
Në lidhje me formulimin e
pyetjes së Referendumit, Komiteti Ekzekutiv i VMRO-së vlerëson
se që të shqyrtohet qartë vullneti
i qytetarëve, duhet të respektohet
Ligji i cili parasheh çështje të paqarta. Komiteti ekzekutiv i dha
mbështetje të plotë dhe të pakushtëzuar liderit Hristian Mickoski
që t'i përfaqësojë qëndrimet e
partisë në rrjedhën e mëtutjeshme të takimit të liderëve. VMRO
poashtu i ka quajtur të pasakta
qëndrimet e LSDM-së se VMRO
po kërkon amnisti për ngjarjet e
17 prillit si kusht për të marrë pjesë në Referendum.
“Absolutisht është e pasaktë
që VMRO-DPMNE kërkon dhe bisedon për ndonjë amnisti. Brifimet e tilla të pasakta nga LSDM
janë vetëm përpjekje që të
defokusohet vëmendja e publikut
nga ngjarjet aktuale në lidhje me
marrëveshjen e dëmshme me
Greqinë, të cilën VMRO nuk e pranon”, thuhet në reagimin e VMRO.
Duhet ta dinë edhe Zaev edhe
Shekerinska se, shtohet më tej në
reagim, me fushatën e tillë të
orkestruar, e bazuar në të pavërteta dhe spekulime, në truqe, dhe
lëvizje të paqarta - vetëm e largojnë shtetin nga çfarëdo lloj rezultati të bisedimeve të cilat kishin filluar.
"Vetëm VMRO-DPMNE-ja synon për përmirësimin e zgjidhje-

ve ligjore dhe zbatimin e praktikave evropiane, si dhe sigurimin e
mekanizmave për mbrojtjen e
vullnetit të shprehur të qytetarëve. LSDM-ja duhet të ndalojë ta
dezinformojë publikun dhe të
defokusojë nga robëria në të cilën
e vendosi duke pranuar marrëveshjen e dëmshme me Greqinë",
thuhet në reagimin e VMRODPMNE-së.
Nga ana tjetër, LSDM ka reaguar ndaj akuzave të VMRO-së në
lidhje me pyetjen për Referendumin dhe Marrëveshjen me Greqinë. Nga LSDM thonë se Marrëveshja mes Shkupit dhe Athinës
vendin e çon vetëm përpara.
“Marrëveshja e arritur për kontestin me Greqinë e garanton identitetin maqedonas, gjuhën maqedonase
dhe
veçantinë
maqedonase. Marrëveshja siguron të ardhmen e shtetit, si pjesë
e BE-së dhe NATO-s. Këto çështje
janë të lidhura mes vete. Nëse nuk
do të ishte ashtu, atëherë pse
VMRO-DPMNE-ja me vite ka negociuar për të zgjidhur kontestin
25-vjeçar?”, thonë nga LSDM. Ata
shtojnë se partia e Mickoskit nuk
mund të lërë anash ndarjet, izolimet dhe konfliktet. “Maqedonia
po shkon përpara dhe nuk do të
ndalet nga kriminelët e VMRODPMNE-së. Qytetarët në Referendum do të thonë ‘PO’ për hyrje në
BE dhe NATO”, përfundojnë nga
LSDM.

VMRO: NUK KËRKOJMË AMNISTI
Absolutisht është e pasaktë që VMRO-DPMNE-ja
kërkon dhe bisedon për ndonjë amnisti. Brifimet
e tilla të pasakta nga LSDM-ja janë vetëm
përpjekje që të defokusohet vëmendja e publikut
nga ngjarjet aktuale në lidhje me marrëveshjen e
dëmshme me Greqinë të cilën VMRO-DPMNE-ja
nuk e pranon, thuhet në reagimin e VMRODPMNE-së për media. Duhet ta dinë edhe Zaev
edhe Shekerinska, shtohet më tej në kumtesën e
Zyrës për informim, se me fushatën e tillë të
orkestruar, e bazuar në të pavërteta dhe

spekulime, në truqe, dhe lëvizje të paqarta vetëm
e largojnë shtetin nga çfarëdo lloj rezultati të
bisedimeve të cilat kishin filluar. "Vetëm VMRODPMNE-ja synon për përmirësimin e zgjidhjeve
ligjore dhe zbatimin e praktikave evropiane, si
dhe sigurimin e mekanizmave për mbrojtjen e
vullnetit të shprehur të qytetarëve.LSDM-ja duhet
të ndalojë ta dezinformojë publikun dhe të
defokusojë nga robëria në të cilën e vendosi duke
pranuar marrëveshjen e dëmshme me Greqinë",
thuhet në reagimin e VMRO-DPMNE-së.

Athinë, 20 korrik - Marrëveshjet
ndërshtetërore janë rezultat i
kompromisit, bëmë marrëveshje
me kontribute për të dyja vendet, ka thënë shefi i diplomacisë
greke Nikos Koxias në fjalimin e
konferencës për aspektet juridike të Marrëveshjes së Prespës,
e cila u mbajt në MPJ-në greke.
Siç raporton korrespondentja e
MIA-s në Athinë, Koxias duke
analizuar zgjidhjen mes Maqedonisë dhe Greqisë është fokusuar si në negociatat ashtu edhe
në kontributet për të dyja vendet. Ai tha se nga koha e Konstantinos Karamanlisit deri më
sot, tre çështje u janë dedikuar
negociatave: emri, mos-cenimi i
kufijve dhe ekzistimi apo jo i
pakicës. "Më pyetni nëse më pëlqen Maqedonia e Veriut. Jo. Unë
do kisha dashur të quhen Alaska
Veriore, por ekzistonte pajtueshmëri për emër të përbërë që
përmban termin Maqedoni. Termini me dekada ekzistonte në
negociatat dhe konsideroj se
është jo etike ata të cilët dhanë
fjalët përfundimtare të paraqiten si përkrahës të emrit që nuk e
përmban termin Maqedoni", ka
thënë Koxias.
Lidhur me shtetësinë dhe
kombësinë, ai ka sqaruar se ku
është dallimi dhe çka është përfshirë në marrëveshjen, ndërsa
për gjuhën përsëriti se është e
pranuar si maqedonase në Kombet e Bashkuara (KB) që në vitin
1977. Duke bërë kritika për ata që
janë kundër marrëveshjes,
Koxias thekson se në Greqi ekzistojnë dy lloje të politikës: ata që
duan zgjidhje dhe ata që janë
kundër zgjidhjes.
Lidhur me akuzat deri te qeveria
se Greqia ka hapur rrugën drejt
NATO-s dhe BE-së për vendin,
shefi i diplomacisë greke me sqarim se ftesa për aleancën veriatlantike është me kusht që të
implementohen të gjitha obligimet që dalin nga marrëveshja e
Prespës.
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MASH ANALIZË, MBYLLET AFATI I QERSHORIT

Maturantët i ofrohen notës 4
Krahasuar me mesataren
e njëjtë të vitit të kaluar,
kur për të njëjtin afat të
provimeve të Maturës
Shtetërore mesatarja e
notave ishte 3.39, këtë vit
është shënuar një rritje e
lehtë në mesataren e
përgjithshme
Koha

Evis HALILI

Shkup, 20 korrik - Nota mesatare e
maturantëve këtë vit është 3.42.
Ose krahasuar me mesataren e
njëjtë të vitit të kaluar, kur për të
njëjtin afat të provimeve të Maturës Shtetërore mesatarja e notave ishte 3.39, këtë vit është shënuar
një rritje e lehtë në mesataren e
përgjithshme. Në bazë të të dhënave të përgatitura nga Qendra Shtetërore e Provimeve, këtë vit, për
afatin e qershorit në provimet nga
gjuha amtare u paraqitën thuajse
15 mijë nxënës, prej të cilëve mbi
10 mijë nxënës për provimet në
gjuhën maqedonase, rreth 4500
nga lënda e gjuhës shqipe dhe 373
nxënës në gjuhën turke. Ministri i
Arsimit dhe Shkencës, Arbër Ademi, gjatë prezantimit të rezultateve ka vënë në dukje se kjo rritje e
lehtë e mesatares së përgjithshme,
mund të konsiderohet si indikator

pozitiv se pavarësisht sfidave në arsim, cilësia e mësimit po hyn në binarët e përmirësimit. Nëse bëhet
një analizë e notave të fituara, për
43.331 në provim kanë ngelur
nxënës në 2.512 raste (ose 5.8 për
qind), në masën më të madhe (mbi
36 për qind) nxënësit janë vlerësuar me notat tre dhe katër. Me
nota 5 janë vlerësuar vetëm 14 për
qind e tyre.
Sa u takon notave për secilën
lëndë nota më e lartë është në
lëndë si Gjuhë gjermane (3.99),
Kimi ( 3.98), Fizikë (3.96), Gjuhë dhe
franceze (3.82), dhe më dobët në
lëndë si Gjuhë ruse (3.21), Biznes
(3.29), Gjuhë dhe letërsi maqedonase (3,66), Filozofi ( 3.78), Estetikë
(3.58), Biologji (3.79), dhe Histori
(3.56).
Në total, numri i provime të pa-

raqitura ishte gjithsej 45.070. Prej
tyre nuk janë realizuar mbi 2 për
qind nga provimet e paraqitur për
të gjitha lëndët, që është në suazat e normales.
Matura Shtetërore është e
përbërë nga tre provime eksterne,
matematikës dhe gjuhës së huaj,
si dhe mes disa lëndëve të tjera (për
provimin e tretë). Këtë vit provimin
e matematikës e realizuan 1.900
nxënës me notë mesatare 3.37. Provimet e gjuhëve të huaja me notë
mesatare 3.48.
“Ministria e Arsimit dhe
Shkencës në bashkëpunim me
Qendrën Shtetërore të Provimeve
është e hapur të pranojë çdo vërejtje dhe sugjerim që vjen nga
ana e palëve të tanguara në këtë
proces, dhe pa dyshim jemi të gatshëm të shqyrtojmë çdo temë që

hapet në këtë drejtim. Qëllimi i
përbashkët i të gjithëve, besoj se
është përmirësimi i cilësisë arsimore, në këtë rast i Maturës Shtetërore, si pjesë mjaft e rëndësishme e sistemit arsimor e cila lidh
nivelin e arsimit të mesëm me arsimin sipëror”, ka thënë ministri
Ademi.
Të enjten ishte dita e fundit e
ankesave për rezultatet provimeve
dhe nga Qendra Shtetërore e Provimeve njoftojnë se janë parashtruar
gjithsej 480 ankesa, nga të cilat
janë 130 ankesa. Në nivel të provimeve të përgjithshme të Maturës
Shtetërore ankesat përbëjnë 1.11
për qind, ndërsa si të pranuara 0.30
për qind, situatë kjo e ngjashme
edhe vitin e kaluar, kur numri i
ankesave (489) ishte 1.05 % prej të
cilave janë pranuar 170 (0.36%).

Policia zbuloi 44 emigrantë ilegalë
Shkup, 20 korrik - Policia në një kamion afër tunelit të parë në drejtimin Gjevgjeli-Shkup pardje zbuloi 44 emigrantë. Siç është cekur
në buletinin policor, pardje në orën
22:00 në autostradën Gjevgjeli-

Shkup nga ana e pjesëtarëve të
njësisë mobile doganore ishte vërejtur automjeti ngarkues "Iveko"
me targa të Shkupit dhe në koordinim me nëpunës policor nga
Vendkalimi kufitar Bogorodicë,

ishin nisur në drejtim të tij. Tek tuneli i parë në drejtimin GjevgjeliShkup vozitësi, pasi që i ka vërejtur,
e ka ndalur automjetin, ka dalë
prej tij dhe ka ikur. Në automjet
janë gjetur 44 emigrantë ilegal, 10

prej të cilëve nga Siria, 20 nga Pakistani, 12 nga Afganistani dhe dy
nga India. Emigrantët janë mbajtur në Stacionin policor për
vendkalimin kufitar-Bogorodicë
për procedurë të mëtutjeshme.

Bashkë
për turizmin
Shkup, 20 korrik - Drejtori i
Agjencisë për promovim dhe
mbështetje të turizmit
(APMT), Lupço Janevski dhe
drejtori i Agjencisë për emigrim, Nikolla Shallvarinov,
nënshkruan Memorandum
për bashkëpunim. Me këtë, siç
kumtoi APTM, u konfirmua
dëshira për qasje më aktive të
të dy institucioneve në sferën
e turizmit. "Memorandumi për
bashkëpunim nënkupton intensifikimin e bashkëpunimit,
por edhe pasurimin e promovimit të vendit përmes projekteve të cilat janë në interes të
emigrantëve nga Maqedonia.
Njëkohësisht nënkupton fillim të vizitave nga emigrantët
dhe rekomandimet e tyre për
vizitë të Maqedonisë nga turistë të tjerë potencialë gjatë
gjithë botës", informon APTM.
Përfshirja e Agjencisë për promovim dhe mbështetje të turizmit është në drejtim të
rritjes së informimit për turizmin para emigrantëve gjatë
qëndrimit të tyre, si dhe para
ardhjes së tyre në Maqedoni.
Promovimi i potencialeve turistike do të realizohet
nëpërmjet emigrantëve, në
mjediset në të cilat jetojnë,
por edhe përfshirja e tyre
gjithëpërfshirëse në zhvillimin
e turizmit të Maqedonisë. Bashkëpunim të këtyre dy institucioneve do të ketë edhe
gjatë mbajtjes së takimeve në
organizim të organizatave të
emigrantëve ose manifestimeve kulturore, krijimin e projekteve të përbashkëta ose aktiviteteve kulturore, krijimin e
projekteve të përbashkëta,
promovime dhe ngjarje të
emigrantëve dhe organizatave
të emigrantëve.

PREFEKTI I LUBJANËS PËR VIZITË NË SHKUP

Lubjana, shembull për zhvillimin e Shkupit
Shkup, 20 korrik - Kryeministri, Zoran Zaev dhe kryetari i Qytetit të
Shkupit, Petre Shilegov, dje u
takuan me prefektin e Lubjanës,
Zoran Jankoviq, i cili prej dje gjendet për vizitë në Shkup.
"Në takim është shprehur
mbështetje për Maqedoninë në
aspiratat e saj për integrime euroatlantike, si garanci më e mirë
për paqen dhe prosperitetin ekonomik të vendit dhe rajonit", kumtoi shërbimi qeveritar për media.
Në takim, qëndron në kumtesë,
Jankoviq kryeministrin Zaev e ka
uruar për Marrëveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit
shumëvjeçar dhe partneritetit
strategjik, duke i dëshiruar referendum të suksesshëm në interes

të qytetarëve të Maqedonisë dhe
prosperitetit të tyre, duke i potencuar si përfitime nga anëtarësimi
në Bashkimi Evropian dhe NATO.
Jankoviq, i cili e ka mandatin e
tretë si prefekt ka shprehur gati-

shmëri dhe mbështetjen për këmbimin e përvojave pozitive në nismat dhe projektet për zhvillim të
infrastrukturës, si dhe avancimin
e bashkëpunimit në këmbimin
tregtar, turizëm dhe prezantimin e

vlerave kulturore. "Kryeministri
Zaev, e theksoi kënaqësinë nga miqësia shumëvjeçare, e cila Maqedoninë dhe Slloveninë i lidh, duke
përsëritur se koncepti një shoqëri
për të gjithë dhe bashkëpunim
rajonal me të gjitha vendet fqinje
është mundësia e vetme për
atdheun tonë dhe paraqet garanci
për reforma të suksesshme ekonomike dhe zhvillim në interes të të
gjithë qytetarëve", kumtojnë nga
Qeveria e Maqedonisë.
Siç informuan nga Kabineti i
kryetarit të Qytetit të Shkupit, Shilegov dhe Jankoviq kanë biseduar
për bashkëpunimin e deritanishëm dhe të ardhshëm të dy qyteteve, të cilat janë vëllazëruar në vitin 2007. Thellimi i bashkëpunimit

ka të bëjë para se gjithash me sferat në zhvillimin urban të qyteteve,
menaxhimin me mbeturinat, shfrytëzimin e fondeve të BE-së, bashkëpunimin në shumë projekte
evropiane, si dhe në bashkëpunimin e këshillave të dy qyteteve.
Shilegov e ka njoftuar Janikoviqin
për projektet më të mëdha të kapitalit të cilat Qyteti i Shkupit planifikon t'i realizojë në periudhën e
ardhshme, siç janë ndërtimi i tunelit nëntokësor nën Kalanë dhe modernizimi i parkut të automjeteve
të transportit publik në Shkup me
automjete ekologjike. Shilegov
dhe Jankoviq realizuan shëtitje
nëpër Çarshinë e Vjetër një prej
vendeve më interesante në Qytetin
e Shkupit.
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PËRFUNDON PROCESI GJYQËSOR “TRUST”
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Gjashtë vite burg për
Koçanin, i konfiskohen
edhe 17 milionë euro
Prokuroria Speciale Publike
e ka fituar edhe një lëndë
gjyqësore ndaj rasteve që
burojnë nga përgjimet e
jashtëligjshme të realizuara
nga viti 2008 deri në vitin
2015. Vendimi gjyqësor për
rastin “Trust”, krahas
dënimeve me burg, ka
përfunduar edhe me
vendim për konfiskimin
e 17 milionë eurove
Koha

KRONIKË
Vetura përplas
keq 6-vjeçaren
Një fëmijë në moshën gjashtëvjeçare
është lënduar më rëndë në rrugën rajonale Hipodrom-Jurumleri pasi u përplas
nga një automobil. Në këtë aksident fëmija mori lëndime të rënda trupore dhe
është transportuar dhe mbajtur në kompleksin e klinikave "Nënë Tereza". Është
kryer ekspertizë në vendin e ngjarjes dhe
punohet për zbardhjen e plotë të rastit.

Përmbyset
kamioni,
vdes shoferi
Një shofer kamioni nga Shkupi në moshën 57-vjeçare humbi jetën pasi kamioni in tij ka dalë nga rruga dhe është përplasur me bankinën mbrojtëse metalike
ku edhe u përmbys në rrugën GjevgjeliShkup. Siç citohet në buletinin policor,
aksidenti ka ndodhur dje rreth orës 18:30
minuta dhe shoferi S.G me ambulancë
është dërguar në Institucionin Shëndetësor Publik në Gjevgjeli, ku edhe
vdiq. Është kryer ekspertizë në vendin e
ngjarjes dhe punohet për zbardhjen e
plotë të rastit.

Omer XHAFERI

Shkup, 20 korrik - Afaristi i njohur Sead
Koçan, i akuzuar i parë në rastin “Trust”,
lëndë kjo e iniciuar nga Prokuroria Speciale Publike, të premten është dënuar me 6
vite heqje lire. Megjithatë, PSP nuk kërkoi
shqiptimin e masës së paraburgimit për
shkak se i akuzuari Koçan, paraprakisht ka
dorëzuar garancion në vlerë prej 1 milion
euro se nuk do të arratiset. Masa e paraburgimit në këto rrethana deri në hyrjen
në fuqi të vendimit gjyqësor, sipas prokurorit Artan Ajro, nuk është obligative. I akuzuari i dytë, pronari i kompanisë “Sileks Nematali”, Vasilije Aviroviq është dënuar me
tre vjet dënim me burg. Dëshmitë materiale dhe provat e PSP-së të prezantuara
gjatë këtij procesi gjyqësor nuk kanë arritur
të vërtetojnë akuzën kundër të akuzuarit
të tretë të rastin “Trust”, Safet Vatiq. Për këtë
arsye, gjykata në bazë të argumenteve juridike, të dyshuarin Vatiq e shpalli të lirë.
Këshilli penal i Gjykatës Penale të Shkupit, i kryesuar nga gjykatësja Lidija Zimbovska, pas 20 seancave të mbajtura për rastin
“Trust”, krahas shqiptimit të dënimeve ndaj
të akuzuarve në fjalë, ajo të premten sh-

palli vendimin edhe për konfiskimin e 17
milionë eurove të kompanisë “Transmet”
dhe “Sileks Nemetali”. Gjithashtu, gjykata
këtyre kompanive ju shqiptoi dënim prej
nga dy milionë denarë, të cilat duhet ti paguajnë në afat prej 30 ditëve.
“Jemi të kënaqur nga vendimi gjyqësor
dhe shqiptimi i dënimeve. Po ashtu, e
përgëzoj gjykatën për konfiskimin e pronës
së kompanive ‘Transmet’ dhe ‘Sileks Nematali’. Kjo për herë të parë ndodhë në vendin
tonë. Bëhet fjalë për bruto parim, i cili sipas
të gjitha gjasave, e ka efektin më të madh
parandalues për veprat penale të kësaj
natyre që mund të bëhen në të ardhmen. Ky
parim është pjesë e të gjitha sistemeve juridike bashkëkohore, respektivisht bruto
parimi nënkupton se nuk minusohet asnjë
far vlerë nga shumë e konfiskuar”, tha
prokurori special Gavrill Bubevski.
Ndryshe, gjykatësja Zimbovska, para
shqiptimit të vendimit për rastin “Trust”,
sqaroi se çka në realitet paraqet krimi ekonomik, gjegjësisht veprimet kriminele të
“jakave të bardha”. Keqpërdorimi i procedurës për thirrje publike nga të akuzuarit e
apostrofuar dhe personat juridik, siç tha

KOMITETI I HELSINKIT PUBLIKON RAPORTIN

gjykatësja Zimbovska, kryesisht është vërtetuar nga prezantimi i “bombave”, të cilët
ndonëse nuk ishin biseda mes të akuzuarve, bëhej fjalë për pjesëmarrje dhe veprime
që drejtpërdrejtë i tangon ata. Kështu që
ajo përmendi një bisedë mes ish-drejtorit të
ELEM-it, Vllatko Çingovski dhe ish-sekretarit të Qeverisë, Kiril Bozhinovski, ku arrihet marrëveshje se kompanitë “Trasnmet”,
“Sileks Nematali” dhe “Vato”, vetëm duhet të
konkurrojnë se e gjitha procedura është e
kryer. Tutje, ajo shtoi se kompania “Transmet” nuk ka poseduar makineri të përshtatshëm për gërmimet të thëngjillit në Suvodol të Manastirit.
Lëndët gjyqësore të iniciuara nga PSP
deri nga fundi i muajit gushtë nuk do të
trajtohen, për shkak se gjatë kësaj periudhe,
hynë në fuqi “feria gjyqësore”. Kështu që rasti i parë me të cilën pas pushimeve verore
kthehet në gjykatë është rasti “Monstra”, i
caktuar për tu zhvilluar me datë 22, 24 dhe
31 gusht. Gjatë këtyre seancave, siç është
paralajmëruar, pritet të rrëfehet dëshmitar
i koduar “E1”. Ndryshe nga herët e kaluara,
në këtë seancë do të prezantojnë mediat
dhe publiku i interesuar.

