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Shkup, 12 shtator- Gjermania mbetet kryefjala e
zgjerimit të BE-së, anëtarësimit të shteteve të rajo-
nit në Evropë , bashkëpunimit të tyre të ndërsjel-
lë , si dhe realizimit të reformave të ndryshme në
rrugën e aderimit në Unionin Evropian. Kjo u thek-
sua ndër  të tjerash, në ditët e hapura të agjendës
investuese rajonale të Ballkanit perëndimor të or-
ganizuar të mërkurën në Shkup nga ana e Qendrës
për hulumtim dhe krijimin e politikave.Duke

shpjeguar rëndësinë e madhe të integrimit të sh-
teteve të rajonit në BE që nënkupton edhe për-
mirësimin e mirëqenies së qytetarëve, kryetari i
Odës ekonomike të Maqedonisë , Branko Azeski
theksoi se sot bile situata ekonomike në gjashtë
shtetet e Ballkanit perëndimor, është edhe më e
vështirë se në fillim të viteve 90-të. Ai këtë e mbë-
shtet me statuset e ndryshme të shteteve të rajo-
nit lidhur me procesin e anëtarësimit...

Gjermania, kryefjala e integrimit evropian të rajonit 
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A ka paqe pas
rishikimit të
kufijve?

Muajin e kaluar, këshilltari i sigu-
risë kombëtare John Bolton tha
se, Shtetet e Bashkuara “nuk do të
qëndronin në krye” të një marrë-
veshjeje shkëmbimi territorial
midis Serbisë dhe Kosovës. Ra-
portet e fundit sugjerojnë se të
dyja vendet, janë pranë një
marrëveshjeje që do të zgjidhë
një nga pengesat më sfiduese po-
litike të Evropës
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“E ardhmja e Kosovës dhe e Maqedonisë është që të drejtohen drejt BE-së dhe NATO-s. Kosova jep përkrahje që
të lëvizni para drejt NATO-s për të ardhme evropiane. I ftoj qytetarët të marrin pjesë në referendum dhe të
votojnë “për” Maqedoninë në NATO. Ky është moment historik që duhet të shfrytëzohet. Ne e mbështesim
integritetin territorial të Maqedonisë, mbështesim referendumin. I ftoj qytetarët në Maqedoni, posaçërisht
shqiptarët të dalin dhe të votojnë pro referendumit. “, tha presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi
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Kosova duhet të besoj vet në pavaresinë
dhe integritetin e saj territorial 
“Kosova para se gjthash duhet te besoj vet
ne pavaresine dhe integritetin e saj
territorial, te cilat koheve te fundit eshte
duke i humbur.
Hapja e bisedimeve per ndarje te Kosoves e
ka zhvendosur problemin e marredhenieve
nder-shteterore ne mes Kosoves dhe Serbise
ne ate qe Beogradi e quan problem
shqiptaro-serb, dhe kjo padyshim eshte
fitore monumentale e diplomacise serbe ne
kete moment.
Por ne esence, qellimi i Serbise nuk eshte
rregullimi i marredhenieve shqiptaro-serbe,
por amputimi i shtetesise se Kosoves duke ia
marre veriun, dhe duke i perkeqesuar
marredheniet nder-etnike, pasi shumica
absolute e serbeve do te mbesin perseri ne
Kosove, dhe te cilet bashkejetojne ne paqe
me shqiptaret.
Me opcionin e ndarjes - “korrigjimit te
kufinjeve”, Kosova do e humbe territorin dhe
do te hyj ne nje cikel te krizave politike dhe
nder-etnike, dhe do te shnderrohet ne shtet
te deshtuar, ndersa Serbia do anetaresohet
ne BE dhe do te beje sehir me Kosoven qe
nuk do te mundet ta qeverise veteveten.
Duhet dikush te jete i verber dhe mos ta
shoh kete rrjedhe te ngjarjeve”, ka shkruar
në profiling e tij në facebook, Lulëzim Peci.