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

2017-ta me 70 incidente që bazë kanë urrejtjen
Shkup, 20 korrik - Shtatëdhjetë incidente
dhe vepra nga urrejtja ka regjistruar Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në vitin 2017. Pjesa më e madhe e tyre, gjegjësisht në 35 incidente, bazë ka qenë përkatësia
politike, ndërsa në 30 kombësia. Më së
shumti nga veprat - 34 kanë qenë dhunë, në
30 ka pasur dëmtim të pronës, ndërsa lëndime të rënda trupore ka pasur, gjithashtu,
në 30 vepra.
Këto të dhëna, të përmbajtura në Raportin e Komitetit të Helsinkit për krim nga

urrejtja, sipas Urania Pirovskës, tregojnë
faktin se shumë po flitet për tejkalimin e
stereotipave, për parandalim të gjuhës së
urrejtjes, dhe se shumë pak po bëhet në
praktikë. "Nevojitet që seriozisht të kuptohet se gjuha e urrejtjes, sepse mostejkalimi do të thotë produksion i incidenteve
dhe veprave penale nga urrejtja", tha Pirovska në konferencën e së enjtes për shtyp.
Sipas Hajdi Shterjova-Simonoviq, nga
Komiteti i Helsinkit, duhet të theksohet
edhe fakti që edhe krahas kësaj ata vitin e

kaluar kanë konstatuar 70 vepra nga urrejtja, ndërsa MPB ka denoncuar vetëm dy,
dhe një në mënyrë shtesë për të cilën
udhëhiqet procedurë gjyqësore. Për këtë,
tha ajo, nevojitet që edhe institucionet edhe
qytetarët të mësohen t'i njohin veprat e tilla.
Si vepra të urrejtjes, nga Komiteti i Heksinkit i konsiderojnë edhe ngjarjet e 27 prillit, në të cilat, siç theksojnë u ka paraprirë
gjuha e urrejtjes, por edhe vrasja e tifozit të
"Komitëve" Nikolla Sadovski. (O.Xh)

Arrestohen
12 shqiptare
në Zhelinë
Gjatë një kontrolli në një objekt hotelierik të locuar në rrugën rajonale Tetovë-Shkup, në fshatin Zhelinë mbrëmë
policia ka arrestuar 12 shtetase të huaja.
Siç është theksuar në buletinin policor,
mbrëmë në periudhën nga ora 23:00
deri 02:30 efektivët e policisë nga SPB
Tetovë kanë kryer kontroll në një objekt
hotelierik në rrugën rajonale Tetovë Shkup, më saktë në fshatin Zhelinë,
pronë e Z.S. nga fshati Zhelinë. Në objekt
janë takuar 12 shtetase të huaja, nga të
cilat 11 persona nga Shqipëria dhe një
nga Kosova, të cilët janë arrestuar në Stacionin e policisë Tetovë për procedurën e
mëtutjeshme.

Sulmohen policët
në Reçicë të Vogël
Të enjten rreth orës 15.00, personi H.F. 46
vjeçar nga fshati Reçicë e Vogël, së pari i
ka fyer dhe ofenduar pjesëtarët e policisë, dhe më pas e ka sulmuar fizikisht njërin prej tyre, derisa ata kanë qenë duke
marrë masa rreth denoncimit të një
ankesës për dëmtime në të mbjellat në
fushën e tij. Personi H.F. e ka kapur pjesëtarin e policisë për fyti, dy tre herë e ka
grushtuar në pjesën e gjoksit, dhe është
sjellur në mënyrë agresive edhe ndaj
pjesëtarëve tjerë të policisë, ndërsa ka
vazhduar të jep rezistencë aktive.
Menjëherë H.F. është privuar nga liria
dhe është mbajtur në stacionin policor
në Tetovë. Pas zbardhjes së plotë të rastit,
i njëjti do të ballafaqohet me padi
adekuate. (O.Xh)
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LETËR CEFTA-s DHE MINISTRIT KOSOVAR TË TREGTISË

Rroga
mesatare
24.509 denarë
Shkup, 20 korrik - Neto rroga
mesatare e paguar mujore
për një të punësuar, në maj të
këtij viti arrin 24.059 denarë
dhe është për 7.1 për qind më
e lartë nga maji i vitit të kaluar, kumtoi Enti shtetëror
për statistikë. Rritja e këtillë i
përket, para se gjithash
rritjes së neto rrogës të paguar mesatare mujore për
një të punësuar në sektorët:
Objekte për akomodim, dhe
veprimtari servise me ushqim (23.1 për qind), financim
i veprimtarive dhe veprimtari
të sigurimeve (17.4 për qind)
dhe Informacione dhe komunikimeve (15.3 për qind).
Rritja në krahasim me
muajin e ardhshëm është
regjistruar në sektorët: Veprimtari financiare dhe veprimtari të sigurimit 919.2
për qind), Objekte për akomodim dhe veprimtari servise me ushqim (13,9 për qind)
dhe Industri përpunuese (3.1
për qind). Bruto rroga e paguar mesatare mujore për
një të punësuar, në maj të vitit 2018 ka arritur 35.983 denarë.
////////////////////////////////////////////////////

ELEM-i fitoi
796 mijë euro
nga shitja
e energjisë

Shkup, 20 korrik- SHA ELEM
ka shitur 12.000 megavatë
orë tepricë të energjisë elektrike me çmim mesatar prej
66.34 për megavatë orë.
Kompania kumtoi se të
ardhurat e përgjithshme nga
kjo shitje e realizuar të enjten, është 796.080 euro. Teprica e shitur e energjisë
elektrike për në shtator të vitit 2018. "Ky është ankandi i
pestë për shitjen e energjisë
elektrike nga fillimi i këtij
viti. SHA ELEM deri më tani
ka shitur gjithsej 217.560 megavatë orë me të ardhura të
përgjithshme prej 11.595.638
euro", thekson kompania.

Kosova ta tërheqë vendimin
për tarifat doganore
Në letër, ministri
Bekteshi shprehet se
kjo masë nuk është në
përputhje me nenet 23,
23 bis dhe 24 të
Marrëveshjes së CEFTAs dhe është në
kundërshtim me
Deklaratën e
përbashkët për
zbatimin e rregullave
dhe procedurave të
OBT-së
Koha

Zejnulla VESELI

Shkup, korrik - Në lidhje me vendimin e Kosovës për rritjen e tarifave
prej 30 për qind për importet e disa
llojeve të frutave, perimeve dhe
misrit, pas një takimi të përbashkët të mbajtur ndërmjet Ministrive të Ekonomisë, Ministrive të
Bujqësisë, si dhe Drejtorisë Doganore, në koordinim me Ministrinë
e Punëve të Jashtme, ministri Kreshnik Bekteshi dërgoi letër Sekretariatit të CEFTA-s dhe Ministrit të
Tregtisë dhe Industrisë së Republikës së Kosovës, Bajram Hasani,
me të cilën kërkon shfuqizimin e
masës e cila tashmë është duke
shkaktuar dëme të konsiderueshme në tregtinë e këtyre produkteve, dhe propozon vazhdimin e bashkëpunimit të mirë të
deritanishëm. Ministria e Ekonomisë, për këtë problem, ka informuar edhe Komisionin Evropian.
Në letër, ministri Bekteshi shprehet se kjo masë nuk është në
përputhje me nenet 23, 23 bis dhe
24 të Marrëveshjes së CEFTA-s dhe
është në kundërshtim me Deklaratën e përbashkët për zbatimin e
rregullave dhe procedurave të
OBT-së.
"Duke ndjekur procedurën për
zbatimin e mundshëm të masave
mbrojtëse, është obligative që në
kohë të dërgohet notifikim deri të
palët e prekura të CEFTA-s, dhe të
fillohen konsultime të menjëhershme me palët nënshkruese të
marrëveshjes së CEFTA-s, para se të
ndërmerren masa mbrojtëse",
thuhet në letër nga Bekteshi, duke
marrë parasysh nenin 24.7 të
Marrëveshjes së CEFTA-s, e cila
lejon futjen e një mase mbrojtëse
të përkohshme, por vetëm nëse jepet verifikim i rrethanave të veçanta, që janë paraqitur në mënyrë që
të zbatohet një hap i tillë.
Ndryshe, sipas procedurës, në
bazë të së cilës Bekteshi, duke u

KUNDËRMASA NËSE KOSOVA NUK E TËRHEQ VENDIMIN
Nëse Kosova nuk e tërheq vendimin,
Qeveria e Republikës së Maqedonisë do
të ndërmarrë masa për mbrojtje të
prodhimtarisë vendore, kumtoi
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Ekonomisë së Ujërave (MBPEU). Sipas
MBPEU-së, qeveritë e Maqedonisë dhe
Kosovës negociojnë për gjetjen e zgjidhjes
për doganat e rritura. Ministri i Bujqësisë, Lupço
Nikollovski, së bashku me ministrin e Ekonomisë,
Kreshnik Bekteshi javën e ardhshme do të mbajnë
takim me ministrat resor kosovarë, ndërsa
ministri i Punëve të Jashtme Nikolla Dimitrov i cili

përgjigjur në pyetje të gazetarëve,
njoftoi edhe për datën e hyrjes në
fuqi të këtij vendimi nga ana e Kosovës, pala kosovare duhej të zbatojë konsultime urgjente me vendet e CEFTA-s, e cila gjë nuk u
realizuara. Fakti se masa vlen për
21 produktet që nuk janë të përcaktuara në mënyrë të veçantë nën
tituj tariforë të Sistemit të Harmonizuar të Nomenklaturës së Kombinuar, për disa nga produktet e listuara në Vendim, sezoni ka
mbaruar, ndërsa për disa tjera sezoni akoma nuk ka filluar, dhe kjo
tregon se masa është miratuar pa

sot do të takohet me kreun shtetëror të
Kosovës, mes tjerash, do të bisedojë
edhe për vendimin për rritje të
doganave. "Qeveritë e Maqedonisë dhe
Kosovës prej dje janë në komunikim të
vazhdueshëm për gjetjen e zgjidhjes
adekuate. Në drejtim të zgjidhjes së
problemit, ministri Nikollovski është në
komunikim të përhershëm edhe me ministrat
resor nga rajoni. Ata javën e ardhshme në takim të
përbashkët do të bisedojnë për gjetjen e modelit
për tejkalimin e problemit", informojnë nga
MBPEU.

u shoqëruar me argumente për
rritjen e importimit dhe dëmtimeve të mundshme nga i njëjti. Sipas
të dhënave zyrtare, eksporti i produkteve nga Maqedonia në Kosovë
për gjashtë muajt e parë është përafërsisht në të njëjtin nivel si vitin
e kaluar.
"Miratimi i një vendimi të tillë
është në kundërshtim me tri prioritete në programin e Presidencës
së CEFTA-s për këtë vit, për të cilat
të gjitha vendet e CEFTA-s plotësisht kanë rënë dakord në mënyrë
që të punojnë së bashku për të
lehtësuar tregtinë e mallrave, har-

monizimin e tregjeve të CEFTA-s
me BE-në dhe krijimin e një rajoni
pa barriera jo-tarifore dhe masa
që pengojnë tregtinë", thuhet në
letrën që Bekteshi ia dërgoi homologut të tij të Kosovës dhe Sekretariatit të CEFTA-s. Bekteshi kërkoi
një takim urgjent të gjithë nënshkruesve të marrëveshjes së CEFTA-s dhe pret tërheqjen e Vendimit nga ana e Kosovës, ndërkohë,
nëse kjo nuk ndodh sa më shpejt
që të jetë e mundur, një nga opsionet ngelet zbatimi i kundërmasave për të mbrojtur prodhimin vendas.

NUK MUNDET NJË MASË TË JETË E MIRË PËR KOSOVËN,
NËSE NUK ËSHTË E MIRË PËR FQIUN
Nëse vendosim kundër masa, puna do të
eskalojë në drejtim të keq dhe më pas,
përsëri do të duhet të ulemi të gjejmë
zgjidhje, deklaroi ministri i Punëve të
Jashtme, Nikolla Dimitrov në
konferencën e përbashkët për shtyp me
homologun kosovar, Behgjet Pacolli në
Prishtinë, duke u përqendruar në vendimin e
Kosovës për rritjen e doganës për frutat dhe
perimet. Jam i bindur, theksoi Dimitrov, se do ta
ndjekim politikën e re evropiane dhe përmes
dialogut të shpejtë do ta tejkalojmë këtë çështje.

Sipas tij, në kohën e lidhjes dhe
implementimit të Procesit të Berlinit i
cili mu këtë e imponon, duhet të
eliminohen barrierat. "Mendoj se
vetëm kjo është rruga për mbrojtjen
edhe të prodhuesve tanë edhe të
prodhuesve tuaj. Mendoj se nuk mund ta
mbroni veten nëse e lëndoni fqinjin. Nuk
mundet një masë të jetë e mirë për Kosovën, nëse
nuk është e mirë për mikun në fqinjësi. Duhet të
gjejmë zgjidhje", potencoishefi i diplomacisë,
Nikolla Dimitrov.
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DEBAT PËR LIGJIN E RI

PAK BIZNESE TË ORIENTUARA JASHTË SHTETIT

S’ka më
Kulturë
me interes
nacional

Vetëm 6 për qind
e firmave eksportojnë

Shkup, 20 korrik - Pas hartimit të Strategjisë Nacionale të Kulturës, Ministria e Kulturës ka në dorë një tjetër
dokument të rëndësishëm, Ligjin për
realizimin e interesit publik në kulturë. Debati i parë i organizuar lidhur
me tekstin jozyrtar të hartuar nga
grupi i punës në ministri është prezantuar nga përfaqësues të këtij institucioni për një numër të madh punonjësish të kulturës, përfaqësuesish
të institucioneve kulturore, artistë, e
të tjerë. Ligji duhet të miratohet deri
në fund të këtij viti nga Parlamenti
dhe konsiderohet si dokumenti i dytë
ligjor më rendësi për reformat në kulturë dhe vetë Mistrinë e Kulturës.
Para së gjithash, Ligji do të riemërtojë
interesin në kulturë duke e transformuar nga kulturë me interes nacional
në kulturë me interes publik, parashikon një sërë reformash në
mënyrën e financimit të vetë ministrisë, në organizimin dhe vendimmarrjen në konkurset vjetore, risi në
punën e institucioneve nacionale dhe
kompetencave të këshillave drejtuese. Koordinatori për këtë ligj Zllatko
Teodosievski ka prezantuar disa prej
risive të ligjit. Një prej ndryshimeve
është zhbërja e funksionit Drejtor Artistik. Sipas Ligjit të ri, nëpër institucionet nacionale nuk do të ekzistojë
më ky funksion, duke u zëvendësuar
më Këshillin programor, me përjashtim të atyre institucioneve ku statusi
ua lejon një pozicion të tillë drejtues.
“Drejtor artistik është një post që nuk
ka funksionuar viteve të kaluara, kishte shumë vërejtje, nga institucionet,
por edhe nga drejtorët. Kështu që
menduam se ky ndryshim do të jetë
një pjesëmarrje ne konceptimin e
programit nga ana e organit këshillues”, ka thënë Teodosiev. Me Ligjin e
ri do të rritet numri i punonjësve të
kulturës që mund të regjistrohen si të
pavarur, të cilëve ministria do t’ua paguaj sigurimin shëndetësor dhe pensional. Pas debatit të parë, ministria
ka apeluar për të parashtruar sugjerime dhe vërejtje për tekstin, dhe sipas
nevojës edhe organizmin e debateve
edhe në qytete të tjera.

Eksportuesit ankohen edhe për
infrastrukturën jo të volitshme
rrugore dhe hekurudhore,
procedurat doganore dhe
burokratike, vonesat në pagesat
e borxheve, si dhe mungesën e
fuqisë punëtore si rrjedhojë e
mërgimit të madh të të rinjve
jashtë shtetit
Koha

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 20 korrik - Vetëm 6 për qind e bizneseve në Maqedoni eksportojnë jashtë shtetit. Me fjalë të tjera, 3500 kompani në Maqedoni janë të orientuara të shesin jashtë
prodhimet apo shërbimet e tyre nga afër
70 mijë kompani në shtet. Sipas të dhënave
të Entit të Statistikës, pjesa dërmuese apo
87 për qind e eksportit përqendrohet tek
industria. Gjithashtu, vetëm një pjesë e
vogël e eksportuesve apo 110 kompani
punësojnë më shumë se 250 punëtorë. Pjesa tjetër e 2835 bizneseve janë mikro dhe
kompani të vogla me nga 10 apo deri në 50
të punësuar.
Faktin se kemi një numër të vogël të
kompanive eksportuese e mbështesin edhe
krahasimet me shtetet e rajonit, ku për
shembull në Kroaci, eksportojnë mbi 17
mijë kompani apo 15 për qind e totalit të
bizneseve.
Ekonomistët thonë se rritja e eksportit,
që sjellë edhe përmirësimin e mirëqenies së
qytetarëve në vend, është e mundur vetëm
përmes rritjes së konkurrencës së kompanive që duhet të shquhen me cilësi dhe çmime në raport me lojtarët e tjerë në tregun
evropian dhe atë botëror.
Vlerësohet se kompanitë nevojitet të
sajojnë prodhime cilësore dhe konkurruese, të marrin guximin të punojnë jashtë shtetit duke iu ofruar prodhimet dhe shërbimet e tyre përmes gjetjes paraprakisht të
blerësve potencial përmes targetimit të tyre
paraprak, apo përmes promovimeve në panairet e ndryshme.
Njëherazi, Maqedonia nevojitet të rrisë

edhe gamën e prodhimeve dhe inovaconin,
për shkak se në gishta mund të numërohen
prodhimet me fazë finale të përpunimit
apo që janë të dedikuar për konsum final.
Analizat tregojnë se shumica e prodhimeve
që Maqedonia eksporton jashtë janë lëndë
të para ose gjysmë-prodhime që në ndonjë
shtet tjetër inkorporohen në prodhime të
gatshme. Ndër 100 prodhimet që më së
shumti eksportohen nga vendi ka fare pak
prodhime të gatshme me fazë më të lartë të
përpunimit ose prodhime për konsum final. Ndër to radhiten autobusët, barnat, këmishët dhe prodhimet e tjera të tekstilit,
cigaret, ëmbëlsirat, ajvari, salsiçet etj. Analiza e eksportit të Maqedonisë për vitin 2016
tregon se nga eksporti i vlefshëm 4.3 miliardë euro, më shumë se gjysma apo 2.5
miliardë euro janë prodhime intermediare,
apo gjysmë-përpunime që parashikohen
për përpunim të mëtejshëm, 1.1 miliardë
euro janë prodhime për konsum të gjerë
dhe 706 milionë euro janë prodhime kapitale.
Ekonomistët vlerësojnë se jostabiliteti
politik në periudhën e kaluar, si dhe orientimi i menaxherëve që kryesisht mendojnë
dhe funksionojnë në suaza lokale dhe jo
globale, si dhe të kënaqen me fitimin që e
realizojnë në tregun vendor, ka sjellë edhe
pak kompani të orientuara në eksport.
“Ekzistojnë më shumë shkaqe pse pak

biznese vendore eksportojnë jashtë shtetit, duke filluar nga vonesat në integrimet
euroatlantike, pastaj kompanitë vendore
janë të vogla dhe ju mungojnë kapacitetet
si prodhuese - ashtu edhe financiare që të
mund të jenë të gatshme të garojnë në
tregjet e jashtme”, thotë afaristi Mirçe Çekrexhi.
Sipas tij, edhe ngecja në ndjekjen e trendeve teknologjike po zvogëlon konkurrencën e biznesit vendor për të qenë i gatshëm të eksportojë jashtë shtetit.
Eksportuesit ankohen edhe për infrastrukturën jo të volitshme rrugore dhe
hekurudhore, procedurat doganore dhe burokratike, vonesat në pagesat e borxheve, si
dhe mungesën e fuqisë punëtore si
rrjedhojë e mërgimit të madh të të rinjve jashtë shtetit. Mungon edhe qasja më e lehtë
ndaj kapitalit apo financave. Kompanitë eksportuese nga ekzekutivi i ri, ndër të tjerash, kërkojnë që krahas mbajtjes së stabilitetit politik, rritjen edhe të efikasitetit të
institucioneve shtetërore, anulimin e së
paku një pjese të kompensimeve parafiskale që nuk janë tatime, kontraktimin e
marrëveshjeve të reja për tregti të lirë, ndihmesë më të madhe nga shteti për gjetjen e
tregjeve të reja, ndryshime jo të shpeshta të
legjislacionit, si dhe uljen e kostos së punës
me qëllim të depërtimit më të lehtë në
tregjet e jashtme.