Tarifa në “Rrugen e Haraçit”
Prej dates 17 shtator fillon tarifimi ne
“Rrugen e Haraçit”, zyrtarisht e njohur me
emrin “Rruga e Kombit”, ne Shqiperi. 10 euro
per hyrje e dalje. Ato do te mbledhen nga
biznesmeni i afert me Edi Ramen, Shefqet
Kastrati. 
Edi Rama eshte me mire qe ba publike
numrin e llogarise bankare te biznesmenit te
tij, Shefqet Kastratit. Aty kishim deponu
secili para. Sipas mundësive. Dikush 100
euro, diku 1 mije e dikush 5 mije. Derisa te
mbledhen aq sa kerkojne Kastrati e Rama. I
paguajme ne avans. Me mire me ia ba
keshtu, se sa nepermjet tarifimit rutinor ne
autostrade. 
Kjo metoda e tyre pak kokecarese. Do te
behemi kahre duke i dorezu nga 10 euro, sa
here te shkojme ne Shqiperi. Munden mos
me te qellu me veti. Me mire i paguan
njehere per tere jeten”, ”, ka shkruar në
profilin e tij në Facebook  gazetari  Parim
Olluri.

‘Vijat e kuqe’ në
dialogun Kosovë-Serbi
Tonet pjesërisht të papajtueshme
ndërmjet Shteteve të Bashkuara të
Amerikës dhe Gjermanisë, lidhur
me mënyrën e zgjidhjes së konte-
stit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë,
mund ta zgjasin, por jo edhe ta rre-
zikojnë procesin negociues
ndërmjet këtyre dy vendeve, pro-
ces ky i cili po lehtësohet dhe mbë-
shtetet nga Bashkimi Evropian,
vlerësojnë njohësit e zhvillimeve
politike, në Kosovë dhe Serbi.
Gjermania dhe Britania e Madhe e
kundërshtojnë fuqishëm koncep-
tin e ndryshimit të kufijve, ndërkaq
që Shtetet e Bashkuara të Ame-
rikës, siç është thënë disa herë,
mbështesin zgjidhjet që arrihen
nga të dyja palët në kontest.
Senatori amerikan dhe kryesuesi i
Komisionit për Siguri Kombëtare i
Senatit të Shteteve të Bashkuara,
Ron Jonson, në një intervistë për
Radion Evropa e Lirë, ka theksuar
se “Gjermania ka vija të kuqe,
ndërkaq Shtetet e Bashkuara të
Amerikës jo”.
Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese
të Kosovës, Enver Hasani, profesor i
të Drejtës dhe Marrëdhënieve
Ndërkombëtare, duke folur për Ra-
dion Evropa e Lirë, shpreh mendi-
min se në rast se Kosova dhe Serbia
do të bënin marrëveshje për ndry-
shim të kufirit, pa pasur një kon-
sensus të vendeve perëndimore
lidhur me modalitetin e epilogut të
dialogut të Brukselit, marrëveshja
e tillë do të prodhonte pasoja të
rrezikshme.
“Nëse nuk ka pajtim ndërmjet
SHBA-së dhe Gjermanisë, në rastin
ku edhe Franca do ishte e padekla-
ruar, çdo marrëveshje ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë që synon
ndryshimin e kufijve aktual, do të
shoqërohet me dhunë dhe tragjedi
njerëzore, përkatësish, zhvendosje
të dhunshme të popullsisë në jug
të lumit Ibër dhe në pjesën e Lu-
ginës së Preshevës”.
“Kjo, jam shumë i sigurt, që do të
jetë pasojë e pashmangshme, në
rast se nuk ka një veprim të harmo-
nizuar në mes të dy anëve të Atlan-
tikut, përkatësisht SHBA-së dhe
Gjermanisë”, tha Hasani.
Megjithëkëtë, koncepti i pandry-
shueshmërisë të kufijve, të cilin një
pjesë e madhe e bashkësisë
ndërkombëtare – në radhë të parë
Gjermania dhe Britania e Madhe- e
garantojnë dhe mbrojnë, tashmë
është gjetur para testimit. Kjo për
shkakun se Shtetet e bashkuara të
Amerikës, si fuqia më e madhe në
botë, ka treguar mirëkuptim për
zgjidhjet që arrihen nga të dyja
palët në kontest, pa e përjashtuar
ndryshimin e kufirit.

(REL, 12 shtator)

MEDIACitate

Ndryshimi i kufirit Kosovë-Serbi mund të sjellë
shumë debate, por nuk ka nevojë të hapë derën
për ndryshime të mëtejshme në vende të tjera

Muajin e kaluar, këshilltari i sigurisë kombëtare John Bolton tha se, Shtetet
e Bashkuara “nuk do të qëndronin në krye” të një marrëveshjeje shkëmbimi
territorial midis Serbisë dhe Kosovës. Raportet e fundit sugjerojnë se të
dyja vendet, janë pranë një marrëveshjeje që do të zgjidhë një nga penge-
sat më sfiduese politike të Evropës, që nga fundi i Luftës së Ftohtë. Plani do
të rishkruante ndarjen Serbi-Kosovë, për të lejuar një territor serb në Veriun
e Kosovës të bashkohet me Serbinë, ndërsa një rajon shqiptar në jug të Ser-
bisë do të bashkohej me Kosovën. Aksionet janë të larta: Zgjidhja e këtij bl-
lokimi, ndoshta do të hapë rrugën që Kosova të fitojë një vend në Kombet
e Bashkuara. Kjo do të rriste gjasat që edhe Kosova dhe Serbia të bashkohe-
shin me Bashkimin Evropian dhe potencialisht me NATO-n. Vërejtjet e Bol-
tonit janë në kundërshtim me shumë liderë evropianë, të cilët kanë sh-
qetësime se, ndonjë marrëveshje e tillë do të jetë destabilizuese. 
Si funksionoi ndarja e Kosovës? Ndarja e Kosovës e vitit 1999 nga Serbia (më
herët Jugosllavia), mori parasysh një rezultat të indeksit të mesatares, ku
pakicat e rëndësishme mbetën në të dy anët e kufirit. Siç parashikohej në hu-
lumtim, dhuna e armatosur vdekjeprurëse u rikthye, dhe pikërisht në ato
rajone ku ishin vendosur pakicat etnike, më së shumti në periudhën 2000-
2001 në luginën e Preshevës në Serbi dhe, në vitin 2004 në Mitrovicën e Ko-
sovës. Shpërthimi i fundit u përhap shpejt në të gjithë vendin në zonat e
serbëve dhe grupeve të tjera minoritare. Këto përplasje çuan në dhjetëra të
vrarë dhe dhjetëra mijëra të shpërngulur, me fushata të rinovuara nga spa-
strimi etnik. 
Ndërsa Lugina e Preshevës ka shumicën e popullatës shqiptare, Serbia e ka
kontrolluar fort këtë territor, që nga Marrëveshja e Konçulit e vitit 2001 dhe
banorët e Luginës, nuk kanë mundësi të rebelohen në të ardhmen, pa mbë-
shtetje të konsiderueshme të jashtme nga Kosova, një ngjarje që nuk ka gja-
sa të ndodh, për shkak të qëllimeve të politikës së jashtme të Kosovës, që ka
të bëjë me integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ndërsa pakica
shqiptare mund të preferojë të jetojë nën sundimin kosovar, shumica ka gja-
sa të vazhdojnë të punojnë në mënyrë paqësore me Serbinë, për sa kohë që
institucionet shtetërore të Serbisë mbeten të forta. Kjo sugjeron se është
logjike, që Lugina e Preshevës të mbetet brenda Serbisë. Dorëzimi i kontrol-
lit të këtij rajoni paqësor mbi Kosovën tani, mund të çojë në dhunë desta-
bilizuese, ndërsa forcat serbe të sigurisë u tërhoqën dhe grupet minoritare
të Preshevës, duke përfshirë më shumë se 15,000 serbë, ndoshta ikën. Mi-
trovica veriore e Kosovës nga lumi “Ibër”, deri në kufirin me Serbinë është një
histori e ndryshme. Ky territor është pothuajse ekskluzivisht serb dhe ka qenë
në mënyrë efektive i pavarur nga Kosova që nga viti 1999 – një ndarje de fac-
to. Megjithëse Marrëveshja e Brukselit për vitin 2013, ka ndërmarrë hapa për
integrimin e rajonit në Kosovë, duke përfshirë vendosjen e forcave veriore të
sigurisë në mënyrë formale brenda një force të vetme policore të Kosovës,
rajoni është i ndarë etnikisht dhe funksionon në mënyrë autonome. Serbët
etnikë ende kontrollojnë sigurinë e rajonit. Ri-integrimi i asaj zone në Kosovë
sot, mund të bëhet vetëm me forcë dhe kjo ndoshta do të çonte në dhunë
masive, nëse qeveria e Kosovës përpiqet të kontrolloj ose të përzihet më for-
cat e sigurisë serbe, kuazi-shtetërore. Serbia pothuajse, me siguri do ta
mbështesë enklavën e tij në Veri të Kosovës në një konflikt të tillë, qoftë hap-
tazi apo joformalisht – një skenar ndoshta i ngjashëm me mbështetjen e Ru-
sisë në Ukrainën lindore sot. Një mënyrë për të ruajtur paqen do të ishte për
Kosovën, që të heqë dorë nga kontrolli formal i zonave Serbe në veri, duke
pranuar ndarjen që ka ndodhur tek të gjitha. Nëse kjo mund të përfundojë
në këmbim të njohjes së Kosovës nga Beogradi, mundësia e paqes afatgjatë
do të ishte edhe më e lartë. Kritikët e ndryshimeve të kufirit argumentojnë
se, duke bërë kështu, ka rreziqe për “hapje të një kutie të sfidave të reja të
Pandorës për të gjithë rajonin”. Por ky pozicion nuk arrin të vlerësojë aftësinë
e bashkësisë ndërkombëtare, për të pranuar pozicione jobindëse pa shkak-
tuar paqëndrueshmëri. Rreziqet e njëjta, për shembull, janë vërejtur kur
dhjetëra vende u rreshtuan për të njohur pavarësinë e Kosovës në vitin
2008, duke mohuar të njëjtën të drejtë në Republikën Srbska, një rajon me
ambicie separatiste brenda Bosnje-Hercegovinës. Megjithatë, nuk pati pa-
qëndrueshmëri. Ndryshimi i kufirit Kosovë-Serbi mund të sjellë shumë de-
bate, por nuk ka nevojë të hapë derën për ndryshime të mëtejshme në ven-
de të tjera./ Washington Post