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

Projekt për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla për gratë
Tetovë, 20 korrik - Kanë vijuar aktivitetet në kuadër të projektit për zhvillim të ndërmarrjeve të vogla për
gratë në zonën ndërkufitare që organizohet nga Qendra për menaxhim me ndryshimet. Gordana
Stevkovska Veljanovska, udhëheqëse e këtij projekti, thotë se
projekti do të ndihmojë në themelimin dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla të grave në zonën
ndërkufitare ndërmjet rajonit të

Pollogut dhe Elbasanit. Sipas saj,
projekti ka për qëllim të rrit konkurrencën e ndërmarrjeve të vogla në
pronësi të grave, si dhe të nxisë dhe
përforcon sipërmarrësinë te gratë.
I njëjti do të ketë për detyrë t’i vërtetojë pengesat me të cilat ballafaqohen gratë në punën me bizneset e tyre dhe të ofrojë zgjidhje të
qëndrueshme për zhvillim të ndërmarrjeve të vogla në pronësi të grave.“Projekti do të përfshijë gra me

ide për të filluar biznes, si dhe gra
sipërmarrëse të cilat tani më kanë
themeluar bizneset e tyre dhe punojnë në nivel të ndërmarrjeve të
vogla. Ky projekt do të ju sigurojë
mbështetjen e duhur për t’i përforcuar aftësitë e tyre afariste për të
udhëhequr me ndërmarrjen dhe
të sigurojë ndihmë shtesë teknike
që të mundet gratë t’i zhvillojnë
dhe zgjerojnë bizneset e vogla dhe
mikro-bizneset në lëminë ndërku-

fitare”, theksoi ajo.
Sipas organizatorëve, mikro
ndërmarrjet në pronësi të grave
kanë rol shumë të madh në zhvillimin e ekonomisë dhe punësimit,
posaçërisht në veprimtari të caktuara në tregti dhe shërbime nga
lëmi më të ndryshme si kënde lojërash, qendra të ndryshme edukative, shërbime kozmetike dhe sallone ondulimi, por gjithashtu edhe
prodhim të konfeksionit, suvenire,

mobilje, ushqime etj. Mikro-ndërmarrjet e grave kanë shumë
ndikim në të gjithë veprimtaritë
shoqëruese lidhur me turizmin dhe
hotelierinë, teknologji informative
dhe komunikim.
Projekti do të implementohet
në zonën ndërkufitare me fokus të
veçantë rajonin e Pollogut dhe Elbasanit. Periudha e realizimit do të
zgjas dy vite e gjysëm, gjegjësisht
deri në shtator të vitit 2020. (U.H)
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AGJENCIA PËR PËRKRAHJE FINANCIARE NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL
Në bazë të nenit 7, alineja 9 të Ligjit për themelim të Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare” e Republikës së Maqedonisë nr. 72/2007, 5/2009 dhe 43/2014 dhe 39/16),
Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural shpall
THIRRJE PUBLIKE
nr. 03/2018
për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga Programi për përkrahje financiare të zhvillimit rural për vitin 2018
I. LËNDA E SHPALLJES
Lëndë e kësaj shpalljeje është ndarja e përkrahjes financiare për masat në vijim:
Grupi i
Vlera maksimale e shpenzimeve të pranueshme
Emri i masës
masave
(deri më)
Investime për modernizim të
Masa 121
ekonomive bujqësore
Furnizim me pajisje për sistem për
Deri më 1.800.000,00 denarë për investime në
ujitje – pikë për pike, konstruksione sistemin për ujitje pikë për pike dhe deri më
121.4
të puseve dhe pjesëve të tjera të ujit 364.000,00 denarë për investime në konstruksione
sipërfaqësor
të puseve dhe pjesëve të tjera të ujit sipërfaqësor.
II. TË DREJTË PËR SHFRYTËZIMIN E MJETEVE
Të drejtë për shfrytëzimin e mjeteve kanë subjektet në vijim:
Subjektet
Masa
Ekonomi bujqësore e regjistruar në Regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore në
Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, në pajtim me Ligjin për
121
bujqësi dhe zhvillim rural
III. SHUMA E PËRKRAHJES FINANCIARE
Mjetet dedikohen për investime për furnizim të mjeteve të reja themelore, shpenzime operative në lidhje
me mjetet e furnizuara dhe shpenzime të tjera të parapara me Programin për përkrahje financiare të
zhvillimit rural për vitin 2018.
Përkrahja financiare do të paguhet në parim të bashkëfinancimit të investimeve të përfunduara dhe të
paguara nga ana e shfrytëzuesit në shumë prej 50% të vlerës së shpenzimeve të lejuara të pranueshme për
investime, ndërsa ndryshe nuk është e përcaktuar.
Shkalla e bashkëfinancimit për Masën 121 rritet në raste kur:
- Bëhet fjalë për investim të ekonomisë bujqësore bartës i së cilës është bujk i ri deri në 55%,
- Për investime në rajone me mundësi të kufizuara të prodhimtarisë bujqësore deri në 60%,
- Për investime në rajone me mundësi të kufizuara të prodhimtarisë bujqësore kur bartës i investimit është
bujk i ri 65%,
- Për investime në bashkësi rurale ku nuk ka qasje 75%.
IV. KUSHTET PËR SHFRYTËZIMIN E MJETEVE DHE DOKUMENTACIONI I CILI
DUHET TË DORËZOHET
Kërkesat parashtrohen në mënyrë elektronike pas regjistrimit të realizuar në e-baranje.ipardpa.gov.mk
Një kërkues mund të parashtrojë vetëm një kërkesë për një masë ose më së shumti 2 kërkesa të veçanta
për masa të ndryshme duke marrë parasysh edhe masat e tjera nga Programi për përkrahje financiare të
zhvillimit rural për vitin 2018.
Kushtet të cilat duhet të plotësojnë kërkuesit e mjeteve janë përcaktuar me:
Programi për përkrahje financiare të zhvillimit rural për vitin 2018
Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 73/15, 88/15,
154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 dhe 83/18)
- Rregulloren për kriteret më të përafërta për zgjedhje të shfrytëzuesve për masë për zhvillim
rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 124/2011, 80/13, 35/16 dhe 101/17),
Rregulloren për kushtet më të përafërta plotësuese për mbështetje të masave për zhvillim
rural, shpenzime të pranueshme dhe shkalla e përkrahjes për shpenzimet e pranueshme për

shfrytëzues për masë të veçantë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 124/11,
80/13, 72/14, 35/2016 dhe 59/16),
Kërkuesit e përkrahjes financiare duhet të krijojnë kërkesë elektronike për përkrahje financiare me të
dhëna për lokacion të investimit, të dhëna për investimin dhe të dorëzojnë dokumentet e domosdoshme
elektronike (ofertë për investim të propozuar, deklaratë të vërtetuar në noter dhe plan afarist të përpiluar
në pajtim me formularin e paraparë “Plani Afarist“)
Kërkuesit të cilët kanë plotësuar kushtet për shfrytëzim të mjeteve për masën 121 klasifikohen me pikë
të përcaktuar në Rregulloren për kriteret më të përafërta për zgjedhje të shfrytëzuesve të masave për
zhvillim rural.
Kërkesat me numër të njëjtë të pikëve do të klasifikohen sipas datës dhe kohës së
parashtrimit të kërkesës elektronike në e-baranje.ipardpa.gov.mk
Kërkuesit nuk kanë të drejtë të fillojnë me realizimin e investimit para nënshkrimit të
Marrëveshjes për bashkëfinancim me Agjencinë.
Kërkesat të cilat nuk dorëzohen në mënyrë elektronike në e-baranje.ipardpa.gov.mk nuk do
të shqyrtohen.
V. MARRJA E FORMULAREVE DHE UDHËZIMEVE
Udhëzimi për regjistrim të kërkuesve në sistemin e parashtrimit elektronik të kërkesave mund të merret në
faqen fillestare e-baranje.ipardpa.gov.mk. Udhëzimi për shfrytëzuesit për masën individuale mund të
merret pas fillimit të krijimit të kërkesës për masën. Udhëzimi për shfrytëzuesit mund të merret në ueb
faqen e Agjencisë www.ipardpa.gov.mk ose mund të merret drejtpërdrejtë në Agjenci çdo ditë pune prej
ora 08:30 deri në ora 16:30 në adresën:
Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural,
Bul. “3-ta Makedonska Brigada” nr. 20
(ndërtesa e Makedonija Tabak blloku C)
1000 Shkup
VI. MËNYRA E DORËZIMIT TË DOKUMENTEVE
Kërkesa e plotësuar në mënyrë elektronike për përkrahje financiare duhet të merret, të printohet dhe të
nënshkruhet së bashku me tërë dokumentacionin e dërguar të dorëzohet në Agjencinë për përkrahje
financiare në bujqësi dhe zhvillim rural në zarf të mbyllur në të cilin në pjesën e përparme në këndin e
epërm të majtë qëndron Kërkesë për përkrahje financiare dhe Numri arkivues i Kërkesës (031812116-XXXX/1). Kërkesa mund të dorëzohet përmes postës ose personalisht në sportelin e Agjencisë, në
të kundërtën Agjencia nuk merr përgjegjësi për arritje jo në kohë ose të pakompletuar në sportel ose hapje
të parakohshme të kërkesës.
Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave është 21.08.2018.
Kërkesat e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk do të merren parasysh.
Informata më të detajuara në kontakt tel. (02) 3097-460 ose në kontakt e-mail adresën:
Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk dhe në ueb faqen: www.ipardpa.gov.mk.
Kontakt:
Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, Sektori për lejim të projekteve. Dhe
Sektori për lejim të pagesave.
Telefoni 02 3097 - 460, çdo ditë pune prej ora 08.30 deri në ora 16.00
E-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk
DREJTOR
Nikollçe Babovski

REPUBLIKA E MAQEDONISË
AGJENCIA E ADMINISTRATËS
Në bazë të nenit 35 të Ligjit të Nëpunësve Administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18) dhe Rregullores së mënyrës së zbatimit të
procedurës për punësim të nëpunësve administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/18), lidhur me nenin 20-g të Ligjit të punësuarve në sektorin publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18) dhe Rregullores së elementeve të obligueshme të shpalljes publike të plotësimit të vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletëparaqitjes për
punësim, si dhe të formës, përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
nr. 34/15), Agjencia e Administratës publikon

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 116/2018
për punësimin e 2 nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Shuto Orizare “për vendet e punës në vijim:

1. UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë për
çështje juridike, administrative dhe të
përgjithshme Sektori për çështje juridike,
çështje administrative dhe zhvillim ekonomik
lokal

1 realizues(ë)

Kushtet e përgjithshme:

Orari i punës :
-

Kompetenca të posaçme:
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë
- njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit
Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht)



Orari i punës :

Ditët e punës e hënë - e premte
Orët javore të punës 40
Orari ditor i punës 08:30 - 16:30
Rroga neto: 27.000,00 denarë
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Shqiptar(e) 1.

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase,
- Të jetë i moshës madhore,
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës,
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për
kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

2. UPR0101V03000 Bashkëpunëtor për
higjienë komunale, Njësia për veprimtari
komunale

Kushtet e posaçme:

Kushtet e përgjithshme:

- niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas ECTS ose të kryer
shkallën VII/1, Shkenca juridike
- më së paku 4 (katër) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 1
(një) vit në vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku 6
(gjashtë) vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 2 (dy)
vjet në vend pune udhëheqës në sektorin privat

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase,
- Të jetë i moshës madhore,
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës,
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për
kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Kushtet e posaçme:

Kompetencat e përgjithshme:
- zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të
sferës së tij
- mësim dhe zhvillim
- komunikim
- arritje të rezultateve
- punë me të tjerë/punë ekipore
- ndërgjegjësim strategjik
- orientim kah palët/palët e interesuara
- udhëheqje; dhe
- menaxhim financiar

- niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer
shkallën VII/1, Ndërtimtari dhe ekonomizim të ujit, Ambient jetësor
ose Gjeografi
- së paku 1 (një) vit përvojë pune në profesion

Kompetenca të posaçme:
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë
- çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative
- njohjen aktive të një prej tre gjuhëve më të folura të Bashkimit
Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht)

1 realizues(ë)

Kompetencat e përgjithshme:
- zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të
sferës së tij
- mësim dhe zhvillim
- komunikim
- arritje të rezultateve
- puna me të tjerë/puna ekipore
- ndërgjegjësim strategjik
- orientim kah palët/palët e interesuara; dhe
- menaxhim financiar

-

Ditët e punës e hënë - e premte
Orët javore të punës 40
Orari ditor i punës 08:30 - 16:30
Rroga neto: 22.000,00 denarë



VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Rom(e) 1.
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë
në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit të
përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së
Administratës.
Afati i aplikimit zgjatë 20 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit
të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e
larguar nga faqja e internetit e Agjencisë.
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga
faqja e internetit e Agjencisë.
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të
jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur
në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së
administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së
çdo faze të ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit
administrativ.
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15
ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një
afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas
mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet
drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista
realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.
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KËRKOHET MË SHUMË KUJDES GJATË VERËS

Sivjet më pak zjarre
“Këtë vit, ajo që na brengos është se kemi zjarre nëpër objekte
afariste, shtëpi, por edhe nëpër ndërtesa brenda në qytet. Kemi patur
tre apo katër raste brenda këtij muaji, kurse poashtu kemi
intervenuar edhe në shuarjen e zjarrit nëpër automjete në
komunikacion. Ndoshta për shkak të temperaturave në këtë kohë,
nuk kemi zjarre në pyje apo në hapësira tjera të hapura”, deklaroi Aliti
Koha

Shkup, 16 aksidente
13 të lënduar
Shkup, 20 korrik - Një Këmbësor dhe një udhëtarë me moped kanë marrë lëndime të rënda
trupore në dy nga gjithsej 16 aksidente që
ndodhën gjatë ditës së djeshme. Në tetë aksidente lëndime të lehta kanë marrë 13 persona,
ndërsa në gjashtë është shkaktuar vetëm dëm
material. Nga MPB-ja bëjnë të ditur se policia
rrugore dje ka zbuluar dhe sanksionuar më
shumë shkelje. 13 shoferë kanë lëvizur me shpejtësi më shumë se sa e lejuara, katër kanë
kaluar udhëkryqin në dritë të kuqe, një shofer
nuk ka lejuar kalimin e këmbësorëve, një shofer nuk ka dhënë përparësi kalimit një veture
në zonën e udhëkryqit si dhe tre shoferë për
mospërdorim të helmetës mbrojtëse në moped dhe motoçikletë. Janë sanksionuar edhe
12 këmbësorë të cilët kanë kaluar rrugën jashtë kalimit për këmbësorë dhe katër këmbësorë të cilët kanë kaluar udhëkryqin në dritën
e kuqe. Në komunikacion janë përjashtuar dy
shoferë të cilët kanë drejtuar veturën nën
ndikimin e alkoolit, 11 para se të pajisen me të
drejtën e drejtimit të automjetit, dy shoferë
fillestarë si dhe një veturë në gjendje jo të rregullt teknike dhe 10 vetura të paregjistruara.
58 vetura kanë qenë të parkuara në mënyrë jo
të rregullt. Me ndihmën karrotrecit janë ngritur 60 vetura.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Urim HASIPI

Tetovë, 20 korrik - Rritja e temperaturave
ka bërë që të shtohen rreziqet për
përhapje të zjarreve në rajonin e Pollogut dhe më gjerë. Por sipas të dhënave
zyrtare nga zjarrfikësit e Tetovës, deri më
tani, situata paraqitet më e mirë në krahasim me vitet e kaluara. Nga Njësia e zjarrfikësve në Tetovë thonë se gjithnjë gjatë
periudhës verore ka rrezik për përhapje të
zjarreve, prandaj apelojnë për kujdes më
të madh. “Apelojmë deri tek të gjithë qytetarët e Tetovës dhe rrethinës, që në periudhën e ardhshme verore të vitit ku
temperaturat e ajrit rriten në maksimum
duke marrë parasysh të dhënat statistikore dhe përvojat nga vitet e mëparshme,
këtë vit një numër i madh i zjarreve në
këtë periudhë janë kryesisht zjarre në ambiente të hapura edhe atë zjarre në pyje,
në hapësira bujqësore dhe hapësira
përgjatë rrugëve lokale, regjionale dhe
magjistrale, prandaj edhe apelojmë që
të sillemi me shumë kujdes dhe me
ndërgjegje”, tha Uka Aliti nga Njësia e
Zjarrfikësve në Tetovës. Më tej, nga kjo
Njësi apelojnë që qytetarët të mos ndezin
zjarre të kontrollojnë më shpesh makinerinë bujqësore dhe të tjera para se të fil-

lojnë të punojnë.
“Qytetarët të mos ndezin zjarre në
pyje dhe në vende tjera për piknik të cilët
janë të rregulluara me ligj. Të mos hidhen
mbetje të cigareve, mbetje prej plastike,
letra përskaj rrugëve... Të mos digjet kashta në hapësira bujqësore, të rregullohet
me kohë makineria bujqësore që të mos
rrjedhë lëndë djegëse dhe vaj nga motori, të cilët nga temperaturat e larta, shumë
lehtë mund të ndizen”, tha Aliti. Sipas tij,
edhe tani në muajt e verës kur temperaturat shënojnë rritje, fatmirësisht nuk
është regjistruar ndonjë zjarr më përmasa më të mëdha, “ndoshta për shkak se
apelet që bëjmë si Njësi e zjarrfikësve
kanë dhënë efektin e duhur tek qytetarët
të cilët janë treguar shumë të kujdesshëm”.
“Këtë vit, ajo që na brengos është se
kemi zjarre nëpër objekte afariste, shtëpi, por edhe nëpër ndërtesa brenda në
qytet. Kemi patur tre apo katër raste
brenda këtij muaji, kurse poashtu kemi
intervenuar edhe në shuarjen e zjarrit
nëpër automjete në komunikacion. Ndoshta për shkak të temperaturave në këtë
kohë, nuk kemi zjarre në pyje apo në
hapësira tjera të hapura”, deklaroi Aliti.
Ai edhe njëherë ka kërkuar nga komunat

rurale që të angazhohen për të ndihmuar njësinë e zjarrfikësve të Tetovës.
Në ndërkohë, lidhur me këtë ka reaguar
edhe Policia e Tetovës.
“Me përmirësimin e motit, në rajonin
e Pollogut tanimë ka filluar dhe ditët në
vijim edhe më shumë do të intensifikohen aktivitetet e zakonshme përgatitore të bujqve. Shumë shpejtë ka filluar
pastrimi i fushave nga kashta, bari i thatë
dhe therat në funksion të mbjelljeve të
ardhshme, pas çka dukshëm është rritur
frekuentimi në rajon, sidomos në rrugët
rajonale dhe lokale. Për këtë, Sektori për
Punë të Brendshme në Tetovë apelon deri
tek qytetarët që të jenë jashtëzakonisht të
kujdesshëm kur punojnë ose lëvizin në
hapësira të hapura. Kjo, para se gjithash
ju referohet atyre të cilët janë të angazhuar me punë në fushë, deri tek të
cilët apelohet që të mos ndezin zjarre,
për shkak se flakët shumë shpejtë dhe
lehtë mund të përhapen sidomos kur ka
edhe erë. Sektori për Punë të Brendshme
në Tetovë rikujton qytetarët se ndezja e
qëllimshme e zjarreve në mal paraqet
vepër penale për të cilën është e paraparë
dënim me burg nga 8 deri në 10 vjet varësisht vendit, madhësisë, dhe pasojave përfundimtare”, thonë nga Policia e Tetovës.

Sinjalizim i rrugëve gjatë
orëve të natës në Çair

Shkup, 20 korrik - Aksion për shenjëzimin e
sinjalizimit gjatë orëve të natës në disa rrugë
dhe bulevarde të qytetit në Çair zbatuan në
mbrëmje ekipet e Ndërmarrjes Publike "Rrugë
dhe Rrugica". "Në aksion ishin përfshirë bulevardet "Cvetan Dimov" dhe Hristijan Todorovski
Karposh" dhe rrugës "Vtora Makedonska Brigada", ku me dorë dhe me makinë me ngjyrë të
bardhë janë shënuar korsitë, kalimet për
këmbësorë dhe shtigjet për biçikleta". kumtoi
Qyteti i Shkupit. Kanë vazhduar edhe aktivitetet
për vendosjen e karrigeve të gomës në rrugën
"Vota Makedonska Brigada".

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

NË VEND TË HOMAZHIT

Dalip Bomova, një kandil atdhedashurie që ende ndriçon
Dibër, 20 korrik - Shqiptarët, po
si shpendët shtegtarë, kanë patur një fat që të lëvizin në vende
të ndryshme të botës, por për
dallim nga shpendët shtegtarë,
shqiptarët jo rrallë, pa dëshirën e
tyre, kanë përfunduar në dhena
të huaja. I tillë ishte edhe veprimtari dhe pedagogu Dalip Bomova nga Dibra, i cili më 14 maj
të këtij viti ndërroi jetë në ShBA.
Miqtë dhe familjarët e tij, që nuk
ishin të pakt, e kujtojnë me re-

spekt atë, kurse shkuarja e tij në
amshim jo pak jehonë bëri edhe
në Shkup, në një qytet ku Dalipi
kaloi disa dekada në detyra të
ndryshme si drejtues arsimi dhe
si pedagog.
I përkushtuar ndaj dijes dhe
emancipimit, Bomova te brezat e
shqiptarëve në Shkup dhe gjetiu
brumosi idetë e progresit, sepse
vetëm në këtë mënyrë ai mendonte të trasonte ardhmëri të sigurt
për shqiptarët në Maqedoni.

Në kohën kur ai ishte në detyra me përgjegjësi, në vitet më delikate për arsimin shqip, 1980-1988,
arriti të ruajë shkollën shqipe nga
degradimi që impononte politike e
kohës dhe si i tillë u bë një model
përfaqësimi nga gjeneratat e reja.
I lindur më 3 maj 1939 dhe i
frymëzuar me ide përparimtare në
familje dibrane, Dalip Bomova
gjatë gjithë jetës së tij, edhe pas
shkuarjes në Amerikë, barti me
vete kandilin e atdhedashurisë dhe

përkushtimit iluminist ndaj arsimit dhe kulturës shqiptare. Miqtë
dhe ata që e njohën Dalipin flasin
me pietet për të dhe tek ai shquajnë frymën bashkëpunuese
dhe ngrohtësinë e njeriut që me
vepra e punë të mira reflektonte
sensin mobilizues.
Dalip Bomova shkoi në amshim, por kujtimi për të ka trajtën
e veprave që ai u la trashëgim brezave në Maqedoni dhe bashkatdhetarëve në Amerikë. (D.K)
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ë jesh në pushtet më
shumë se 15 vjet (nga viti
2002 pa ndërprerë) të fitosh zgjedhjet parlamentare dhe lokale, dhe të jesh në vitin
2018 faktori kyç i stabilitetit politik
dhe “pjesë e zgjidhjes” së problemeve, kjo i ka ndodhur vetëm Bashkimit Demokratik për integrim
dhe liderit të saj Ali Ahmeti. Jo
vetëm që nuk ka parti tjetër maqedonase ose shqiptare në Maqedoni me këso historie suksesi, por
nuk ka parti tjetër as në dy shtetet
shqiptare në fqinjësi. Po e përmend partinë, e cila me tri shkronjat e saj, BDI, nuk do ta kishte
lidhur emotivisht për vete asnjë
shqiptar, porse kuptimin e plotë
ato e marrin “në pako” me emrin e
Ali Ahmetit.
Të jesh a të mos jesh Ali Ahmeti në vitin 2018 është ndoshta
një dilemë e tepërt! Nga një
rrugëtim i gjatë politik, pa asnjë
humbje, është i vetmi lider politik
i cili i gëzohet pozitës së “të pazëvendësueshmit”. Pra, nuk ka më
mirë se të jesh... Ali Ahmeti. Nuk
ka më mirë se të fillosh një mandat me premtime të përmbushura parazgjedhore. Kjo gjë i ndodhi
BDI-së me zgjedhjen e Talat Xhaferit kryetar parlamenti(synim i
njërit nga postet kyç në shtet) dhe
ligjin për përdorimin e gjuhëve.
Për më tepër, në këtë ligj nga i cili
u nxor maksimumi pa u prekur kushtetuta, do të rreshtohen edhe
partitë kritikuese “për gjithçka”.
Kjo ka rëndësi të theksohet, pasi
në përplasjet e mëtutjeshme për
ta zbritur BDI-në nga pushteti, të
paktën në këtë pikë, nuk mund ta
kritikojë askush. Të jesh lider i BDIsë është ajo ana e sipërfaqësore e
kënaqësisë, ajo që të bën të jesh
faktor kyç, jo vetëm në rëniet ose
krijimin e qeverive, por, më shumë
se kaq, në rolin që ke në proceset e
brendshme dhe ato të pozicionimit ndërkombëtar. Pra, përskaj
gjuhës, pas një viti qeverisje, u arrit edhe objektivi i shumë premtuar me vite, që Maqedonia të
marrë ftesën për NATO si dhe të
marrë datën për negociata me BE-

T

Të (mos) jesh Ali Ahmeti
në. Dikush mund të mos ia përshkruajë këtë meritë BDI-së, ta
quajë krejt rastësi, por nuk mund
të anashkalojë faktin se pikërisht
në krye të këtij procesi gjendet një
ministër i tij(Bujar Osmani). Sepse
si për dështime, si për realizime
në një qeveri, meritat ndahen.
Roli vendimtar për të krijuar qeverinë “pa Gruevskin” gjithsesi pati
ndikim në marrjen resorit të eurointegrimeve ku ministri i BDI-së
u gjind mjaft mirë dhe në një
frymë të re politike që solli Zaevi,
u krijuan mundësitë që kontributin e vet ta japë edhe BDI-ja. Pra,
edhe në planin ndërkombëtar
BDI-ja realizon dy nga pikat e
platformës parazgjedhore, pra të
fillimit të datës së negociatave me
BE-në(2019), dhe të ftesës për
NATO. Ta shohësh një ish-komandant të një ushtrie çlirimtare shqiptare, me këto dy objektiva, në
sytë e shqiptarëve nuk duket
shumë e logjikshme. Unë kam
qenë njëri ndër ata që me skepticizëm e kam shikuar këtë obsesion, si jo tipik për dikë që do ta
lidhnin me agjenda të tjera, që
vazhdojnë t’i kenë në kokë edhe
më tutje disa ëndërrues të tjerë.
Por, ai është realist: në Evropën e
bashkuar, edhe shqiptarët do të
jenë të bashkuar. Po me NATO-n,
përse aq i zellshëm? A nuk do të
ishte më e logjikshme që për këtë
të luftonin partitë maqedonase,
për t’i siguruar vendit të tyre një
stabilitet në rajon kundrejt pretendimeve gjithfarëshe dhe në dështimin e tyre eventual...të kyçeshin alternativat tjera të interesit
shekullor shqiptar? Kështu do të
dukeshin rezonimet e puropatriotëve të privuar nga vizioni largpamës, të cilët duket se nuk duan
ta kuptojnë Ali Ahmetin. Në të

vërtetë, ai me aderimin e Maqedonisë në NATO nuk u ekzaltua si
Sali Berisha patetik kur në një anglishte me theks tropojan në samitin e NATO-s në Bukuresht
(2009)bërtiste “this is miracle of
freedom”, por la të kuptojmë se interesi i shqiptarëve, kudo që jetojnë në Ballkan, është që të jenë
nën ombrellën e NATO-s, diç që
gjithnjë e më shumë po na bëhet
e qartë nga erërat e reja gjeostrategjike që mund të reflektohen
edhe në Ballkan. Por, duhet qenë
realistë, se as BE, as NATO nuk do
të ndodhnin po të mos arrihej
marrëveshja me Greqinë për emrin, por edhe këtu, me atë arsyetimin “ne jemi pjesë e zgjidhjes së
problemit”, në një intervistë në Alsat Ali Ahemti do të thotë se 10
vjet janë kyçur në proces. Në të
vërtetë, faktori kyç ka qenë Zaevi,
pa kurrfarë dyshimi, porse edhe
në kohën e Gruevskit, vetë Ali Ahmeti, me ministra e deputetë të
partisë së tij kishte qenë më 8 janar 2016 në një mision në Athinë
për t’i përafruar qëndrimet diametralisht të kundërta të dy qeverive, ndërsa në aspektin parimor, kishte pasur mirëkuptim për

Të jesh a të mos jesh Ali
Ahmeti në vitin 2018
është ndoshta një dilemë
e tepërt! Nga një
rrugëtim i gjatë politik,
pa asnjë humbje, është i
vetmi lider politik i cili i
gëzohet pozitës së “të
pazëvendësueshmit”...K
u ka më mirë se të fillosh
një mandat me
premtime të
përmbushura
parazgjedhore:ligji për
gjuhën, kryetar
parlamenti shqiptar,
marrëveshje për emrin,
dyer të hapura të BE-së
dhe NATO-s, dhe pa
konkurrencë të mirëfilltë
në skenën politike...

Nga
Daut DAUTI
ndjeshmërinë që ka çështja identitare për popullin maqedonas,
ndaj dhe nuk kishte bërë ndonjë
presion
gjatë
zvarritjes
shumëvjeçare të kontestit, ndonëse kështu zvarriteshin edhe integrimet euroatlantike. Nuk duhet
dyshuar se shqiptarët do ta kenë
rolin kyç në referendumin për emrin, sepse gjithë çka u tha më sipër,
ende është me kusht.
Kundërshtarët e tij, natyrisht
nuk i përshkruajnë ndonjë meritë
për të qenë, po veç dështime. Në të
vërtetë, prirja për t’ia fshirë si me
gomë gjithçka që ka bërë, është
pjesë e ambientit tonë politik, porse është e gjatë lista e bërjeve që
nga viti 2002, që kur është në pushtet, kur pat filluar implementimi i Marrëveshjes së Ohrit: decentralizimi i kundërshtuar nga
VMRO-ja(shndërrimi i Shkupit në
dygjuhësor, komuna shqiptare në
kryeqytet(anise “qibrit-komuna”
siç e quan opozita ), bashkimi i
Kërçovës, Struga me shumicë shqiptare), themelimi i universiteti i
Tetovës, avancimi i gjuhës shqipe(në tri përpjekje ligjore gjer te
ky i fundit), rritja e përfaqësimit
të shqiptarëve në institucione në
rreth 20 për qind (edhe pse këto
vazhdojnë t’i quajnë punësime
partiake), rikthimi i shqiptarëve
ortodoksë në skenë, e gjer te integrimi në NATO e BE. Në gjitha
këto ka dhe vend për t’u diskutuar
rreth dinamikës së Marrëveshjes
së Ohrit, e sidomos “mëkati më i
madh”, ai i bashkëqeverisjes me
Nikolla Gruevskin. Mirëpo, nëse i
kthehemi historisë së këtij bashkëpunimi, do të kujtojmë se ai
nuk është i bazuar në “preferencat” ideologjike ose “emotive”, por
në një pragmatizëm që e promovoi BDI-ja: parimi FITUESI ME FI-
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TUESIN. Jo pse fitues në kampin politik shqiptar
dilte BDI-ja, por pse me nevojën për të siguruar
shumicën e votave shqiptare në parlament për të
siguruar “shumicën e Badenterit”, duhej patjetër të
kyçet subjekti fitues i cili e garantonte këtë shumicë.(Vendimi më dramatik i Ali Ahmetit gjithsesi ka qenë momenti kur u desh ta shkelë këtë parim, për të bërë qeveri me partinë jo fituese të
zgjedhjeve të vitit 2016, ndonëse shqiptarët, publiku i vendit dhe ai ndërkombëtar i duartrokitën
kësaj “shkeljeje”...) Çështja se pastaj u gjetën gjuhë
të përbashkët në shumë çështje, ishte rezultat i
një pragmatizmi dypalësh(mbyllja e lëndëve të
Hagës me ligj të votuar në parlament...), kuptohet,
krahas dallimeve drastike për shumë çështje dhe
obstruksioneve të ndërsjella të kohëpaskohshme(Kalaja e Shkupit, përpjekja për të sjellë ligjin
për “branitellat” që e pengoi BDI-ja, përplasjet për
shqiponjën ë Çair ose kryqin në Butel, mjetet
buxhetore për Shkupin 2014, disa procese të dyshimta gjyqësore...). Hijet e së kaluarës do të mund
ta përcjellin liderin e BDI-së edhe më tutje, sepse
oponenca dhe mediat vazhdojnë t’ia zënë për të
madhe që “e ka ndihmuar” aq gjatë mbetjen në
pushtet të Gruevskit, ose madje dhe për pjesëmarrje në bëmat e tij.
Të jesh Ali Ahmeti, do të thotë edhe të kesh
pak më shumë fat se të tjerët, sepse gëzon një
mandat kur me përgjysmim të përfaqësimit, por,
që për paradoks, me pozita më të forta se shumë
herë më parë. Mirëpo, beteja për kampin votues shqiptar ishte vetëm një episod, ku kulaçin e ndanë
jo vetëm parti të reja të dala nga partitë më të
mëdha, por dhe edhe LSDM-ja, që ndërhyri në votat shqiptare, si një fenomen i cili ndëshkoi pikërisht BDI-në. Por, puna e fatit vazhdon ta përcjellë
BDI-në, sepse kur pritej një goditje më e fortë nga
partitë e reja, ato humbën rrugën! Ndonëse
shumëkush e ka marrë për demagogji “sugjerimin” e Ali Ahmetit që opozita shqiptare të bashkohet që të mos humben vende deputetësh, në
taborin tjetër vepruan dhe veprojnë në drejtim të
kundërt, me përçarje të reja, gjë që i shkon gjithsesi përshtati BDI-së. Sepse, kur iu thotë Ali Ahmeti
ata nuk bashkohen, por bashkohen kur shihet
qartë se nuk bëhet për interesa madhore, por për
interesa të ngushta, për më tepër, pa ndërhyrjen e
dikujt tjetër, ato edhe më shumë përçahen. Edhe
tash kur ato janë përfshirë në të njëjtën qeveri me
BDI-në, edhe më tepër mund ta topitin tehun e
kritikave. Vërtet fat.
Në fund, për ato zëra të rrallë që kanë kërkuar
largimin e Ali Ahmetit nga posti i kryetarit të BDIsë. Fakti që Ali Ahmetin nuk e bën për pension politik është roli konstruktiv në proceset e fundit për
tejkalimi krizash në vend(notuar edhe nga Daniel
Tusk), por dhe pozicioni i pakontestueshëm në
udhëheqjen e partisë, autoriteti dhe roli koheziv që
luan dhe perspektiva e partisë me të në krye. Në
perëndim kriter për largimin e ndonjë lideri është
kur partia e tij humb në zgjedhje, e sidomos nëse
humb zgjedhje pas zgjedhjesh, kur natyrshëm lideri duhet të marrë përgjegjësinë. Përse do të tërhiqej një fitues si Ali Ahmeti!? Në një postim ngapak
patetik në Facebook, ithtarë të BDI-së kishin bërë
një listë politikanësh të cilët i ka “zbritur” Ali Ahmeti nga pushteti, ndërkaq ai ende vazhdon të jetë.
Çështja është se ata u larguan për “meritat” e veta,
ndërkaq Ali Ahmeti mbeti për meritat e tij. Emri i
tij është i lidhur ngushtë për BDI-në, saqë edhe
optimistët më të mëdhenj dhe ndonjë pretendent
që sot ende nuk duket, për ta zëvendësuar, as në
ëndërr nuk duhet t’i shkojë ndërmend largimi i Ali
Ahmetit, sepse me largimin e tij, BDI-ja mbetet pa
kohezionin që e mban ai gjallë, pa idealin me të cilin lidhet emri i tij dhe natyrisht, bëhet pre e lehtë
në skenën e hapur politike.
(Autori është kolumnist i rregullt i gazetës KOHA)

Reformat,
kur do fillojnë?!

anë kaluar ditë e muaj nga dita
kur u lëshua si parullë shpëtimtare për shtetin e popullin fjala
“Reforma”! U bë zhurmë e
madhe gjithë andej, i madh e i vogël mësuan se gjaku i ri politik që po na ofrohej
vinte për të ndryshuar këtë sistem të kalbur që na bëri të merrnin inat veten e jo
më të tjerët!
Mirëpo, për fat aspak të mirë duket se
Reformat e famshme ose nuk janë kuptuar ose edhe më keq, janë kuptuar e
nuk kanë ndërmend të zbatohen!
Gjendja nuk është e njëjtë, është edhe
më keq! Besimi i fundit i njerëzve, atë që
e nxorën nga kasafortat më të thella të
vetëdijes të tyre, po zhbëhet. Shpresa e
fundit, po humb! Asnjë Reformë! Vetëm
fjalime euforike, tashmë retorike që
duket se nuk përkojnë fare me realitetin!
Nuk po flas këtu për xhaketat e vjetra
të cilët ende mbetën në pushtet, kjo
është një e keqe që nuk shënon mosfillimin e reformave. Po flas për të gjithë zërat elektoralë, tashmë të shndërruar në
zëra qeveritarë, që premtuan dhe nuk po
mbajnë fjalën. Dy apo më shumë standarde para të njëjtit fakt janë padrejtësi
absurde që ende vazhdojnë të marrin lumenj njerëzish duke i degdisur jashtë,
në emigrim, ose prapa hekurave në
mënyrë të padrejtë! Nga ana tjetër raste
krimesh flagrante nuk dënohen,
gjykohen me verdikte paradoksale që
promovojnë krimin!
Formula është sa e vjetër aq edhe e
tmerrshme, mjafton të jesh me pushtetin dhe ke favorizime të paligjshme dhe
e kundërta, nëse nuk je ithtar i “bosave”
që kanë monopolizuar pushtetin prej vitesh, atëherë dënohesh vetëm pse merr
frymë. Nëse je politikan nga aradhat
maqedonase dënohesh, ndërsa nëse je
politikan shqiptar dhe ka dyshime që ke

K

Nga
Dr. Arben TARAVARI

keqpërdorur pushtetin (për shkak të servilizmit) kursehesh nga gjyqësori... Por
Zoti mos e dhashtë, nëse të ka rënë për
hise të jesh qytetar shqiptar si rasti i Feta
Alimit që shpëtoi Ziadin Selën, atëherë të
pret një Gjyqësor i egërsuar i cili të ndëshkon sikur të kesh kryer krim....shqiptari
që në lagjen Gjorce Petrov për t’u mbrojtur, lëndoi një maqedonas edhe pse i ri u
dënua me dënim drakonik po nga Gjyqësori që ende mban të lirë për të ushtruar
pushtet shumë njerëz që kanë dyshime
rekorde kriminale tepër të rënda!
Gjyqësori ka një menu krejt të vetën
të të bërit “drejtësi”. Qytetarët maqedonas janë krejtësisht të amnistuar nga ky
institucion që po bën histori të zezë dhe
gjenocid ligjor, shqiptarëve ju vriten fëmijët, gjyqësori hesht dhe pastaj fal...
Almiri i vogël është një nga mallkimet që
do përndjekë të gjithë ata gjyqtarë që
nuk mendojnë se është krim i rëndë vrasja e një fëmije! Edhe oksigjeni është i
mohuar për komunat shqiptare, si është
rasti i Rajonit të Pollogut ku me një gjysëm lëvizje ndaluan Jugohromin por
askush nuk merr parasysh të marrë masa
ndaj atyre qe shkaktuan helmim masiv
tek banorët e kësaj zone. Reformat pretendojnë se kanë ndryshuar jetën tonë
po asgjë nuk ka ndryshuar në xhepat
bosh të qytetarëve. Llogaritë e tyre janë
të mbushura me Fjalë që nuk blejnë
asgjë! Te varfër dhe pashpresë jemi në
pritje të Reformave që duket se po vonojnë dhe po luajnë me durimin, dinjitetin dhe personalitetin e njerëzve!
Kush i ka në dorë Reformat?! Kush po
i ndalon?! A është e mundur që deri tash
ne të vegjetojmë në këtë kënetë që duan
ta shesin si shtet?! Problem!
Amerika dhe Evropa presin, gjithashtu dhe Rusia pret! Kush do të fitojë në
Maqedoni?! Liria, barazia dhe zhvillimi

Nuk ka më kohë. Duhet
nxituar me Reformat, që
janë ato që sjellin
ndryshime në terren, jo
vetëm në salla fjalimesh!
Prindërit e këtij vendi
kërkojnë fëmijët e tyre të
cilët nuk jetojnë me ajër!
Fati i një populli mbahet
peng nga disa njerëz të cilët
kanë kapur Reformat nga
koka dhe nuk i lejojnë të
dalin në dritë. Të shkretat
reforma...të shkretët ne!

evropiano-amerikan apo do të bëhemi
një copë tokë që do të gëlltitet nga interesa diktatoriale?! Maqedonia po zbrazet
përditë. Kryeministri dhe dishepujt e tij
vrapojnë të lodhur dyerve të ambasadës,
duket se makina e tyre ka shkopinj në
rrota... Nuk ka më kohë. Duhet nxituar
me Reformat, që janë ato që sjellin ndryshime në terren, jo vetëm në salla fjalimesh! Prindërit e këtij vendi kërkojnë fëmijët e tyre të cilët nuk jetojnë me ajër!
Fati i një populli mbahet peng nga disa
njerëz të cilët kanë kapur Reformat nga
koka dhe nuk i lejojnë të dalin në dritë. Të
shkretat reforma...të shkretët ne!
(Autori është kolumnist
i rregullt i gazetës KOHA)

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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Mensur
Mamuti

SUDOKU "më i madh se"
´ͳͻǤ
´Ǥ
̶ε̶ 
̶është më i madh se̶Ǥ

VEPËR E AUTORIT
NË FOTO
(VAZHDIMI I
ANAGRAMIT 1

MASË DRITHI
PREJ 25 OKE
------------------------AKTORJA NORV.
ULMAN

EMËRTIMET

VEPËR
E AUTORIT
NË FOTO
(ANAGRAMI 2)



PROJEKTOR
I DIKURSHËM
TELEVIZIV
---------------------------VESHJE
E SIPËRME (SHQ.)


AUTORI
AMERIKAN,
JALOM
MELIHATE AJETI
----------------------------KAFSHË
SHTËPIAKE
(SHQ.)

KENKEN
´ͳ
Ǥ´Ǥ
´ǡ
´´ǡ
 Ǥ

mini SKANDI
Anagramet e mëposhtme ju
japin dy vepra të autorit tonë
në foto

EMRI
I AUTORI TONË
NË FOTO

Anagrami 1

ARUKONE (Çiftimi)

ͳ
ͳ ͳ
ʹ
ʹ
ͳ ͳ

ʹ

ͳ
ͳ

ͳ

RADIO
TELEVIZION
---------------------------INSTRUMENT
MUZIKOR
(ME 4 PALË TELA)

NJERËZ ME LIDHJE
TË NJËJTË GJAKU E
NGJYRE
---------------------------PIJE E NGROHTË

MBIEMRI
I AUTORI TONË
NË FOTO
----------------------------RËRË E TRASHË

ZERO
----------------------------QYTET
NË KROACI
LLOJ
----------------------------PASURI
(BISED.)



51 ROMAK
---------------------------NATRIUMI

QYTET
NË SUEDI

E KËRCËNOJ
---------------------------ELEKTRONI

SPANJA

QË JANË TË
RRUMBULLAKËT,
SI PETULL

´´
ȋȌǤ´´Ǥ
´´´
Ǩ

6

4 1
5
1 5
8
7
9
9
6
4
2 6
5 4
6
3
3
5
7
1 6
4
9

TREATY ON
EUROPEAN
UNION
----------------------------LLOJ DRURI

KOHA
E LIRË

(B=P)

9

ISH POLITIKAN
ITALIAN, ROMANO
---------------------------SHISHE E VOGËL
PËR RAKI;
FAQORE (SH.)



S'E BOTOI, PUNË
INATI!

ͳ
ͳ

VËLLAU I KAINIT
----------------------------SHUMË I VOGËL,
PICËRRAK
(BISED.) (SHQ.)

ENVER
GJERQEKU
----------------------------BANESË

Anagrami 2

ͳ
ͳ

UNKNOWN MORTAL
ORCHESTRA
----------------------------FILL PAMBUKU

SHKRONJË
GREKE

(J=Ë)


´´Ǥ ´
´
´´Ǥ

ENERGJIA
----------------------------NIM



VAJ ME VARGJE TË
PASDITËS

NONOGRAMI

NJERI, QË PËR
SHKAK TË
VEPËR E AUTORIT
PARAGJYKIMEVE NË FOTO, "VDES..."
FETARE, BËN NJË
(ANAGRAMI 1)
JETË TË VETMUAR

MBYLLËSE
PËR SHISHE
(SH.)

me anagrame

QENAN TORO
----------------------------SINJALET
E ZËRIT

1 7 8
4
1 2 3
7 9
9
8
4 1
7 2
9 5
4 3
8
7
3 1
4 7 8
5
1 5 7
6
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KAKURO

2





=
$

AUTORI
AMERIKAN,
JALOM

3

MELIHATE AJETI
----------------------------KAFSHË
SHTËPIAKE
(SHQ.)

5

$

mini SKANDI

5



/

2

8

Anagramet e mëposhtme ju
japin dy vepra të autorit tonë
në foto



-

2
4
5
7
8
9
1
6
3

3
1
9
5
6
4
2
8
7

7
8
6
2
1
3
9
5
4

9
7
8
3
4
5
6
1
2
1
5
6
4
9
8
2
7
3

6
3
2
9
7
1
8
4
5

1
5
4
6
2
8
3
7
9

8
3
7
1
5
2
6
9
4

2
4
9
3
6
7
5
8
1

4
7
8
1
3
9
2
5
6

3
1
6
5
2
8
7
4
9

6
5
1
8
2
4
9
3
7

9
7
4
3
6
5
1
2
8



7





2 6+
7
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2

6

(J=Ë)

,

Anagrami 2

$

.

S'E BOTOI, PUNË
INATI!

,

3
2
8
7
9
1
6
4
5
2
9
5
4
6
7
8
3
1

7
1
2
5
3
6
4
8
9
5
3
7
6
1
2
4
9
8

5
9
3
4
1
8
2
7
6
1
6
4
9
8
3
5
7
2

4
8
6
9
7
2
5
1
3

8
6
9
1
4
7
3
5
2

9
8
2
7
4
5
6
1
3

MBYLLËSE
PËR SHISHE
(SH.)