A ka paqe pas
rishikimit të kufijve?

Deklaratë absurd e senatorit Ron Xhonson
“ShBA nuk dëshiron ta imponojë zgjidhjen.
Duam të përkrahim kryetarin Vuçiq, t’i japim
hapësirë që të arrijë zgjidhje kompromisi.
Keni lider të guximshëm, lider që dëshiron më
të mirën për popullin serb. Ai do të dëshmojë
trimëri dhe do të jetë trim që ta zgjidhë këtë
problem.” Kështu ka deklaruar senatori
amerikan, Ron Xhonson. Koment: qishtu me
folë ndonjë zyrtar rus, do të dukej i
pabalancuar”, ka shkruar në profilin e tij në
Facebook profesori universitar, Milazim
Krasniqi.

K O N K U R S
Gazeta KOHA shpallë konkurs për:

• përkthyes 
Kushtet: Kandidatët duhet të njohin mirë gjuhën:

- shqipe
- maqedone
- angleze

Të interesuarit duhet që CV-të e tyre t'i dërgojnë në e-mail adresën: 
marketing@koha.com.mk.

Afati i dorëzimit të dokumenteve zgjat 5 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në gazetë.
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Zejnulla VESELI

Shkup, 12 shtator – Thirrjen që qyte-
tarët e Maqdonisë të dalin dhe te
votojnë pro referendumit me 30
shtator, presidenti i Republikës së
Kosovës Hashim Thaçi që ua drej-
toi shtetasve të Maqedonisë gjatë
mbajtjes së konferencës së përba-
shkët me kryeministrin e Maqedo-
nisë Zoran Zaev, aspak nuk ka të
bëjë më çështje se Kosova po i për-
zihet në punët e brendshme Ma-
qedonisë por çdo porosi apo kë-
shillë që liderët e vendeve të
Ballkanit ua përcjellin vendeve
fqinje për gjetje të një zgjidhje më
të mirë duhet të përshëndetet dhe
të përkrahen pa rezerva sepse
kemi të bëjmë me interes shtetëror
edhe ardhmërinë e shteteve të Bal-
lkanit e ajo është integrimi në BE
dhe NATO. 