EMRI
I AUTORI TONË
NË FOTO

SHKRONJË
GREKE

,

7

Anagrami 1

2

VAJ ME VARGJE TË
PASDITËS

5
$



2

$

8

7

(B=P)

8
9
7
1
5
2
4
3
6

4
6
3
8
9
7
5
2
1

4
8
2
5
3
6
7
1
9

1
3
7
2
5
9
8
6
4

6
2
1
3
5
4
9
8
7

7
4
3
8
9
6
1
2
5

2
4
5
6
8
3
7
9
1
8
5
9
2
7
1
3
6
4

3
8
5
2
4
9
1
6
7
7
1
8
4
6
3
9
5
2

4
1
7
6
3
8
5
9
2
3
6
2
9
7
5
1
8
4

9
2
6
7
1
5
3
8
4
9
4
5
1
2
8
3
7
6

6
7
1
9
8
3
2
4
5
2
3
9
8
1
7
4
6
5

2
9
4
1
5
6
8
7
3
6
5
1
3
4
2
7
9
8

5
3
8
4
2
7
9
1
6
4
8
7
6
5
9
2
3
1

1
5
2
8
6
4
7
3
9
1
7
4
5
9
6
8
2
3

8
4
9
3
7
2
6
5
1
5
2
3
7
8
1
6
4
9

7
6
3
5
9
1
4
2
8
8
9
6
2
3
4
5
1
7













ENVER
GJERQEKU
----------------------------BANESË


KOHA
E LIRË
MBIEMRI
I AUTORI TONË
NË FOTO
----------------------------RËRË E TRASHË


QYTET
NË SUEDI

SPANJA

QË JANË TË
RRUMBULLAKËT,
SI PETULL

NJERI, QË PËR
SHKAK TË
VEPËR E AUTORIT
PARAGJYKIMEVE NË FOTO, "VDES..."
FETARE, BËN NJË
(ANAGRAMI 1)
JETË TË VETMUAR






NJERËZ ME LIDHJE
TË NJËJTË GJAKU E
NGJYRE
---------------------------PIJE E NGROHTË















VEPËR E AUTORIT
NË FOTO
(VAZHDIMI I
ANAGRAMIT 1

EMËRTIMET

MASË DRITHI
PREJ 25 OKE
------------------------AKTORJA NORV.
ULMAN
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QENAN TORO
----------------------------SINJALET
E ZËRIT

UNKNOWN MORTAL
ORCHESTRA
----------------------------FILL PAMBUKU

VËLLAU I KAINIT
----------------------------SHUMË I VOGËL,
PICËRRAK
(BISED.) (SHQ.)
ISH POLITIKAN
ITALIAN, ROMANO
---------------------------SHISHE E VOGËL
PËR RAKI;
FAQORE (SH.)

5 
 
 
 
 



E KËRCËNOJ
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MARRËDHËNIET KOSOVË-SERBI SIPAS SHTYPIT GJERMAN
Pas takimit të
pasuksesshëm të
mërkurën mes
presidentit të Kosovës,
Thaçi dhe atij serb,
Vuçiç, shtypi
gjermanofon i kushton
vëmendje ngecjes së
negociatave mes dy
vendeve, por edhe një
filmi mbi serbët e
shqiptarët
Gazeta zvicerane “Neue Zürcher Zeitung” vëren se edhe takimi
i fundit me ndërmjetësimin e BEsë në Bruksel mes presidentit
Thaçi dhe atij serb Vuçiç nuk ka
sjellë asnjë progres të ri në dialog.
“Frontet duken të ngrira.” NZZ citon presidentin Thaçi, i cili bëri
fjalë “për një nga takimet më të
rënda të gjashtë viteve të fundit”.
Bisedimet e së mërkurës nuk
zgjatën shumë. Pas takimit edhe
presidenti serb u shpreh vetëm se
“duhet të vazhdohet të negociohet”.
NZZ vëren se të paktën “të
dyja palët kanë rënë në ujdi që të
mos nxisin konflikte të reja”. Por
duket se Vuçiç ka qenë i pakënaqur. NZZ citon presidentin serb të
ketë thënë “kështu nuk funksionon”, lidhur me kërkesën e Prishtinës për njohjen e Kosovës. “Të

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

Negociata të ngecura
dhe filmi i njëanshëm

nevojshme janë kompromise”. Por
se për çfarë kompromisi bëhet
fjalë, këtë nuk e përmend as NZZ
dhe as presidenti Thaçi e Vuçiq
nuk e përmendën të mërkurën.
Ndërsa gazeta “Frankfurter Allgemeine Zeitung” i kushton vëmendje një filmi që transmentohet nga televizioni ARTE të
enjten në mbrëmje, një bashkëpunim gjermano-serb me titullin
“Enklava” duke e cilësuar atë si një
melodramë të Kosovës dhe në

mënyrë të padurueshme të njëanshëm.
“Heroi i filmit është 10 vjeçari
serb, Nenad…qe jeton me familjen
e tij në një… enklavë, që do të thotë
që ai përditë duhet të shkojë në
shkollë me një automjet të blinduar të KFOR-it, në një shkollë, ku
ai është i vetmi nxënës i të vetmes
mësuese. …Këtij fëmije i jepet roli
të jetë një naiv i guximshëm. Nenad kërkon të luajë me fëmijët e i
jepet kësaj dëshire, duke luajtur

kukafshehti me tre djem shqiptarë. Për një moment në film të
duket i mundur mirëkuptimi
brenda gjeneratës së re, por situata ndryshon, kur pa shkak Bashkimi, lideri i grupit, nuk ia fal Nenadit që serbët i kanë vrarë babanë e
tij. ‘Unë nuk kam vrarë askënd’, i
përgjigjet Nenadi.”
FAZ i kushton vëmendje prezantimit të ndryshëm të të dyja
palëve në konflikt në film duke
theksuar se prezantimi i shqiptarit në film është i ngarkuar nga klishetë. “Jo vetëm që përballë Nenad, figurës simpatike të filmit
qëndron një Bashkim i pashkolluar, (asnjë nga djemtë shqiptarë
nuk shkon me sa duket në shkollë), por vështrimi i përgjithshëm
ndaj Kosovës është i ndarë çuditshëm mëdysh: Këtu shtypja heroike e serbëve krenarë,…andej shqiptarët myslimanë të paraqitur
në çdo rast si të prapambetur,… të
cilët mezi presin një rast të gënjeshtërt për t’u bërë të dhunshëm.“(DW)

Shqipëria i vetmi vend në Ballkan pa trena elektrikë
Shqipëria është vendi i vetëm në
rajon që nuk ka një linjë hekurudhore të elektrifikuar. Harta e
publikuar nga “The Independent”
bazuar mbi të dhënat specifike
të shteteve tregon se i gjithë Ballkani ka një linjë hekurudhore me
25 kilovolt sikurse edhe disa shtete të Europës Qendrore. Sistemet
e tërheqjes elektrike në mbarë
botën janë të ndryshme dhe të

ndërtuara sipas llojit të hekurudhës, vendndodhjes së saj dhe
teknologjisë në dispozicion në
kohën e instalimit. Shumë prej
instalimeve sot janë ndërtuar për
herë të parë më shumë se 100
vjet më parë, disa kur tërheqja
elektrike sapo kishte nisur të përdorej si metodë, kështu që mendohet se ka pasur një ndikim të
madh në atë që shihet sot. Ndër-

sa 20 vitet e fundit teknologjia
është zhvilluar me shpejtësi.
Gjithsesi Shqipëria nuk e ka ende
një sistem të tillë udhëtimi, të
tërheqjes elektrike të trenave,
ndërkohë sistemi i amortizuar
dhe shumë borxhe i hekurudhës
shqiptare pritet të rivitalizohet.
Në Maj, qeveria ka miratuar
marrëveshjen e grantit me
Bankën Europiane për Rindërtim

dhe Zhvillim për financimin e
projektit të rehabilitimit të linjës
hekurudhore
Tiranë-RinasDurrës. Kosto totale e projektit
vlerësohet në shumën prej 90.45
milionë euro. Granti i akorduar
nga Fondi i Përbashkët Europian
i Ballkanit Perëndimor, marrëveshje e cila edhe u firmos nga autoritetet është në shumën prej
35.435.000 Euro.

Thaçi ka dekoruar
me Medaljen
Presidenciale
këngëtaren Era Istrefi
Presidenti Hashim Thaçi ka dekoruar
me Medaljen Presidenciale këngëtaren Era Istrefi për promovim të vendit.
Thaçi është përballur me pyetjen se a
është më i famshëm ai apo Era Istrefi.
“Era është më e madhe. Era, Dua, Ora,
janë më të mëdha se të gjithë ne. Zëri
i tyre global është i njohur. Jemi ni
shumë krenar atë ditë kur e gjithë bota
e ka shiku prezantimin e Erës. Natyrisht që çdokush në botë do të ishte xheloz me popullaritetin e Erës, unë nuk
jam xheloz por vetëm i dëshiroj suksese Erës. Është një mrekulli çka po i
ndodh Kosovës me imazhin e tyre”, ka
thënë ai.
Presidenti Hashim Thaçi edhe njëherë
përmes llogarisë së tij në Facebook, ka
përgëzuar këngëtaren Era Istrefi e cila
na prezantoi denjësisht edhe në Kampionatin Botëror të Futbollit në
Rusi.Thaçi ka thënë se Era Istrefi përfaqëson identitetin e Kosovës në botë.
“Për kontributin e saj në promovimin e
Kosovës, sot e dekorova me Medaljen
Jubilare të Dhjetëvjetorit të Pavarësisë”,
ka shkruar Thaçi në Facebook.
Shkrimi i plotë i Thaçit: “Në çdo vend të
botës është dëgjuar zëri i artistes sonë,
Era Istrefi. Rrënjët e suksesit të saj global janë në Kosovë, të cilën e prezantoi
denjësisht edhe në Kampionatin Botëror të Futbollit në Rusi. Ajo po e përfaqëson identitetin e Kosovës në botë.
Për kontributin e saj në promovimin e
Kosovës, sot e dekorova me Medaljen
Jubilare të Dhjetëvjetorit të Pavarësisë.
HTH”

Keqkuptimet rreth (mos)ndarjes së Kosovës
Në përgjigje të deklaratës së Ramush Haradinajt se për atë ndarja e Kosovës do të
thotë luftë, presidenti serb tha se shpreson se nuk do të vijë koha për luftë, por
beson se do të gjendet një zgjidhje. Por krejt kjo është një keqkuptim
Kryeministri Ramush Haradinaj vlerëson se hapja e temës për
ndarjen e Kosovës në tavolinën e
Brukselit është luftë. Sipas tij, deklaratat e ambasadorit amerikan,
Greg Delawie, janë keqinterpretuar. “Mendoj që është interpretim
i gabuar deklarata e Ambasadorit
për mediat në Kosovë. Unë e di
qëndrimin amerikan. Qëndrimi i
parë, pra pozita e parë e amerikanëve është që ata nuk imponojnë zgjidhje, por vetëm nëse
palët dakordojnë. Mundësia e
foljes për një temë është diçka
tjetër dhe opsion i ndarjes është
diçka tjetër. Pra, askush nuk mund

ta ndalë dikë në Bruksel me folë.
Ambasadori ka thënë se mund të
flitet, pra nuk ka thënë se është
temë. Amerikanët nuk kanë vija të
kuqe, por Amerikanët e kanë
njohur Pavarësinë e Kosovës, me
këtë territor, me këtë Kushtetutë.
Jemi sovran, pra, ju lutem, mos keqinterpretoni me deklarata. Ju siguroj që është keqinterpretim i
deklaratave të Ambasadorit”, ka
shkruar Kryeministri.
Ambasadori amerikan, Greg
Delawie ka reaguar pas një interviste të dhën në KTV ku ishte cituar
të ketë thënë se: ”SHBA nuk e
mohon se në Bruksel do të flitet

për territore, ua lë këtë palëve”.
Delawie përmes një postimi në
Twitter, ka thënë se ky është një
lajm i rremë duke kërkuar që ta
injorojmë. Ai mohon të ketë thënë
këtë deklaratë, transmeton gazeta
Zëri. ” Injoroni lajmin e rremë. Ja se
çfarë kam thënë, “Kosova duhet të
kuptojë se cilat janë qëllimet e saj,
ajo duhet të përpiqet të arrijë një
lloj konsensusi mbi këto qëllime
dhe kjo është ajo që unë po përqendrohem tani”, ka shkruar Delawie. Në anën tjetër, presidenti i
Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka qenë
i shpejt në përgjigje të deklaratës
së kryeministrit Ramush Haradi-

naj, i cili ka komentuar se “ndarja e
Kosovës do të thotë një luftë”. Ai
ka thënë se shpreson se nuk do të
vijë momenti i luftës, por duhet të
ketë fokus tek gjetja e një
zgjidhjeje. Fillimisht ngritjen e çështjes së ndarjes së Kosovës, e bëri
ambasadori amerikan në Kosovë
Greg Delawie. Fillimisht, çështja e
ndarjes së territorit të Kosovës, u

nis nga një intervistë e ambasadorit amerikan në Kosovë, Greg Delawie. Refuzimi i Delawie’s, për të
folur nëse ndarja e territoreve
mund të jetë pjesë e diskutimeve
në mes të Kosovës dhe Serbisë, u
nënkuptua si mundësi për ndarjen
e territorit të Kosovës. Por, i qartë
ishte ambasadori, ku tha se “ky
lajm është i rremë”.

GLOBI
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Izraeli, zyrtarisht një shtet hebre
Parlamenti izraelit miratoi këtë të
enjte ligjin që e përcakton Izraelin
si “shtet hebre”. Mes debatesh të
ashpra, kalimi i këtij ligji shkaktoi
zemëratë në komunitetin arab në
Izrael. Deputetët arabë reaguan
ashpër në sallën e parlamentit,
duke valëvitur flamuj të zinj dhe

“Presidenti aktual
Donald Trump krijon
padyshim rreziqe për
ne me mënyrën e të
bërit politikë”, tha
Steinmeier për
"Passaue Neuen
Presse". Europianët
duhet të nxjerrin
konkluzionet e tyre
nga kjo, shtoi ai
Qëndrimi antieuropian i presidentit amerikan, Donald Trump
nuk krijon vetëm rreziqe për Bashkimin Europian. Ai ofron edhe
shansin për një vetëbesim të ri,
thotë presidenti gjerman, FrankËalter Steinmeier. Presidenti gjerman, Frank-Walter Steinmeier i ka
bërë thirrje Bashkimit Europian
për të qenë i vendosur përballë
SHBA-së. “Presidenti aktual Donald Trump krijon padyshim rreziqe për ne me mënyrën e të bërit
politikë”, tha Steinmeier për "Passaue Neuen Presse". Europianët
duhet të nxjerrin konkluzionet e
tyre nga kjo.
"Nëse gjërat janë ashtu siç janë
dhe ne nuk mund ta ndryshojmë
presidentin Trump, atëherë është

duke grisur tekstin e ligjit. Ligji i
“shtetit hebre” përcakton se hebraishtja bëhet gjuhë zyrtare në
Izrael, duke lënë në hije gjuhën
arabe. Po ashtu, në ligj thuhet se
vetëm hebrenjtë kanë të drejtën e
vetëvendosjes, çka për pakicën
arabe është një vendim me pra-

pavijë raciste dhe e kthen vendin
në një regjim aparteidi. Kryeministrit izraelit Benjamin Netanjahu tha se “Ky është një moment përcaktues në historinë e
Izraelit”. Gjithashtu, statusi i ri shpall Jeruzalemin si kryeqytetin me
të drejta të plota të Izraelit.

Evropa të bëhet
bashkë kundër Trumpit

koha për një vetëbesim të ri europian", tha Steinmeier në intervistë.
Europianët duhet të ndalin me fiksimin e tyre të vazhdueshëm ndaj
Trumpit. "Ajo që është rritur në shtatë dekada të marrëdhënieve
transatlantike është shumë e vlefshme për t'u dorëzuar, sepse nuk
na pëlqen politika e presidentit ak-

tual amerikan".
Europianët duhet të mendojnë, jo vetëm si ta zgjidhin
krizën e vazhdueshme, por edhe
të kuptojnë, se edhe shtetet e
mëdha europiane nuk do të luajnë
dot ndonjë rol në botë, nëse Europa nuk është e bashkuar. Steinmeier u shpreh optimist për shan-

set e një afrimi brenda BE. "Ne
thjesht nuk mund ta përballojmë
dot përçarjen".
Në ndërkohë, zëdhënësja e
Shtëpisë së Bardhë, Sarah Sanders,
tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka urdhëruar zyrtarët të ftojnë presidentin
rus, Vladimir Putin, në Uashington. Në një postim në Tëitter, Sanders tha se Trump ka urdhëruar këshilltarin e sigurisë kombëtare,
John Bolton, ta bëjë ftesën për në
vjeshtë.
Lajmi vjen pak ditë pas samitit
të parë Trump-Putin që u zhvillua
më 16 korrik, në Helsinki të Finlandës, e që shkaktoi zemërim në
SHBA për shkak të dështimit të
Trumpit për t’iu kundërvënë publikisht Putinit, për ndërhyrjen e
Moskës në zgjedhjet presidenciale në SHBA, më 2016. Ligjvënësit
amerikanë dhe zyrtarët e tjerë po
ashtu nuk janë informuar ende se
për çfarë kanë diskutuar Trump
dhe Putin në takimin privat, me
vetëm praninë e përkthyesve.

Temperatura përcëlluese në Algjeri, regjistrohet më e larta në Afrikë
Temperatura më e lartë në kontinentin e Afrikës në gjysmën e
parë të muajit korrik është regjistruar në qytetin Virgila në jug të
Algjerisë. Temperatura në Virgila
ka arritur në 51 gradë celsius, duke
u bërë më e larta në gjysmën e

parë të korrikut në Afrikë, njoftoi
Hevarije bin Rakta, zëdhënësi i
Institutit Meteorologjik të Algjerisë. Bin Rakta tha se temperaturat ekstreme janë vërejtur në korrik në shumë qytete në jug, me
shumë pika në të cilat tempera-

turat kanë tejkaluar mbi 40
gradë, ndërsa njoftoi se popullata tanimë është paralajmëruar
përballë temperaturave të larta.
Ministria e Jashtme paralajmëron që të sëmurët, të moshuarit
dhe fëmijët të ruhen nga ndiki-

met negative të diellit. Ndërkaq,
qyteti Beshar në jugperëndim të
vendit, ku mbizotërojnë temperatura ekstreme, ditëve të kaluara u përfshi nga protesta intensive për shkak të ndërprerjes së
energjisë elektrike.

Në botë ka mbi 40 milionë “skllevër modernë"
Supozohet se në mbarë
botën ka 40.3 milionë
"skllevër modernë" dhe
se më shumë se 400
mijë prej tyre ndodhen
në SHBA
Supozohet se në mbarë botën
ka 40.3 milionë "skllevër modernë"
dhe se më shumë se 400 mijë prej
tyre ndodhen në SHBA. Në raportin e Indeksit të Skllavërisë Globale të Fondacionit "Walk Free"

thuhet se “skllavëria e kohës moderne” është më e përhapur në shtetet e zhvilluara.
Në raport skllavëria moderne
cilësohet si “trafikimi njerëzor,
puna e detyrueshme, robëria për
shkak të borxhit, martesa e detyruar, abuzimi seksual, shitja dhe
abuzimi i fëmijëve dhe vetë skllavëria”. Duke vënë në dukje se
numri i skllevërve modernë në shtetet e zhvilluara është shumë më
i lartë se ajo që mendohet, supozohet se në SHBA ndodhen 403
mijë skllevër modernë. Në raport
thuhet se 1 në çdo 800 persona në

SHBA jeton si skllav modern.
Ndërsa në Mbretërinë e Bashkuar,
sipas raportit, jetojnë 136 mijë skllevër modernë. Poashtu edhe në
shtetet si Australi, Francë dhe shtetet tjera të Evropës janë rritur parashikimet në lidhje me numrin e
skllevërve modernë.
Sipas raportit në Korenë e Veriut ka 2,6 milionë skllevër modernë. Këtë shtet e ndjekin Eritrea,
Burundi, Republika e Afrikës Qendrore dhe Afganistani. Ndërsa në
Indi numri i i skllevërve modernë i
cili në vitin 2016 ishte 18,4 milionë
ka rënë në 8 milionë.

Tetë vite
burg për
presidenten

Gjykata ka dënuar ish presidenten e Koresë së Jugut, Park
Geun-hye me 8 vite të tjera
burgim për keqpërdorim të
fondeve shtetërore dhe
shkeljen e ligjit zgjedhor. Tani
Geun-Hye ballafaqohet me një
periudhë më të gjatë se tre
dekada prapa grilave. Ajo tashmë vuan dënimin me burg
me 24 vite për skandalin e
madh korruptim, i cili çoi në
shkarkimin e saj. Gjykata themelore qendrore në Seul sot
Geun-Hye e shpalli fajtore për
pranim të paligjshëm të mbi 3
miliardë won (rreth 2.25 milionë euro) nga krerët e Shërbimit Inteligjent gjatë mandatit
të saj presidencial. Gjykata
ndaras ka dënuar me 2 vite
burgim Geun-hye për shkelje
të ligjit zgjedhor, kur në vitin
2016 kishte ndërhyrë në nominimin e kandidatit të partisë së
saj në prag të zgjedhjeve parlamentare.
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Nik Xhelilaj
gjiron film
politik
në Kosovë
Filmi “Zer” i regjisorit turk
Kazëm Öz e risolli në Prishtinë aktorin e famshëm shqiptar Nik Xhelilaj, që po ndërton një karrierë
premtuese jashtë vendeve shqipfolëse. “Zer” u dha premierë të
mërkurën në “PriFilmFest” e protagonisti i këtij filmi është i familjarizuar me festivalin që para
disa edicionesh e kishte nderuar
me çmimin “Bekim Fehmiu”, shkruan "Zëri".
Publiku prishtinas mirëpriti filmin, që flet për masakrën e Dersimit dhe këngën “Zer”, që lidhet me
fatin e protagonistëve të filmit, Janit (Nik Xhelilaj) dhe Zarifes (Güler Ökten).
“Zer” është kënga që i pëshpëritet Janit në vesh në kohën kur
gjyshja e tij është në shtratin e
vdekjes dhe kjo këngë lidhet me
identitetin dhe të kaluarën e saj.
Gjatë një udhëtimi në New York,
që ka për qëllim shërimin e gjy-

shes Zafire, Jani edhe ajo afrohen
shumë më tepër se më parë me
njëri-tjetrin. Pas vdekjes së saj, i
fiksuar pas këngës “Zer”, ai nis
kërkimin për versionin e plotë të
kësaj kënge, përfundon në Dersim,
në mes të gërmadhave të masakrës, ku e kupton edhe sekretin
e gjyshes së vet.
Në konferencën për medie të
mbajtur të enjten në Prishtinë
regjisori Kazëm Öz tregoi se
ndonëse ky është një film i financuar nga Ministria e Kulturës në
Turqi, prapëseprapë projekti i tij
hasi në censurë për shkak të disa
aludimeve politike, që jepen në
film dhe atij iu kërkua të hiqeshin
disa skena.
Edhe aktori Nik Xheliaj në një
formë ose në tjetrën u prek nga
censurimi dhe rrugëtimi që ky film
pati. Ai para gazetarëve tha se bashkëndjeu me historinë e masakrës prej nga e ka frymëzimin ky

“Nuk është e lehtë që të
marrësh pjesë në një film
ku gjuha që flitet nuk
është gjuhë e nenës
tënde. Mirëpo unë u lidha
me skenarin që në lexim
të parë. Madje mendoj që
në film ka ndikuar shumë
edhe fakti që unë nuk
kam ndonjë lidhshmëri
me ngjarjet që kanë
ndodhur, çfarë ka
shërbyer në të mirë të
filmit”, tregoi Xhelilaj

film, për të cilën s’kishte asnjë
informacion më parë dhe u mishërua me rolin e tij e me lokacionin e
xhirimeve, që i përngjanin me
fshatrat shqiptare.
“Nuk është e lehtë që të marrësh pjesë në një film ku gjuha që
flitet nuk është gjuhë e nenës tënde. Mirëpo unë u lidha me skenarin që në lexim të parë. Madje
mendoj që në film ka ndikuar
shumë edhe fakti që unë nuk kam
ndonjë lidhshmëri me ngjarjet që
kanë ndodhur, çfarë ka shërbyer
në të mirë të filmit. Pastaj, ajo që
më ka intriguar që në fillim kanë
qenë edhe lokacionet ku do të xhirohej filmi”, tregoi Xhelilaj. Ai u
shpreh i kënaqur që filmi ku ai
luan u dha premierë edhe para publikut të Kosovës, i cili i ka qëndruar pranë përgjatë karrierës së
tij dhe e ka përcjellë me vëmendje.
“Në Prishtinë vij gjithmonë me
shumë dëshirë, sidomos kur vij

edhe me një film i cili është edhe
në garë të festivalit. Për mua po
nuk pati Nik nuk ka as ‘PriFilm Fest’, pasi që qëkur isha këtu, që në
edicionin e tretë të festivalit, për
mua ai mbetet momenti më i
rëndësishëm. Ishte hera e parë që
vija dhe mora kritika shumë pozitive, pastaj edhe çmimin ‘Bekim
Fehmiu’”, kujtoi Xhelilaj.
Festivali “PriFilmFest” do të
vijojë me edicionin e 10-të deri të
dielën (më 22 korrik), kur edhe
mbyllet ky edicion i 10-të me
ndarjen e çmimeve. Rikujtomë se
aktorja me famë botërore, aktivistja dhe humanistja Vanessa Redgrave, është mysafire e “PriFest”-it
dhe do të marrë çmimin e nderit të
“PriFest”-it, “Hyjneshën e artë”, për
kontributin e dhënë kinematografisë botërore dhe posaçërisht për
mbështetjen e dhënë për komunitetin artistik të Kosovës dhe “PriFest”-it ndër vite.

Tetova mirëpret piktorët nga e gjithë bota
Galeria e Arteve Pamore në Tetovë si çdo vit
edhe këtë herë organizon Koloninë
ndërkombëtare artistike 2018.
Tradicionalisht ky eveniment organizohet
në Kodrën e Diellit, atje ku bukuritë natyrore
janë inspirim për ata që merren me krijimtari
artistike dhe vend ideal për një eveniment artistiko-kulturorë, që për qëllim ka tubimin e
artistëve të ftuar nga shtete të ndryshme për të

krijuar vepra unike përmes shkëmbimit të eksperiencave, ideve dhe teknikave të ndryshme. Ky është edicioni i 9-të i këtij evenimenti
me karakter ndërkombëtar, ku marrin pjesë
artist nga shtete të ndryshme të rajonit dhe
më gjerë. Këtë vit vijnë gjithsej 18 artist, duke
filluar nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Ukraina , Turqia , Italia
dhe Suedia . Kolonia do të zgjasë 8 ditë, filluar
nga 15.07 – 22.07.2018 , dhe do të mbahet në
hotelin Scardus në Kodrën e Diellit- Tetovë.
Qëndrimi 8 ditorë i artistëve në koloni do të
jetë i përmbushur me aktivitete të caktuara

me plan programin e kolonisë si dhe vizita në
objektet e vjetra me vlerë kulturo-historike në
qytetin tonë dhe më gjerë. E bukura e çdo kolonie është se të gjithë artistët pikturojnë së
bashku, duke pasur inspirim natyrën magjepsëse të malit Sharr, që shtrihet gjithandej nga
shohin sytë tanë. Galeria e arteve pamore do të
shpall programin e aktivisteve të Kolonisë artistike 2018 , me qëllim që të gjithë dashamirët
e artit figurativ të munden të vijnë për vizitë në
hotelin Scardus të ndjekin për së afërmi aktivitetet dhe punën krijuese unike të artistëve mysafir të kolonisë.

Verim Zendeli
ekspozon në
Nju Jork
Piktori nga Negotina e Gostivarit, Verim Zendeli të
enjten në galerinë MC në
New York ka hapur ekspozitën e tij të njëmbëdhjetë
me radhë të cilën e titulloi
“Vetmia me njerëz”. Në këtë
ekspozitë ai prezentohet
me 16 piktura kryesisht vaj
në pëlhurë dhe me akrilik.
Në këtë cikël të pikturave
dominon portreti i femrës i
kompozuar në mënura të
ndryshme dhe me elemente tjera simbolike.
Për më tepër rreth krijimtarisë së tij në katalogun e ekspozitës ka shkruar profesori universitar Arlind Farizi.
Kjo ekspozitë është e përkrahur financiarisht nga Ministria e Kulturës së Republikës së Maqedonisë dhe
nga Komuna e Vrapçishtit,
shkruan portalb. Përndryshe Verimi në këtë galeri ka
ekspozuar edhe para gjashtë vitesh si dhe në shumë
vende tjera të botës edhe
atë në Paris, Dizhon, Tiranë,
Shkup, Prishtinë etj. Ka
marr pjesë në dhjetëra ekspozita grupore dhe koloni
artistike ndërkombëtare
dhe kombëtare. Verim Zendeli i takon gjeneratës së re
të artistëve figurativë, ku ka
një bagazh të madh me aktivitete të shumta dhe me
ekspozita jashtë dhe brenda vendit. Në vitin 2007 diplomoi në Fakultetin e Arteve në Universitetin
Shtetëror të Tetovës si dhe
në vitin 2013 magjistroi në
Akademinë e Arteve në Universitetin e Prishtinës te klasa e Prof. Zake Prelvukaj.
Eshtë anëtar i Shoqatës së
Artistëve të Maqedonisë, jeton dhe vepron si artist i lire.

Kultura dhe identiteti në diptrinë e emigrantit
Një artiste, një balerin, një fotograf dhe një avokate imigracioni
nisin udhëtimin e jetës, mbi 10,000
milje dhe 20 shtete, si pjesë e relis
mongole nga Praga deri në Ulan
Ude, Rusi për të rritur ndërgjegjësimin për migracionin dhe refugjatët
dhe viktimat e konfliktit, dhe për
të eksploruar kulturën dhe identitetin përmes artit publik, bisedave
dhe tregimeve.
Ata do të jenë në Shkup të shtunën, më 21 korrik, nga ora 11:00
deri në orën 13:00 në kafenë e Qen-

drës së Kulturës Rinore (në anën e
përparme të ndërtesës) për një
mbledhje. A jeni refugjat ose viktimë e një konflikti? A punoni për

një organizatë lokale apo
ndërkombëtare që ndihmon migrantët, viktimat e konfliktit apo
me të rinjtë? A doni thjesht të tako-

ni njerëz interesant dhe të zgjeroni
perspektivën tuaj?
Ju lutemi bashkohuni me ne në
rrjet, tregoni historitë tuaja, ndani
zgjidhje, bëni art, kërceni, njihuni
me njerëz fenomenalë dhe argëtohuni. Pijet do të jenë në dispozicion për blerje në vendin e ngjarjes.
Mësoni më shumë rreth katërshin
e famshëm (Sheryl, Bethany, Quentin dhe Yuri) dhe udhëtimin e tyre
të shquar. Faqja e internetit të Artit
të Migracionit është https://www.artofmigration.com/ dhe

fushata e tyre për mbledhjen e fondeve
është
në
https://www.gofundme.com/artofmig
ration. Falënderime të veçanta për
Qendrën Kulturore Rinore për të
bërë hapësirën e tyre të disponueshme për ne dhe për të aktivizuar
komunitetin tonë! Gjërësia e tyre
energjizon përpjekjet tona për të
ndërtuar komunitetin tonë, për të
rritur ndërgjegjësimin tonë dhe për
të ndarë njerëzimin tonë
Shpresojmë t’ju shohim më 21
korrik në “MKC Cafe”, Shkup.
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LIGA EVROPA, KUALIFIKIM HISTORIK I LAÇIT
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Eliminohen Vardari, Partizani,
Luftëtari dhe Prishtina
Të gjitha këto rezultate të
FC Shkupi, Rabotniçkit
dhe Vardarit në Liga
Evropë, dëshmojnë se
çfarë cilësie posedon
kampionati vendor. Në
gjashtë ndeshje tri
skuadrat e vendit
shënuan vetëm 2 gola,
ndërsa pranuan 10 gola.
Maqedonia në garat
evropiane (Liga e
Kampionëve), do ketë
vetëm një përfaqësues
edhe atë Shkëndijën e
Tetovës e cila me
rezultatin e përgjithshëm
5:4 eliminoi uellsianët e
TNS-së
Shkup, 20 korrik - Laçi ia doli të
mbajë lart nderin e skuadrave shqiptare në Europa League, teksa eliminoi skuadrën qipriote të Anortosis Famagustas. Bardhezinjtë u
mposhtën 2-1 me për mbysje në Qipro, por arritën të rikthejnë gjithçka
në favorin e vet, në sfidën e kthimit, të luajtur në Laç. Kështu Laçi
gjen fitoren e parë evropiane, në
ndeshjen e 12 në histori, pasi deri
tani regjistronte 5 barazime dhe 6

humbje, ndërsa kualifikohet për
herë të dytë në turin tjetër të Ligës
së Evropës. Ndryshe, në xhiron e
dytë Laçi do të përballet me Molden nga Norvegjia, një skuadër që
ka fituar tre herë kampionatin dhe
katër herë kupën në Norvegji ndërsa aktualisht ka në stol një legjendë
të futbollit të këtij vendi, ish sulmuesin e Mançester Junajted, Ole
Gunnar-Solskjaer.
Partizani pjesë e së cilës janë
tre futbollistët nga Maqedonia, Jasir Asani, Egzon Belica dhe Besart
Abdurahimi, nuk arritën të bëjë
surprizën në Slloveni, ku u mposhtën me rezultatin 2-0 nga skuadra e Mariborit, ku luan futbollisti
shqiptar Valon Ahmedi dhe i dha
lamtumirën aventurës evropiane

për këtë sezon. Derisa, Pas
humbjes së turpshme 5-0 në Letoni ndaj Ventspilsit, Luftëtari zhvilloi një tjetër paraqitje për t’u harruar në “Elbasan Arena”, në sfidën
që përfundoi në barazim 3-3. Skuadra e drejtuar nga kroati Kostiç kali
e para në avantazh me Shkurtajn,
por letonezët përmbysën brenda
45-minutëshit të parë. Pas 90 minutave në Luksemburg, as 120 minuta në stadiumin “Adem Jashari”
të Mitrovicës nuk mjaftuan për t’u
shënuar gol në sfidën mes Prishtinës dhe Folas. Pikërisht për këtë
arsye, u desh ekzekutimi i 11metërshave, për të përcaktuar se
cila nga skuadrat do të vijojë më
tej aventurën në Ligën e Evropës.
Gjithsesi edhe këtu nuk ishte

aspak e lehtë, pasi u desh të ekzekutoheshin nga 8 penallti për
çdo skuadër, që të triumfonte
skuadra e Folas, me rezultatin 5-4
dhe të përfundojë aventura e Prishtinës në Evropë. Ndërkohë, Pas
eliminimit të Shkupit nga skuadra
e Glasgou, Rabotniçkit nga Honvedi, të enjten nga Liga Evropa
është eliminuar edhe nënkampioni i Maqedonisë, Vardari. Ata edhe
në sfidën kthyese në Shkup, u
mundën nga Pjuniku me 0-2. Ajo
që vlen të përmendet është se nderin e ekipeve nga Maqedonia e ka
ruajtur vetëm skuadra e KF Shkëndija, e cila është plasuar në raundin
e dytë të Ligës së kampionëve. Derisa, pjesë e Ligës së kampionëve
është edhe skuadra e Kukësit.

Një ekip italian pas Mavrajt
Mbrojtësi i kombëtares shqiptare,
Mërgim Mavraj, është futbollist i lirë. Ai
prishi kontratën e tij me konsensus me
ekipin e Hamburgut, ndërsa tani duhet
që të gjejë një ekip tjetër. Pretendimet e
tij janë të larta, pasi vinte nga një rrogë
prej 1 milion eurosh në sezon me gjermanët, por duhet të ulet nga pretendimet. Interesi më i lartë për të vinte nga
ekipi spanjoll i Deportivo La Korunjës,
por ende nuk ka diçka konkrete. Mediet

gjermane zbulojnë një tjetër pistë interesante për 32-vjeçarin. Skuadra italiane e
Breshias ka shfaqur interes për Mavrajn.
Ekipi i Seria B-së mbylli një sezon mjaft të
vështirë, ndërsa vitin tjetër duket se do të
futet me pretendime të tjera. 32-vjeçari
shqiptar ka mjaft eksperiencë, prandaj
mund të cilësohet një lëvizje shumë e
goditur për italianët. Mavraj nga krahu
tjetër kërkon të stabilizohet, asgjë më
shumë se kaq.

ZYRTARIZIMI
PENG PREJ
“GJYQIT” ME
VLLAZNINË

Tirana pret
Berishën
Shkup, 20 korrik - Tirana pret Sedat Berishën. Nëse ai vjen,
bardheblutë do të mbyllin një
herë e mirë merkaton për defensivën. Shkupjani parimisht ka
gjetur akordin me kryeqytetasit,
megjithatë që të shkojnë drejt
firmës, duhet të fitojë “lirinë”
nga Vllaznia. Ashtu sikundër ka
raportuar “Panorama Sport” në
fillim të korrikut, 28-vjeçari ka
paraqitur një shkresë në klubin
shkodran ku pretendon 10 mijë
detyrime të prapambetura.
Shkodranët vetë theksojnë se
nuk bëhet fjalë për më shumë se
3 mijë euro, ndaj gjithçka ka
mbetur pezull. Dhe nëse nuk i
jepet drejtim, ekziston rreziku
që qendërmbrojtësi të hapë
edhe gjyq. “Divorci” duket më i
sigurt se kurrë mes Berishës dhe
Vllaznisë. Por, pa u mbyllur kjo
mesele, ai nuk mund të zyrtarizojë transferimin te Tirana dhe
aq më pak të nisë stërvitjen me
ekipin e ri. Kujtojmë që bardheblutë për qendrën kanë marrë
edhe ganezin Vincent Atinga,
ndërsa kanë në gatishmëri prej
sezonit të kaluar edhe Marvin
Turtullin me Klisman Caken.
Nëse vjen shkupjani, ky sektor
do të dublohej.

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

Ilievski trajner i U 21, Stankovski i U 19
Shkup, 20 korrik - Këshilli Drejtues
pranë Federatës Futbollistike të
Maqedonisë ka emëruar trajnerët e
grupmoshave U-21 dhe U-19 të përfaqësueses së vendit. Dobrinko
Ilievski dhe Goran Stankovski, do
të jenë ata që do të drejtojnë përfaqësuesen U21 dhe U19 në eliminatoret e ardhshme të Kampionatit
Evropian në këtë kategori moshash
ka bërë të ditur faqja zyrtare e FFMsë. Ilievski për katër vite të plota
ishte pjesë e përfaqësueseve të sh-

presave, ndërsa në bankinën e U21
do të zëvendësojë Bllagoja Milevskin. Ai githashtu ka qenë futbollist i Ballkanit, Cementarnicës, Tikveshit dhe Osogovës, ndërsa ka qenë
pjesë e KF Makedonia Gj.P. dhe Vardarit, klube me të cilat ka fituar tre
tituj të kampionit. Derisa, në Ligën
e parë ka qenë trajner i Bregallnicës
nga Shtipi. Ndërkohë, Stankovski
është ish-futbollist i gjeneratës së
artë të Slloga Jugomagnat tani FC
Shkupi, kurse ka edhe karrierë të

pasur internacionale duke luajtur
për Sibirin (Rusi), Dijarbakir (Turqi),
Antverpen (Belgjikë) dhe Tenis Borusia (Gjermani). Si trajner ka
udhëhequr Rabotniçkin, kurse
është shpallur trajneri më i mirë i ri
sezonin e kaluar. Të dy trajnerët e ri
të përfaqësueseve Ilievski dhe
Stankovski do të nënshkruajnë
kontrata një sezonale për kualifikueset që do të luhen për Evropianët e vitit 2019 për të dyja këto
kategori moshash.

MARKETING
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Koha, e shtunë, 21 korrik 2018
Nëbazëtënenit21dhe22tëLigjitpërpunësuarvenësektorinpublikdhenenit22dhe23prejLigjittëmarrëdhënievetëpunës,AgjenciaePunësimite
RepublikëssëMaqedonisë,boton

Shpallje
përpunësimmekohëtëcaktuarderime31.12.2018
IPërnevojatethemelimittëmarrëdhëniessëpunëspërkohëtëcaktuarnëAgjencinëepunësimittëRepublikëssëMaqedonisëpërvendinepunëssiçvijon:
1.ShefiqendrëssëpunësimitnëVallandovë–1ekzekutues
Krahaskushtevetëpërgjithshmetëpërcaktuarameligj,kandidatiduhett’iplotësojëedhekushtetsiçvijojnë:
Ͳarsiminelartë,përkatësishtmësëpaku240kreditëfituaranëbazëtëEKTSͲsëosembarimineshkallësVIII/1
Ͳmësëpakukatërvjetpërvojëpunenëprofesioninnëtëcilinmësëpakunjëvitnëvendinepunësnësektorinpublik,përkatësishtmësëpakugjashtëvjet
përvojëpunenëprofesioninnëtëcilinmësëpakudyvjetnëvendinepunëssiudhëheqësenësektorinprivat;
Ͳnjohjeaktivetëprogramevekompjuterikepërpunëzyre;
Ͳvërtetimpërprovimmëtëndërlikuarpërdrejtimadministrativ;
ͲnjohjeaktivetënjërësprejtrigjuhëvemëtëpërdoruranëUnioninEvropian(anglisht,frëngjisht,gjermanisht);
Ͳrrogabazënetonëvendinepunësdotëjetë28.200denarë.

2.ReferentpërshërbimesportelikenëAgjencinëePunësimittëRepublikëssëMaqedonisëͲQendraepunësimitnëqytetineKavadarͲ(1)njërealizues;
Kandidatiduhett'iplotësojëedhekushteteveçantasiçvijojnë:
ͲTëketëarsimtëlartëosetëmesëm
ͲTëketësëpakudyvjetpërvojëpunenëprofesion;
ͲTëketënjohjeaktivetëprogramevekompjuterikepërpunëzyre;
ͲTëketënjohjeaktivetënjërësprejtrigjuhëveqëmësëshpeshtipërdorennëUnioninEvropian(anglisht,frëngjisht,gjermanisht);
ͲRrogathemelorenetopërvendinepunësdotëjetë14.900,00denarë
3.ReferentishërbimevepërmbështetjenepunësimitnëAgjencinëePunësimittëRepublikëssëMaqedonisë–Qendraepunësimitnëqytetin

eShkupit–(4)realizues
Kandidatiduhett’iplotësojëedhekushteteveçantasiçvijojnë:
Ͳ Tëketëarsimtëlartëosetëmesëm
Ͳ Tëketësëpakudyvjetpërvojëpunenëprofesion;
Ͳ Tëketënjohjeaktivetëprogramevekompjuterikepërpunëzyre;
Ͳ TëketënjohjeaktivetënjërësprejtrigjuhëveqëmësëshpeshtipërdorennëUnioninEvropian(anglisht,frëngjisht,gjermanisht);
Ͳ Rrogathemelorenetopërvendinepunësdotëjetë14.900,00denarë
4.BashkëpunëtorshërbimevepërmbështetjenepunësimitnëAgjencinëePunësimitKërçovëͲ(2)Ͳrealizues;

Kandidatiduhett'iplotësojëedhekushteteveçantasiçvijojnë:
ͲArsiminelartë,përkatësishttëketësëpaku180kredittëarriturasipasEKTSͲsëosetëketëmbaruarshkallënVII/1;
ͲTëketësëpakudyvjetpërvojëpunenëprofesion;
ͲTëketënjohjeaktivetëprogramevekompjuterikepërpunëzyre;
ͲTëketënjohjeaktivetënjërësprejtrigjuhëveqëmësëshpeshtipërdorennëUnioninEvropian(anglisht,frëngjisht,gjermanisht);
ͲRrogathemelorenetopërvendinepunësdotëjetë23.230,00denarë

5.BashkëpunëtorshërbimevepërmbështetjenepunësimitnëAgjencinëePunësimitTetovëͲ(2)Ͳrealizues;

Kandidatiduhett'iplotësojëedhekushteteveçantasiçvijojnë:
ͲArsiminelartë,përkatësishttëketësëpaku180kredittëarriturasipasEKTSͲsëosetëketëmbaruarshkallënVII/1;
ͲTëketësëpakudyvjetpërvojëpunenëprofesion;
ͲTëketënjohjeaktivetëprogramevekompjuterikepërpunëzyre;
ͲTëketënjohjeaktivetënjërësprejtrigjuhëveqëmësëshpeshtipërdorennëUnioninEvropian(anglisht,frëngjisht,gjermanisht);
ͲRrogathemelorenetopërvendinepunësdotëjetë23.230,00denarë

6.BashkëpunëtorshërbimevepërmbështetjenepunësimitnëAgjencinëePunësimitTregishenjtëͲ(1)njërealizues;

Kandidatiduhett'iplotësojëedhekushteteveçantasiçvijojnë:
ͲArsiminelartë,përkatësishttëketësëpaku180kredittëarriturasipasEKTSͲsëosetëketëmbaruarshkallënVII/1;
ͲTëketësëpakudyvjetpërvejëpunenëprofesion;
ͲTëketënjohjeaktivetëprogramevekompjuterikepërpunëzyre;
ͲTëketënjohjeaktivetënjërësprejtrigjuhëveqëmësëshpeshtipërdorennëUnioninEvropian(anglisht,frëhgjisht,gjermanisht);
ͲRrogathemelorenetopërvendinepunësdotëjetë23.230,00denarë

Bashkëmefletëparaqitjenkandidatëtduhettëdorëzojnëedhe:
ͲDëftesën/diplomënpërmbariminenivelitarsimor;
ͲVërtetimin/dëshminëpërpërvojëpunës;
ͲVërtetimin/dëshminëpërnjohjeeprogramevekompjuterikepërpunëzyre;
ͲVërtetimin/dëshminëpërnjohjeaktivetëgjuhëve;
ͲDëshminësenukështëshqiptuarndalesëpërushtrimineprofesionit,veprimtarisëosedetyrës;
ͲVërtetimineshtetësisë

II.MarrëdhëniaepunësthemelohetmeorartëplotëpuneͲ40orënëjavë,ngaehënaderitëpremten,ndërsaorariipunësditoreështëprej07:30deri15:30.