Kështu iu përgjigj presidenti i
Kosovës Thaçi pyetjes së gazetarë-
ve se me thirrjen që u bënë qyte-
tarëve të votojë pro referendumit a
nuk është përzierje në punët e
brendshme të Maqedonisë. “Unë
sot nuk jam këtu që të marrë anën
e një lideri partiak apo liderit te
tjetër partiak. Është tepër inku-
rajuese të dëgjosh kryeministrin
se si fuqishëm e mbështet shtetit
tij rrugës drejt integrimit në BE
dhe anëtarësimin në NATO. Liderët
në Maqedoni dhe Kosovë i
zgjedhin qytetarët dhe se
marrëdhëniet mes Kosovës dhe
Maqedonisë nuk duhet të bazohen
në skemat politike por në interesin
shtetëror të dyja vendeve. Shpre-
sojë që qytetarët e Maqedonisë të
votojnë “PËR” referendumin dhe
se do të arrihet cenzusi. Dilni dhe
votoni ky është patriotizmi më i
madh që mund ta bënë çdo qyte-
tar për vendin e tij”, tha presidenti
i Kosovës Thaçi.  Presidenti i Ko-
sovës, Hashim Thaçi njëherit u sh-
preh se e mbështet fortë arritjet e
e kryeministrit të Maqedonisë Zae-
vit për zgjidhjen e marrëveshjes
me Greqinë. “E ardhmja e Kosovës
dhe e Maqedonisë është që të drej-

tohen drejt BE-së dhe NATO-s. Ko-
sova jep përkrahje që të lëvizni
para drejt NATO-s për të ardhme
evropiane. I ftoj qytetarët të marrin
pjesë në referendum dhe të vo-
tojnë “për” Maqedoninë në NATO.
Ky është moment historik që
duhet të shfrytëzohet. Ne e mbë-
shtesim integritetin territorial të
Maqedonisë, mbështesim referen-
dumin. I ftoj qytetarët në Maqe-
doni, posaçërisht shqiptarët të da-
lin dhe të votojnë pro
referendumit! Mos të humbin
kohë duke qëndruar në shtëpi, por
të sakrifikojnë pak kohë për të vo-
tuar për të ardhmen e Maqedoni-
së në NATO. Kjo është në interesin
e të gjithëve”, tha Hashim Thaçi,
President i Kosovës. 

LAVDËRIMI I MILLOSHEVIQIT, I
PAPRANUESHËM

Presidenti i Kosovës Thaçi foli
edhe për marrëdhëniet mes Beo-
gradit dhe Prishtinës duke thek-
suar se procesi nuk do të jetë i lehtë
që të arrihet një marrëveshje hi-
storike e paqes, që nënkupton
njohjen reciproke Kosovë-Serbi,
por është rruga e vetme e dialogut

të negociatave që Kosova sa më sh-
pejt të jetë drejt perspektivës eu-
roatlantike, por edhe Serbia drejt
perspektivës evropiane dhe që de-
finitivisht të kemi një hapësirë
evropiane. “Marrëveshja do të jetë
e vështirë për t’u arritur, me plotë
pengesa, por jam optimist që më
mirë është ta kryejmë tash këtë
marrëveshje sesa pas një dekade
apo dy”, tha Thaçi presidenti i Ko-
sovës. 

Duke folur për vizitën e fundit
të presidentit serb në Mitrovicë të
Kosovës, Thaçi  potencoi se si pre-
sident i Kosovës bashkë me presi-
dentin e Serbisë një kohë të gjatë

po zhvillojmë dialog me
ndërmjetësimin e Bashkësisë Evro-
piane për të gjetur zgjidhje për-
fundimtare sa i përket njohjes së
përbashkët të të dyja  shteteve,
mirëpo porositë që dërgohen nga
njerëz e në veçanti nga presidenti
i Serbisë Vuçiç për glorifikim e figu-
rave që janë dënuar nga Gjykata e
Hagës si kriminel lufte, të cilët me
veprimit e tyre kanë kryer gjenocid
mbi popuj tjerë që nuk janë serb,
nuk e çojnë përpara procesin e dia-
logut por vetëm se i dëmtojnë
përpjekjet për arritjen marrëve-
shjes mes Kosovës dhe Serbisë”. 