III.Bashkëmefletëparaqitjen,kandidatëtduhettëdorëzojnëdëshmimetëcilatvërtetohetplotësimiikushtevetëparapara.

IV.Shpalljadotëjetëehapurpesëditëpune,dukefilluarngadataebotimitnështypinditor.

V.Fletëparaqitjetmedokumentacioninenevojshëmduhettëdorëzohennëarkivnëpërmjetpostësnëadresënsiçvijon:AgjenciaePunësimiteRepublikëssë
MaqedonisëͲshërbimiqendror,rruga"VasilGjorgov"nr.43,Shkup.

Në bazë të nenit 126 paragrafi (1) alineja 7 e Ligjit për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15,
98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 dhe 64/2018), si dhe nenit 71 paragrafi 1 alineja 7 e Statutit të SHF “Nikolla
Karev” Koçan, ndërsa në pajtim me Vendimin për publikim të shpalljes publike për zgjedhje të drejtorit nr. 08-199/11
të datës 19.07.2018 të sjellë nga Kryetari i Komunës së Koçanit, Këshilli i shkollës së SHF “Nikolla Karev”, Koçan
publikon
SHPALLJE PUBLIKE
PËR ZGJEDHJE TË DREJTORIT – Për herë të dytë
1. Kandidatët për drejtor të shkollës krahas kushteve të përgjithshme të caktuara me ligj, duhet të përmbushin edhe kushtet
e posaçme në vijim:
- të ketë së paku arsim sipëror dhe të përmbushë kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në
shkollë fillore,
- të ketë së paku 5 vjet përvojë pune në përvojë pune në punë edukativo arsimore,
- të ketë të dhënë provimin për drejtor,
- të ketë të dhënë test psikologjik dhe test për integritet,
- në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion
për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.
2. Me përjashtim, nëse nuk ka kandidatë të paraqitur me provim të dhënë për drejtor, për drejtor mund të zgjidhet edhe
personi i cili nuk ka dhënë provimin për drejtor por është i obliguar të njëjtin ta japë në afat prej një viti nga dita e
zgjedhjes për drejtor.
3. Kandidatët për drejtor të shkollës duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim:
- Fletëparaqitje, me biografi të shkurtë (ɋV);
- Program për punë për periudhë prej 4 vjet;
- Diplomë për arsim të mbaruar sipëror;
- Vërtetim për përvojën e punës në institucion edukativo arsimor;
- Certifikatë për provim të dhënë për drejtor;
- Certifikatë të shtetësisë, jo më të vjetër se gjashtë muaj;
- Vërtetim për test të dhënë psikologjik dhe test për integritet;
- Certifikatë se në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose
sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.
Shpallja publike zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit.
5. Zgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve pas përfundimit të shpalljes.
6. Fletëparaqitjet me dokumentet e nevojshme, në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter, të parashtrohen deri tek
Këshilli i shkollës pranë SHF “Nikolla Karev” Koçan personalisht ose përmes postës me zarf të mbyllur me shenjë – për
shpallje publike për drejtor.
7. Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh.
8. Me kandidatët të cilët përmbushin kushtet, do të realizohet intervistë, për çka do të informohen enkas.
SHF “Nikolla Karev” - Koçan
Këshilli i shkollës
Kryetar,
Julijana Stoillkova

Në bazë të nenit 101 paragrafi 1 alineja 7 të Ligjit për mbrojtje sociale (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 79/09,
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15,
30/16, 163/17, 51/18), nenit 15 paragrafi 1 alineja 7, nenit 20 nenit 21 të Statutit të IP Qendra për punës sociale Vallandovë dhe
Vendimit të Këshillit drejtues nr. 03-252/4 të datës 20.07.2018, Këshilli drejtues i IP Qendra për punë sociale Vallandovë
publikon:
SHPALLJE PUBLIKE
Për zgjedhje të drejtorit të IP Qendra për punës sociale – Vallandovë
1. Kandidatët e interesuar krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme
në vijim:
x Te kenë të mbaruar arsimin sipëror shkalla e VII/1 e përgatitjes profesionale ose 240 kredi sipas SETK, të profileve
arsimore në vijim: punëtor i diplomuar social, psikolog, pedagog, jurist, ekonomist, defektolog ose sociolog;
x Të kenë minimum 5 (pesë) vjet përvojë pune pas diplomimit;
x Të parashtrojë program të përpiluar për udhëheqje me institucionin;
x Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose
detyrës;
x Posedim të një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatë për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të
vjetër se pesë vjet: - TOEFEL IBT së paku 74 pikë, - IELTS – së paku 6 pikë, - ILEC (Cambridge Englis: Legal) – së paku
niveli ȼ2, - FCE (Cambridge English:First) – të dhënë, - BULATS – së paku 60 pikë ose - APTIS – së paku niveli ȼ2
x Neto pagesa është 25.697,00 denarë.
2.

Në bazë të nenit 126 paragrafi 1 pika 7 e Ligjit për arsim fillor, ndërsa në lidhje me nenin 132 të
Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015,
30/2016, 127/2016 dhe 67/2017) Këshilli i shkollës pranë SHF “Bratstvo Edinstvo” Ohër publikon
SHPALLJE PUBLIKE
Për zgjedhje të drejtorit të SHF “Bratsvo Edinstvo” – Ohër

1. Publikohet shpallje publike për zgjedhje të drejtorit të SHF “Bratsvo Edinstvo” Ohër
2. Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpallje krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj
duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme e dhëna në nenin 128 paragrafi 3 i Ligjit për arsim fillor
(Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016,
127/2016 dhe 67/2017) .

Kandidatët e paraqitur duhet të përmbushin këto kushte të posaçme:
x Të kenë së paku arsim sipëror
x Të përmbushin edhe kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në shkollë
fillore.
x Të kenë së paku (5) vjet përvojë pune në punë edukativo arsimore
x Të kenë të dhënë provimin për drejtor
x Në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim
ose sanksion kundërvajtës ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës
x Të ketë të dhënë test psikologjik dhe test për integritet.
3. Krahas lutjes me biografi të shkurtë kandidatët duhet të parashtrojnë edhe dokumentet në vijim (në
origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)
x Dëshmi për arsim të mbaruar sipëror
x Certifikatë të shtetësisë
x Certifikatë të lindjes (kurorëzimit)
x Vërtetim për përvojën e punës në veprimtari edukativo-arsmore
x Vërtetim për provim të dhënë për drejtor
x Certifikatë se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion
kundërvajtës ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës
x Program për punë të drejtorit për periudhë prej katër vjet
x Dëshmi për provim të dhënë psikologjik dhe test për integritet
4. Shpallja zgjatë tetë (8) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit.
5. Dokumentet e arritura sipas kësaj shpallje do t’i shqyrtojë komisioni prej tre anëtarëve i zgjedhur nga
Këshilli i shkollës (neni 132 paragrafi 7 i Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë
nr. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 dhe 67/2017).
6. Zgjedhja do të realizohet në afat në pajtim me nenin 132 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë nr. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013,
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 dhe 67/2017).
7. Me përjashtim, nëse mes kandidatëve të paraqitur nuk ka kandidat me provim të dhënë për drejtor, për drejtor do të
zgjidhet personi që nuk ka dhënë provim për drejtor, me obligim që të njëjtin ta japë në afat prej 1 viti duke
konsideruar nga dita e zgjedhjes sipas nenit 128 paragrafi 4 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë nr. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012,
24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 dhe 67/2017)

Nëse drejtori i zgjedhur nuk je p provimin për drejtor brenda afatit të dhënë i ndërpritet mandati i drejtorit sipas
nenit 128 paragrafi 5 i Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 103/2008, 33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014,
10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 dhe 67/2017).
8. Mandati i drejtorit të zgjedhur është katër vjet sipas nenit 128 paragrafi 6 i Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë nr. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012,
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 dhe 67/2017).
9. Lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme parashtrohen deri te Këshilli i shkollës pranë SHF “Bratstvo
Edinstvo” Ohër.
Këshilli i shkollës pranë SHF “Bratstvo Edinstvo” Ohër
Kryetar Joce Crvenkoski

x
x
x
x
x
x
x

Kandidati duhet të parashtrojë dokumentet në vijim:
Fletëparaqitje me biografi të shkurtë;
Dëshmi për arsimin e mbaruar përkatës sipëror – certifikatë ose diplomë;
Vërtetim për përvojë të punës pas diplomimit;
Certifikatë të shtetësisë;
Certifikatë/Vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
Posedim të certifikatës përkatëse të pranuar ndërkombëtarisht ose certifikatë për njohje aktive të gjuhës angleze;
Program për udhëheqje të Institucionit.

3. Orari i kohës së punës: orët e punës në javë 40, orari i punës prej ditës së hënë deri ditën e premte në mënyrë fleksibile me
fillim në ora 07:30 ose 08:30 dhe mbarim në ora 15:30 ose 16:30
4. Dokumentet parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter.
5. Shpallja publike zgjatë 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit.
6. Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh.
7. Fletëparaqitjet me dokumentet e nevojshme të parashtrohen te Këshilli Drejtues i IP Qendra për punë sociale Vallandovë
në arkiv ose në adresën rr. Nikolla Karev nr. 24 me shenjë (shpallje publike për zgjedhje të drejtorit).
VËREJTJE: Kandidati i cili do të zgjidhet për Drejtor obligohet që të përmbushë kushtin për njohje të gjuhës angleze më së
voni në afat prej një viti nga dita e zgjedhjes.
KRYETAR I KËSHILLIT DREJTUES
Emilija Zafirova Petkova

UNIVERSITETI “SHËN KIRILI DHE METODI”
FAKULTETI FILOLOGJIK « BLLAZHE KONESKI » SHKUP
Bul. Krste Misirkov pn 1000 Shkup, R. Maqedonisë

Dekanat: +389 2 3240 401, Qendra: +389 2 3240 400
Faks: +389 2 3223-811

Nr.
Shkup

Në bazë të nenit 175 paragrafi 2 dhe nenit 176 paragrafi 1 të Ligjit për arsim sipëror (Gazeta
Zyrtare e RM nr. 82 e 8 maj 2018) dhe dispozitat nga Rregullorja për kriteret dhe procedurën për zgjedhje
në titujt mësimor-shkencor, mësimor, shkencor, mësimor-profesional dhe tituj bashkëpunues dhe
asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, të sjellë në mbledhjen e 15 të
Senatit universitar më datë 26.12.2013, Dekani i Fakultetit filologjik “Bllazhe Koneski” në Shkup pranë
Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, publikon
KONKURS
Për zgjedhje në titullin mësimor-shkencor
- Një mësimdhënës (në të gjitha titujt) në sferën mësimore – shkencore Teoria e letërsisë (teoria dhe
metodologjia e letërsisë) dhe Historia e letërsisë së përgjithshme (Hermeneutika letrare).
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme duhet ti plotësojnë edhe kushtet e posaçme me Ligjin
për arsim të lartë të RM dhe Rregulloren për kriteret e vetme dhe procedurën për zgjedhje në titujt
mësimor-shkencor, mësimor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë – doktorantë të
Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.
Marrëdhënia e punës bëhet për kohë të pacaktuar.
Fletëparaqitjet, shtojcat (biografi, listë të punimeve të publikuara shkencore dhe profesionale,
realizime pedagogjike dhe të tjera nga fillimi i karrierës e deri në ditën e paraqitjes), dëshmitë se
kandidatët kanë arritur shkallën e caktuar shkencore magjistër, gjegjësisht doktor të shkencave filologjike,
nga fusha shkencore për të cilën zgjidhen, dërgohen në 4 (katër) kopje në Arkivin e Fakultetit filologjik
“Bllazhe Koneski” në Shkup, në afat prej 8 ditëve nga publikimi i Konkursit.
Përveç asaj kandidatët duhet të dorëzojnë edhe nga një kopje të punimeve shkencore dhe
profesionale.
Fillimi, përfundimi dhe orari i punës dhe shuma në të holla e pagesës bazë për mësimdhënës janë të
ndryshueshme dhe përcaktohen në pajtim me aktet e Fakultetit sipas orarit të mësimit në semestër,
angazhimit dhe titullit në të cilin zgjidhet mësimdhënësi.
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh për shqyrtim.
DEKAN
i Fakultetit filologjik
Prof. Dr. Aneta Duçevska
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Pas rivendosjes së
kontakteve me babain
e Hazard, konkretisht
kanë filluar diskutimet
dhe negociatat për
kontratën e tij të
ardhshme në Madrid.
Me të gjetur akordin
përkatës në këtë
drejtim, klubi
merengues ka nisur
bisedimet me Çellsin
për transferimin e
belgut. Sipas
informacioneve të
fundit, duket se është
arritur një marrëveshje
e parë mes Real
Madridit dhe Çellsi. Një
shumë faraonike prej
190 milionë euro është
në tavolinë
Çellsi dhe Real Madridi bien
dakord për 190 milionë euro, që
të transferojnë Eden Hazard në
“Bernabeu”. Kështu njofton sot
“Le10Sport”, në mënyrë ekskluzive. Në fakt, “Los Blancos” janë
interesuar për sigurimin e shërbimeve të dy ndërkombëtarëve belgë, sulmuesit Hazard dhe

REALI DHE ÇELLSI MERREN VESH

Hazard në Madrid
për 190 milionë euro

portierit Thibaut Kurtoas, por
marrëveshja për të cilën është
rënë dakord përfshin vetëm të
parin. Eden Hazard ka shënuar
89 gola dhe ka siguruar 70 asistime në 300 paraqitjet e bëra
për “Blues”. Siç kemi zbuluar për
ju edhe më herët, gjatë kësaj

jave, Real Madridi e ka ndarë
mendjen për lojtarin, që e sheh
si më dinjitozin për të mbushur
boshllëkun e krijuar nga largimi i Kristiano Ronaldos drejt Juventusit. Emri i tij është Eden
Hazard. Dhe sigurisht, ky është
një operacion i rrufeshëm! Pas

Juve refuzon
ofertën e Çellsit
për dyshen
Higuain-Rugani

rivendosjes së kontakteve me
babain e Hazard, konkretisht
kanë filluar diskutimet dhe negociatat për kontratën e tij të
ardhshme në Madrid. Me të
gjetur akordin përkatës në këtë
drejtim, klubi merengues ka nisur bisedimet me Çellsin për
transferimin e belgut. Sipas
informacioneve të fundit, duket
se është arritur një marrëveshje
e parë mes Real Madridit dhe
Çellsi. Një shumë faraonike prej
190 milionë euro është në tavolinë. Siç “10sport.com” përmendi të enjten, Real Madridi ishte
duke konsideruar një ofertë
monstruoze për dyshen Hazard-Kurtoa. A kushton kjo
shumë prej 190 milionë eurosh
vetëm për Eden Hazard, apo
përfshin edhe portierin Tibault
Kurtoa? Informacionet thonë se
bëhet fjalë vetëm për një transferim “të thatë” të Eden Hazard.

“Premium Sport” ka raportuar se Juventusi ka refuzuar ofertën për dyshen Daniele
Ruganin dhe Gonzalo Higuain. “Blutë e
Londrës” kanë ofruar 90 milionë euro për
dyshen bardhezi. Maurizio Sarri ka punuar
me dy lojtarët në të kaluarën dhe se tekniku i ri i dëshiron në "Stamford Bridge"
për projektin e tij. Higuain shihet si i tepër
tek Juve pas nënshkrimit me Kristiano Ronaldon, ndërsa Rugani nuk ka arritur të
bind Maks Alegrin. Juventusi e vlerëson në
vlerën e 40 milionë euro Ruganin, ndërsa
për Higuain dëshiron të paktën 60 milionë
euro. “Blutë” kanë ofruar 90 milionë euro
për dyshen, ndërsa Juve kërkon 100 milonë euro. Çellsi duhet të bëjë gati 100 milionë euro për “Zonjën e Vjetër”, nëse dëshiron me patjetër dyshen.
Publicitet

Republika e Maqedonisë

Tel:++389 2 27 85 100

Komuna e Sopishtes
REPUBLIKA E MAQEDONISË
AGJENCIA E ADMINISTRATËS



Në bazë të nenit 35 të Ligjit të Nëpunësve Administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15,
154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18) dhe Rregullores së mënyrës së zbatimit të procedurës për punësim të nëpunësve administrativë
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/18), lidhur me nenin 20-g të Ligjit të punësuarve në sektorin publik („Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18) dhe Rregullores së elementeve të obligueshme të shpalljes
publike të plotësimit të vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletëparaqitjes për punësim, si dhe të formës,
përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 34/15), Agjencia e Administratës publikon

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 117/2018
për punësimin e 1 nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në „Shkollën Fillore Komunale Kuzman Josifovski-Pitu Komuna e
Kisela Vodës “për vendet e punës në vijim:

1. OBN0102V01001 Këshilltar për çështje të përgjithshme dhe normative juridike, Sekretar,
Njësia për çështje normative - juridike, resurse njerëzore dhe çështje të përgjithshme

1 realizues(ë)

Kushtet e përgjithshme:
-

Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
Ta njohë mirë gjuhën maqedonase,
Të jetë i moshës madhore,
Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës,
Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Kushtet e posaçme:
- nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer shkallës
VII/1, Shkenca juridike
- së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion
- çertifikat për provim të dhënë për persona për furnizime publike

-

Kompetencat e përgjithshme:
zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij
mësim dhe zhvillim
komunikim
arritje të rezultateve
puna me të tjerë/puna ekipore
ndërgjegjësim strategjik
orientim kah palët/palët e interesuara; dhe
menaxhim financiar

Kompetenca të posaçme:
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë
- njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

















Faks: ++389 2 27 85 109
Rr. 2, Nr 2, f. Sopishte, 1054
Shkup, Republika

e Maqedonisë
www.opstinasopiste.gov.mk

Nr.iprocedurës:15974
Nr.28Ͳ45/18nga19.07.2018
LAJMËRIM

PërorganizimtëAnketësdheprezantimitpublikpërProjektinarkitektonikͲurbanistikpërPK1378/1,PK
1379dhePK1380,KKSopishte,KomunaeSopishtes.
BëhetprezantimdheanketëpublikepërProjektinarkitektonikͲurbanistikpërPK1378/1,PK1379dhePK
1380,KKSopishte,KomunaeSopishtes.
PërfshirjaplanoredokumentpërProjektinarkitektonikͲurbanistikpërPK1378/1,PK1379dhePK1380,
KKSopishte,KomunaeSopishtesështëmesipërfaqeprej2498.27m2.
5. Prezantimi dhe anketa publike do të realizohet me prezantimin e planit në lokalet e Komunës së
Sopishtesmëdatë26.07.2018nëora09.00.
6.Anketapublikedotëzgjasëderimë03.08.2018,nëbazëtënenit51paragrafi10tëLigjitpërPlanifikim
hapësinor dhe urbanistik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 199/14, 44/15, 193/15 dhe
31/16).
7.Informohentëgjithëqytetarëtdhesubjekteteinteresuarajuridikengarajonikonkrettëpërfshirëme
planin në afatin e lartpërmendur të dorëzojnë vërejte, propozime, mendime në listat anketuese në
administratënkomunale.
8.Informatanëtel.2785102

KryetariiKomunësSopishte

StefçeTrpkovski

URGJENTISHT
Shes truall të urbanizuar 890 m2 me markë ndërtimore 430 m2, lartësia 8,5 m,
Bo+Pr+1+Nën, trualli i parë në “Momin Potok” – Shkup, industria e lehtë, asfalt, ndriçim
të rrugëve, autobus, rrymë elektrike, ujë, kanalizim, telefon, internet, gardh, parking dhe
nënobjekte të ndërtuara ndërtimore (gjithsej 180 m2). Çmimi 165.000 euro. Tel. 078-201-960

Orari i punës :
-

Ditët e punës e hënë - e premte
Orët javore të punës 40
Orari ditor i punës 07:30 - 15:30
Rroga neto: 20.647,00 denarë



VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1.
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit
të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës.
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë
e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë.
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë.
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur në
shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të
ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ.
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas
mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.