Kështu e komentoi presidenti i

Republikës së Kosovës, Hashim
Thaçi, në pres konferencën e për-
bashkët me kryeministrin e Maqe-
donisë Zoran Zaev, pyetjen nga ga-
zeta KOHA se si e komenton
lavdëratën që presidenti serb
Vuçiq ia bën Millosheviqit.
“Çdo mezash për paqe, stabilitet

dhe dialogut të fqinjësisë së mirë
është shumë i mirëseardhur. Presi-
denti Vuçiç e ka vizituar Kosovën
me lejen e institucioneve të Ko-
sovës. Në të njëjtën kohë kur po
zhvillohet dialogu për paqe dhe
njohje reciproke të dyja shteteve,
fjalimi presidentin serb Vuçiç në
Mitrovicë për glorifikimin e figurës
së Slobodan Millosheviqit dhe gje-
neralëve të cilët identifikohen se
kanë ushtruar gjenocid ndaj po-
pujve kroat, boshnjak dhe në fund
krimet dhe spastrimin e Kosovës
nga shqiptarët. Këto glorifikime
nuk shkojnë për të mirën e zhvilli-
mit të procesit të dialogut dhe
mendoj se është gabim dhe për të
ardhur keq”, tha Hashim Thaçi,
presidenti i Republikës së Kosovës
gjatë vizitës një ditore që po qën-
dron në Maqedoni. 

ZAEV: KOSOVA DHE
MAQEDONIA NUK KANË

ÇËSHTJE TË HAPURA
Ndërsa kryeministri i Maqedo-

nisë, Zoran Zaev në konferencën e
përbashkët me presidentin e Ko-
sovës, Hashim Thaçi paralajmëroi
bashkëpunim më intenziv mes dy
vendeve përmes vendosjes së ko-
mitetit të përbashkët. “Së do të fil-
lojmë me ndërtimin e infrastruk-
turës Bllacë – Shkup nga
vendkalimi kufitar me kosovën
drejt Shkupit dhe se kjo rrugë do të
ketë ndikim pozitiv në tregtinë e
dy vendeve. Ndërtimi i autostradës
a do të mundësoj qarkullimin e lirë
të njerëzve dhe mallrave dhe do të
ndikoj dukshëm në rritjen e ba-
shkëpunimit ekonomik”, tha krye-
ministri Zaev. Sa i përket
marrëdhënieve fqinjësore mes dy
shteteve Zaev deklaroi se Kosova
dhe Maqedonia nuk kane asnjë çë-
shtje të hapur, janë dy shtete mike
me një bashkëpunim të shkëlqyer.
“Maqedonia do të mbështesë çdo
zgjidhje pozitive të marrëdhënie-
ve Kosovë-Serbi që të përmirë-
sohet mirëqenia e rajonit. Gjitha-
shtu Maqedonia e përshëndet
dialogun mes Prishtinës dhe Beo-
gradit që e konsiderojmë si kyçe
për stabilitet. Ky dialog do të jetë
zgjidhje për përforcimin e paqes
mes Serbisë dhe Beogradit”, tha
kryeministri i Maqedonisë Zoran
Zaev.

HASHIM THAÇI VIZITON SHKUPIN

Maqedonia dhe Kosova, 
dy fqinjë të mirë 

Zaevi nuk do të debatojë me Mickoskin si bojkotues i referendumit
Jam i gatshëm që të pranoj debat me zotëri Mickoskin
kur ai qartë dhe publikisht do të thotë se është
kundër bojkotit. Menjëherë pasi që ta thotë këtë,
menjëherë do ta pranojmë debatin. Qëndrimet e
këtilla definitivisht e çorientojnë të ardhmen e
Maqedonisë. 
Këtë e deklaroi kryeministri Zoran Zaev duke u
përgjigjur në pyetjen e gazetarëve se si e komenton
ftesën e liderit të VMRO-DPMNE-së Hristijan
Mickoski për duel televiziv dhe qëndrimin e tij që
secili të votojë sipas bindjes së tij në referendumin e
ardhshëm.

“E ardhmja e Maqedonisë meriton që gjithmonë të
flitet për këtë çështje dhe nga ky aspekt bojkotimi i së
ardhmes së Maqedonisë nuk paraqet kurrfarë baze
që të ulet të bisedohet”, ka deklaruar  Zaev.

Thaçi pritet nga Ahmeti 
Kryetari i Bashkimit Demokratik
për Integrim, Ali Ahmeti, ka pritur
të mërkurën në Shkup Presidentin
e Republikës së Kosovës, Hashim
Thaçi.  Kryetari Ahmeti dhe
Presidenti Thaçi kanë
bashkëbiseduar rreth
referendumit të 30 shtatorit si dhe
zhvillimeve në rajon, me theks të
veçantë mbi dialogun midis
Republikës së Kosovës dhe Serbisë.
Lideri Ahmeti njoftoi Presidentin
Thaçi mbi mbarëvajtjen e fushatës
për referendum duke nënvizuar
rëndësinë e madhe që ka zbatimi i
suksesshëm i marrëveshjes së
Prespës. Kryetari Ahmeti dhe
Presidenti Thaçi u dakorduan që
shqiptarët dhe në përgjithësi të

gjithë qytetarët e Maqedonisë
duhet të dalin masovikisht dhe të
votojnë PRO integrimit në NATO
dhe EU. Bashkëbiseduesit
konkluduan që e vetmja e ardhme
për vendet e Evropës Juglindore,
që siguron paqë të qëndrueshme,
siguri dhe stabilitet, është
integrimi euroatlantik. Ahmeti

mbështeti tërësisht përpjekjet
intenzive të institucioneve të
Kosovës me ndihmesë
ndërkombëtare për zgjidhje
përfundimtare të dialogut me
Beogradin mbi demarkacionin e
kufirit. Koha është për një Evropë
Juglindore të integruar tërësisht
në NATO dhe BE. 

“E ardhmja e Kosovës dhe e
Maqedonisë është që të
drejtohen drejt BE-së dhe
NATO-s. Kosova jep
përkrahje që të lëvizni para
drejt NATO-s për të ardhme
evropiane. I ftoj qytetarët të
marrin pjesë në
referendum dhe të votojnë
“për” Maqedoninë në NATO.
Ky është moment historik
që duhet të shfrytëzohet.
Ne e mbështesim
integritetin territorial të
Maqedonisë, mbështesim
referendumin. I ftoj
qytetarët në Maqedoni,
posaçërisht shqiptarët të
dalin dhe të votojnë pro
referendumit. “, tha
president ii Kosovës,
Hashim Thaçi
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Koha, e enjte, 13 shtator 2018 

Shkup, 12 shtator - Zëvendëskryetari i Qe-
verisë, për Çështje Evropiane, Bujar
Osmani zhvilloi një  takim me Ministrin
e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Ho-
landës Stef Blok.

“Holanda është një ndër mbështetë-
sit më të fuqishëm të Republikës së Ma-
qedonisë dhe procesit tonë integrues, si
dhe vend me të cilin në mënyrë tradicio-
nale kemi bashkëpunim posaçërisht të
suksesshëm. Këtë mbështetje gjithsesi
e pres edhe në këtë periudhë të ndjesh-

me për vendin” – deklaroi Osmani, duke
nënvizuar se  referendumi që pason, në
këtë moment prokupon fokusin politik
në vend, dhe pjesëmarrja juaj në këto
momente historike është një akt i miqë-
sisë së sinqertë, për çka personalisht jam
mirënjohës.

Në vazhdim të bisedës Zëvendë-
skryeministri Osmani bashkëbiseduesin
e tij informoi se krahas përgatitjeve për
referendum, Qeveria me seriozitet i është
përkushtuar edhe përgatitjes së  skrinin-

gun që pason si dhe përgatitjes për filli-
min e negociatave, për çka tani më është
krijuar ekipi negociues, që punon edhe
në përgatitjen e strukturës negociuese. 