URGJENTISHT
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit
gjinekologjik, shtëpia është e ndërtimit të ri me dokumentacion të
kompletuar. Kontakt tel. 070-775-703; 071 372 221
Urgjentisht shitet shtëpi në rr. Pere Toshev nr. 30 - Xhon Kenedi, Shkup me sipërfaqe
prej 140 m2 oborr dhe 116m2 objekt banimi. Kontakt telefoni 072/643 093
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NEJMAR THYEN HESHTJEN
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I premton besnikëri PSZH-së
"Unë do të qëndroj, kam
një kontratë me PSZHnë dhe kam zgjedhur të
jem atje për sfidën, për
gjëra të reja dhe për
qëllime më të larta",
pohon Nejmar
Nejmar ka hedhur poshtë zërat për një largim nga Paris Sen
Zhermen, duke ripohuar angazhimin e tij ndaj kampionëve francezë. Real Madridi, duke kërkuar
një zëvendësues për nënshkrimin e
ri të Juventusit, Kristiano Ronaldo,
kanë qenë i lidhur fort me Nejmarin, megjithëse kampionët evropianë e përjashtuan një qasje për
26-vjeçarin. Nejmar thotë se nuk
ka plane për t’i lënë kampionët e
Ligue 1, pas Kupës së Botës në Rusi,
ku Brazili humbi ndaj Belgjikës në
çerekfinale. “Unë do të qëndroj,

kam një kontratë me PSZH-në dhe
kam zgjedhur të jem atje për
sfidën, për gjëra të reja dhe për qëllime më të larta, – tha Nejmar për
“Fox Sports”. – Nuk do ta ndryshoj
mendjen për këtë. Unë shpresoj se
mund të kemi një sezon të suksesshëm, me argjend të ri. Shtypi

krijon thashetheme, por të gjithë e
dinë se sa shumë më intereson
PSZH”, shtoi më tej Nejmar. Mesfushori i PSZH, Kylian Mbappe, i
cili u emërua lojtari më i mirë i ri,
ndërsa e ndihmoi Francën të fitojë
Kupën e Botës, është lidhur gjithashtu me Real Madridin. Nejmar,

megjithatë, po shijon mundësinë
për t’u ribashkuar me 19-vjeçarin
nën drejtimin e trajnerit të ri të
PSZH, Tomas Tuçel. “Ai është një
fenomen, një lojtar i madh, e dinim se për njëfarë kohe do të
shpërthente. Unë jam me të në
baza të përditshme dhe e di sa cilësi ka, jam shumë i lumtur për të për
Kupën e Botës, për titullin", – vazhdoi Nejmar. – Unë besoj se ai mund
të luftojë për të qenë një nga lojtarët më të mirë në botë në vitet e
ardhshme. Do të jetë mirë ta takoj
përsëri. Kemi folur çdo ditë, madje
edhe gjatë Kupës së Botës”.
Ndërkohë, Nejmar, gjithashtu, foli
rreth legjendës italiane, Gjianluigji
Buffon, i cili është bashkuar PSZH
nga kampionët e Seria A, Juventus:
“Do të jetë një nder të ndaj
dhomën e zhveshjes me një portier aq të madh, sa Buffon, për historinë e tij dhe për personin që
është. Ai ka shumë për të na ofruar,
shumë përvojë”, përfundoi Nejmar.

Venger,
kandidat
për trajner
i Japonisë
Arsene Venger është zgjedhja
më e mirë e Federatës Japoneze
të Futbollit për të marrë përsipër
punën e stërvitjes së kombëtares aziatike, raporton “Daily
Mail”. Venger arriti në Japoni me
klubin e Nagoja Grampus Eight,
përpara se të bashkohej me Arsenalin dhe të mbetej për 22 vite
në Londër, ku u kthye në një figurë mjaft popullore në vend.
Ndërsa, Venger preferon të
vijojë punën në nivel klubi si
trajner, shanset e tij në këtë nivel
duket të jenë të kufizuara vetëm
në Kinë, gjë që mund të çojë përpara ofertën e Japonisë. Vetëm
dy ditë më parë, lidhur me të
ardhmen e tij, Venger tha: “I bëj
vetes të njëjtën pyetje: a bëj akoma atë që kam bërë, atë që di,
ose a kam mundësi tjetër për t’i
ndarë të gjitha njohuritë që i
kam grumbulluar gjatë viteve?
Kjo është një pyetje që duhet t’i
përgjigjem për disa muaj”, deklaroi Venger.

DE JONG DHE DE LIGT NUK JANË NË SHITJE! ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

De Jong dhe De Ligt nuk janë në shitje!
Disa ditë më parë mediat sportive
spanjolle kanë shkruar se Barcelona po kërkon shërbimet e dyshes
së Ajaksit, De Jong-Matthijs de
Ligt për të përforcuar më shumë
klubin katalanas për sezonin e
ardhshëm. Megjithatë, nuk ka vonuar shumë dhe klubi holandez i
është përgjigjur kërkesës së Barcelonës, duke thënë se lojtarët nuk

janë në shitje këtë vere. Drejtori
Sportiv i gjigantit holandez, Mark
Overmars ka thënë se Ajaksi nuk
do të shqyrtojë asnjë ofertë për
palët e interesuara, madje as kur
klubet të bëjnë ndonjë ofertë të
çmendur. “Ai nuk është për shitje,
edhe unë e kam komunikuar këtë
për të gjitha palët që janë të përfshira”, tha Overmars për De Jong.

Napoli kërkon
rikthimin e Kavanit

Edinson Kavani është bërë golashënuesi kryesor i historisë së klubit pas pesë sezoneve dhe mesa
duket është dëshira e Karlo Ançelotit që lojtari të rikthehet te Napoli. Kavani nuk ka arritur të gjejë
akordin me Paris Sen-Zhermen
për rinovimin e kontratës dhe
mund të largohet brenda verës.
"El Matador" nuk është harruar
nga tifozët e tij, ata e konsiderojnë
një hero të klubit dhe kjo është
arsyeja pse presidenti De Lauren-

tiis e ka kthyer në prioritet blerjen
e sulmuesit. Mbetet për t’u parë
se sa e vlerëson PSZH uruguaianin. Ndërsa, për sa i përket rrogës
së lojtarit, Napoli pritet t’i ofrojë
një kontratë afatgjatë 4 apo 5 vite
dhe rroga do të jetë më e lehtë për
t’u përballuar. Kavani thuhet se i
ka krisur marrëdhëniet me klubin
për shkak të largimeve të Pastore
dhe Berçiçe. Dhe një ndryshim
ambienti do të ishte zgjidhja e
duhur për të.

“Është e njëjta gjë edhe për
Matthijs. Klubet që janë të interesuar janë të lirë të kthehen vitin e
ardhshëm. Natyrisht, lëvizja e Davinson Sançez në Totenhem vitin e
kaluar tregoi se nuk është gjithmonë e lehtë të qëndrosh i fortë.
Por tani kemi arritur në një pikë
ku thjesht themi se nuk po i shesim këta lojtarë. Ata janë ende

vetëm 19, 20 vjeç”, tha ai. “Unë u
kam thënë këtyre lojtarëve dhe
agjentëve të tyre se një transferim
pas këtij sezoni mund të jetë një
opsion nëse ofrohet oferta e
duhur. “Frenkie de Jong, Donny
van de Beek dhe Matthijs de Ligt
nuk janë në shitje, madje as për
një vlerë të çmendur”, përfundoi
Overmars.

FJALËT E PARA TË ALISSONIT SI PORTIER I LIVERPULIT |||||||||||||||||||||||||||||

Një ëndërr e bërë realitet
Alisson Beker tashmë është portieri i Liverpulit. Ish-portieri i Romës
ka nënshkruar gjatë ditës së djeshme me Liverpulin. “The Reds” e blen
për 73 milionë euro brazilianin. 25vjeçar në një intervistë për faqen
zyrtare të klubit është shprehur që
është shumë i lumtur që është bashkuar me ish-shokun e tij Mohamed Salah. “Unë jam me të vërtet
shumë i lumtur. Është një ëndërr e
bërë realitet që të vishja një fanellë
prestigjioze të një klubi kaq të
madh, e cila përdoret për të fituar.
Për sa i përket jetës dhe karrierës
time është një hap i madh për mua
që të jem pjesë e këtij klubi dhe kësaj familje. Të jeni të sigurt që do të
jap gjithçka”, u shpreh në intervistën e tij Alisson. Portieri gjatë kësaj
interviste foli për Mohamed Sallah
me të cilin ka luajtur tek Roma. “Me
Sallah nuk kemi pasur aq shumë
kontakte pasi ai u largua nga Roma.
Ne u takuam në ndeshjen ku ishim
kundër njëri-tjetrit. Dje ai më dërgoi një mesazh ku më tha 'hej çfarë

po pret?'. Ndërsa, negociata ishin
në një fazë të përparuar. Menjëherë
u përgjigja duke i thënë 'qetësohu,
jam rrugës'”, tha portieri për "Liverpoolfc.com". “Jam shumë i lumtur
që kam mundësinë për të luajtur
përsëri së bashku me të, si një lojtar
i madh me një karakter dhe një person të madh, gjëja më e rëndësishme. Të jem me këta lojtarë të
mëdhenj për mua çdo ditë do të
jetë fantastike. Sezoni i fundit i
Çampionsit ndikoi pjesërisht në

vendimin tim. Ky vendim ka ndryshuar jetën time, të familjes sime,
gruas dhe vajzës time. Më ka pëlqyer mënyra e lojës që bënë Klopp.
Kjo më ka bërë shumë entuziastë
që të jem pjesë e këtij klubi. Shpresoj që unë të luaj një rol të rëndësishëm në histori e krijuar këtu, të fitoj tituj dhe të jem pjesë e
projekteve që janë zhvilluar në vitet
e fundit, ta shohim Liverpulin të rritet”, përfundoi portieri i ri i Liverpulit, Alisson Beker.
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DASHI

21. mars - 20. prill

Mos hezitoni për asnjë moment t’i shprehni sa me shume
ndjenjat ju te dashuruarit dhe nuk keni për t’u penduar asnjë çast. Qe
nga mesdita emocionet do shtohen. Beqaret nuk do ndihen aspak
mire me statusin qe kane, por nuk do kenë çfarë te bëjnë për ta
ndryshuar atë. Ne planin financiar duhet te reflektoni disa here para
se te hidhni çdo lloj hapi.

DEMI

21. prill - 21. maj

Zemra juaj ka për t’u ndier mjaft mire sot dhe emocionet
qe do përjetoni do i mbani mend gjate. Ja qe ndonjëherë nuk është
e thënë te besh shume sakrifica për te ndryshuar ambientin. Beqaret do kenë plot mundësi për te filluar lidhje serioze, por po nuk u
treguan te arsyeshëm nuk do arrijnë atje ku duan. Buxhetin do e
mbani gjithë kohës nen kontroll dhe nuk pritet asnjë tronditje.

BINJAKET

22. maj - 21. qershor

Me pak mundim, por do ju gjeni zgjidhje te gjitha problemeve qe keni pasur ne çift kohet e fundit. Disave do ju duket sikur
do rilindin. Beqaret do jene mjaft ne humor dhe do përfitojnë nga
çdo mundësi qe do iu jepet për takime. Pasditja ka për te qene plot
surpriza. Për financat Merkuri do jete planeti qe do ndikoje me pozitivisht se te tjerët. Nuk priten aspak tronditje.

GAFORRJA

22. qershor - 22. korrik

Sot duhet te rivendosni komunikimin ne çift pasi ne te
kundërt situata ka për t’iu dale jashtë kontrollit. Me inat dhe me
kokëfortësi nuk mund te shkoni askund. Beqaret duhet te qëndrojnë larg njerëzve mediokër dhe tradhtare qe për fat te keq sot
do jene afër tyre. Me mire qëndroni vetëm edhe sot. Ne planin financiar shume gjera do ndryshojnë për mire.

LUANI

23. korrik - 22. gusht

Dite perfekte ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë
ne një lidhje. Ne çdo moment keni për t’u ndier si neper ëndrra. Partneri do ketë edhe me tepër besim tek ju dhe do ua shprehe ndjenjat
si kurrë me pare. Beqaret do kenë një dite me te bukur se dje dhe do
realizojnë takime interesante. Buxheti ka rrezik te kenë disa probleme te vogla kështu qe mundohuni te mos shpenzoni shume.

VIRGJERESHA

23. gusht - 23. shtator

Do ëndërroni gjera te pamundura sot ju te dashuruarit
dhe kur partneri te mos ua plotësojë dot, mund te zhgënjeheni tej
mase. Beqaret duhet te bëjnë kujdes nëse ka filluar t’iu pëlqejë një
koleg pune, pasi mund te vene ne rrezik te ardhmen profesionale. Çështjet financiare do jene mjaft delikate kështu qe duhet te përkujdeseni me tepër se me pare qe te mos keni probleme.

PESHORJA

24. shtator - 23. tetor

Te dashuruarve do ju buzëqeshë fati edhe kësaj dite dhe
kane për te kaluar momente te mrekullueshme. Do bëjnë mire ta
shfrytëzojnë çdo moment. Beqaret do bien koke e këmbë ne dashuri me një person te cilin sapo e kane njohur. Kësaj i thonë dashuri me shikim te pare. Financat ka mundësi te kenë goxha përmirësime fale një shume te ardhurash qe do merrni.

AKREPI

24. tetor - 22. nëntor

Komunikimi ne çift do lere për te dëshiruar gjate kësaj
dite dhe nuk do ndiheni mire për asnjë moment. kërkoni ndihme
ose këshilla nga miqtë me te mire. Beqaret duhet te bëjnë kujdes
mos ja japin zemrën një personi qe nuk ja vlen sepse ai mund ta
lëndojë atë. Ne planin financiar planetët do pozicionohen keq kështu qe duhet serish te tregoheni sa me te matur me shpenzimet.

SHIGJETARI

23. nëntor - 21. dhjetor

Dite e zakonshme ka për te qene kjo e sotmja për ata qe
janë ne një lidhje. Merrini gjerat si t’iu vijnë pa kërkuar asgjë me
ngulm. Beqaret do kenë një dite me te veçante dhe te mbushur me
takime mbresëlënëse. Personat qe do njihni ne pasdite do jene me
te veçantët. Dielli do ketë ndikim mjaft pozitiv tek financat kështu qe do arrini ta ruani ekuilibrin edhe sot.

BRICJAPI

22. dhjetor - 20. janar

Për pjesën me te madhe te çifteve dashuria do ece me se
miri sot. Keni për t’u ndier për mrekulli ne çdo moment. Edhe ata qe
kane pasur probleme do i zgjidhin ato sa hap e mbyll sytë. Beqaret
do kenë një dite mjaft pozitive te cilët duhet ta shfrytëzojnë ne
maksimum. Financat me shume gjase nuk do shtohen kështu qe
mundohuni te shpenzoni me kujdes.

UJORI

21. janar - 19. shkurt

Për te dashuruarit ka për te qene një dite e zakonshme.
Beni atë qe do ndieni ne çdo moment. Beqare do dine si ta bëjnë
për vete dike qe pëlqejnë dhe shume shpejt do bëhen çift. Disa te
tjerë mund te realizojnë edhe takime te rëndësishme ne momentet me te papritura. Ne planin financiar çdo gjë do ju ece ashtu si
i kishit parashikuar dhe do hiqni edhe para mënjanë.

PESHQIT

20. shkurt - 20. mars

Merkuri do jete planeti qe do e favorizoje gjithë kohës
jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite dhe do ju nxite te bëni me tepër
surpriza. Ata qe janë vetëm nuk do kenë fat ne dashuri dhe do
mbeten me te njëjtin status si me pare. Do ju duhet ende edhe disa
kohe për te bere ndryshime. Ne planin financiar yjet do ju nxitin te
jeni.
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Edhe Britania gjobit
FACEBOOK-un

informacionin të përdoruesve”. Sipas
gjetjeve të raportit kompania dështoi të
ishte transparente rreth asaj se si u
“volën” të dhënat e përdoruesve në
platformën e saj, nga të tjerë. “Cambridge Analytica”, një firmë në Londër, u
mbyll në muajin maj, pas njoftimeve në
shtyp për krijimin e “mjeteve që mund të
identifikojnë personalitetet e votuesve
amerikanë dhe të ndikojnë në sjelljen e

MUSHNIKU,
fshati pa rrugë
dhe pa nuse
Koha në Mushnik një fshat i Rrogozhinës duket sikur është ndalur. Vetëm 8
km larg autostradës Rrogozhinë-Kavajë, 20 familje jetojnë në izolim të plotë,
pa ujë, pa kanalizime, në kushte mbijetese. Që të dalin për të kërkuar punë
në qytet u duhet të përshkojnë së pari në këmbë një rrugë të vështirë prej 5
km. Të mbjellësh kushton më shtrenjtë në këtë fshat, sepse mjetet bujqësore kërkojnë më shumë para për shkak të rrugës. Edhe këtu në Mushnik fajësojnë mjerimin për beqarinë. Asnjë nuse nuk vjen në fshat, thonë ata, ndaj
sot ka edhe 50-vjeçarë pa familje. Jeta bëhet edhe më e vështirë në kohë shiu,
kur uji nga kodrat përreth mblidhet në fshat, apo kur të sëmurët duhet t’i transportojnë deri në rrugën e makinës më këmbë ose me mushka. Hera e fundit qe një zyrtar ka qenë në këtë fshat, ishte gjatë fushatës së fundit elektorale. Që atëherë në Mushnik banorët kanë parë vetëm njëri-tjetrin.

A E DINI SE...
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4.7 miliardë dollarë duhet të paguajë gjigandi i industrisë farmaceutike
amerikane, Johnson&Johnson për të dëmshpërblyer 22 gra. Dyshohet se
pudra talk e kësaj marke u ka shkaktuar atyre kancer në vezore. Shumën
ia përcaktoi Gjykata Federale e Misurit në formë gjobe, pasi rezultatet e
disa analizave mjekësore treguan se nga 22 gra të përfaqësuara në çështjen gjyqësore, 6 prej tyre kishin humbur jetën nga kanceri. Talku
është një mineral që ka në përbërje asbest, një kristal që shkakton kancer tek njerëzit. Avokatët e grave të dëmtuara thanë se kompania Johnson ka qenë në dijeni të faktit që pudra e tyre ka në përmbajtje asbest,
që prej viteve ’70. Por ata nuk i kanë paralajmëruar klientët. Pudra në fjalë
quhet Johnson Baby Pauder dhe është e licencuar na Zyra Amerikane për
Ushqimin dhe Ilaçet. Nga testet e kryera nga kjo zyrë në vitet 2009 2010 nuk është zbuluar përbërje asbesti në Pudër. Gjithsesi, gjigandi farmaceutik amerikan po përballet aktualisht me 9 mijë çështje gjyqësore për dëmet që i kanë shkaktuar produktet e saj konsumatorëve.

Prindi i një fëmije që u paraqit në spital me
temperaturë të lartë ka plagosur rëndë me mjete të forta një prej mjekëve të urgjencës, pas debatit që lindi mes tyre sepse fëmijës nuk po i
ulej temperatura. Gazeta turke “Sabah” raporton se ngjarja e rëndë ka ndodhur këtë të
mërkurë në qytetin Sanliurfa, në Turqi. Gjatë
mjekimit të fëmijës, mjeku Bahattin Ahmet
Yalçin ka debatuar me babanë e pacientit me
iniciale A.K. Në mes u fut personeli i sigurisë që
mundësoi nxjerrjen jashtë spitalit të të afërmit.
Por A. K. raportohet se pasi hoqi një pllakë nga
trotuari u fut sërish në ambientet e spitalit duke
e qëlluar me të në kokë mjekun me të cilin kishte debatuar më herët. Fotot e pllakës së thyer
pas goditjes në kokë të mjekut dhe pamjet e
Yalçin në gjak u shpërndanë gjerësisht në rrjetet sociale, në shenjë solidariteti me bluzat e
bardha. Agjencia turke e lajmeve “Anadolu
Agency” raportoi se mjeku iu nënshtrua një
operacioni dhe vazhdon të mbetet në gjendje
kritike për jetën, ndërsa policia arrestoi autorin.
Ngjarja e rëndë është dënuar ashpër nga të
gjitha shoqatat e mjekëve në Turqi.

356 BC - Herostrati i fut zjarrin Tempullin e Artemisit në Efes, një nga Shtatë Mrekullitë e Botës.
285 - Diokleciani emëroi Maksimianin Cezar, bashkësundues.
365 - Aleksandria goditet nga tërmeti ku vdesin rreth 50,000 persona.
1588 - Flota angleze mund armatën
spanjolle.
1718 - Nënshkruhet Traktati i Pasaroviçit mes Perandorisë osmane, Austrisë dhe Republikës së Venedikut.
1773 - Papa Klementi XIV i shpall të
paligjshëm Jezuitët.
1774 - Paqja e Kutxhuk Kainardxhi
(fundi i luftës ruso-turke).
1798 - Napoleon Bonaparta fiton
Betejën e Piramidave në Egjipt.
1831 - Belgjika fiton pavarësinë nga
Holanda, Leopoldi I shpallet mbret.
1940 - Bashkimi Sovjetik përvetëson Estoninë, Latvinë dhe Lituaninë.
1947 - Indonezia fillon zgjedhjet e
para politike.
1965 - Pakistani, Turqia dhe Irani
nënshkruajnë Paktin rajonal për bashkëpunim.
2008 - Arrestohet krimineli serb i
luftës Radovan Karagjiq në Serbi.

Coca-Cola mund
të përdoret për
të shkrirë xhamin e veturës
gjatë dimrit.
Coca-Cola mund
të pastrojë tualetin në mënyrë
mahnitëse, për
shkak të aciditetit që përmban.

Coca-Cola
mund të ndihmojë për largimin e kërmijve
e buburrecëve.

BARSOLETA

Fëmijës nuk i ulet
temperatura, babai
masakron mjekun

tyre”. Ndërkohë ndaj Facebook-ut po
kryhen hetime të mëtejshme nga agjenci të tilla si Byroja Federale amerikane e
Hetimeve si dhe Komisioni i Letrave me
Vlerë dhe Shkëmbimeve. Në muajin
prill, themeluesi i Facebook-ut Mark
Zuckerberg doli përpara një komisioni të
Senatit amerikan për të dëshmuar mbi
veprimet e kompanisë lidhur me skandalin.

THËNIA E DITËS

Facebook-u do të përballet me
gjobën e tij të parë pas skandalit me
“Cambridge Analytica”, për shkak se
platforma e mediave sociale e lejoi
firmën britanike të kishte qasje tek
informacionet private të miliona përdoruesve, pa pëlqimin apo dijeninë e tyre.
Një zyrë hetimore e qeverisë britanike,
ajo e Komisionerit të Informacionit
(ICO), e gjobiti Facebook-un me 500
mijë paund ose 663 mijë dollarë, shuma maksimale që mund të vendoset për
shkelje të ligjeve britanike të privatësisë
mbi të dhënat. Në një raport, ICO zbulonte se Facebook kishte thyer ligjin
duke mos mbrojtur të dhënat e rreth 87
milionë përdoruesve të prekur nga
shkelja e sigurisë. Hetimi i ICO-s arriti
në përfundimin se Facebook-u “e shkeli
ligjin duke dështuar në mbrojtjen e
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ELEKTRICISTËT
Ishin dy elektricistë që po punonin
në një pallat, kur njëri nga këta
thotë:
- Cimo kape një çik atë telin
- Cilin nga të dy?
- S’ka rëndësi, kë të duash
- E kapa, po tani?
- Të ndodhi gjë?
- Jo, pse?
- Asgjë asgjë. Lëshoje tani se
duhet ta rregulloj, po atë tjetrin
mos e prek se të lë në vend!

Liria është diçka, për të cilën ia
vlen të paguash që ta kesh.
(Zhyl Vern)