Shefi i diplomacisë së Holandës, Stef
Blok u takua edhe me homolgun e tij,
Nikolla Dimitrov dhe e cilësoi si arritje hi-
storike Marrëveshjen për emrin pasi si-
pas tij i hap rrugën integrimit të vendit në
strukturat euro-atlantike. Blok theksoi
se përveç përgjegjësisë së politikanëve
edhe qytetarët kanë një rol të rëndësi-
shëm për të ardhmen e vendit të cilën
do ta vulosin në referendumin e 30 shta-
torit. “E kuptoj se Marrëveshja e Prespës
është kompromis i ndjeshëm, por
zgjidhja e kësaj çështjeje i hap dyert për
të ardhme më të mirë për Maqedoninë.
Varet nga të gjithë aktorët politik, duke
përfshirë edhe opozitën nëse do ta vazh-
dojnë këtë rrugë deri në fund. Referendu-
mi është pjesë e procesit demokratik dhe
për këtë duhet të shqyrtohen argumen-
tet pro dhe kundër. Iu mbetet qytetarëve
tuaj ta marrin vendimin për të mirën e
vendit tuaj”, u shpreh Stef Blok, Ministër
i Jashtëm i Holandës.

Zyrtari i lartë i NATO-s
viziton Shkupin
Shkup, 12 shtator - Ministrja e Mbrojtjes Radmilla
Shekerinska sot kishte takim pune me zëvendës-
ndihmës sekretar i përgjithshëm të NATO-s për çë-
shtje politike dhe politikë të sigurisë, Xhejms Apa-
turaj, që realizohet në kuadër të procesit për
bisedime për anëtarësim të Maqedonisë në
Aleancë.

Në takim, ministrja Shekerinska tha se me
përkushtim të plotë, guxim dhe vendosmëri, Qeve-
ria vitin e kaluar punoi për tre çështje të rëndësish-
me – Marrëveshja me Bullgarinë, Marrëveshja për
çështjen e emrit me Greqinë dhe marrëdhëniet
ndëretnike në vend. Në lidhje me anëtarësimin në
NATO, Shekerinska  shtoi se ekipet në Ministri janë
të përgatitura që t’i fillojnë bisedimet për anëtarë-
sim dhe se ky proces po lëviz sipas dinamikës së pla-
nifikuar, kumtoi Ministria e Mbrojtjes.

Tetovë, 12 shtator - Abdulmenaf Bexheti, për katër vi-
tet e ardhshme do të jetë rektor I Universitet të
Evropës Juglindore.Ai me amrrjen e detyrës rektor
I UEJL-ës, u zotua se do të punon me përkushtim
dhe guxim për një arsim sa më cilsorë në vendin
tonë, dhe që Unversitetin e Evropës Juglindore të
ngritet në universitet më të mira në vend dhe më
gjërë. Të pranishëm në inagurimin e tij ishin
shumë kolegë professor,akademik, rektor të uni-
veersiteteve të vendit dhe rajonit, ministri Ademi
si dhe kryeministri I vendit Zoran Zaev. "Si rektor i
tretë i UEJL-it, premtoj se do bëj përkushtimin
maksimal për të vazhduar dhe rritur vlerat e lart-
theksuara. Sfidat e qëndrueshmërisë financiare
të Institucionit do t’i menaxhojmë me pruden-
tizëm maksimal, transparencë të lartë, llogaridhë-
nie profesionale dhe efiçiencë maksimale të
mundshme. Shpresoj në mbështetjen e bashkësi-
së ndërkombëtare si dhe Institucioneve vendore
në funksion të njohjes së vlerave publike që i
krijojmë për të mirën publike. Pas përmbushjes së
Misionit bazë, mbase ka ide për internacionalizim
të plotë të UEJL-së por sigurisht pasi që të gjendet
modeli i qëndrueshmërisë financiare në kushtet e
një regjioni të integruar në BE, kur edhe standar-
di jetësor do mundësojë një funksionim të tillë.

Fokusi im më prioritar mbetet te standardet e
cilësisë-në të dy krahët-mësimdhënie dhe hulum-
time. BE-ja në HEAL, ka ndërtuar sistemin ESG-së
paku në tre dimensione: atë të cilësisë së brendsh-
me, cilësisë së jashtme dhe Agjencionin që e mo-
nitoron dhe e vlerëson atë. Në Strategjinë e saj të
fundit ,,Përtej 2020,, ajo krijon sinergjinë midis
HEAL dhe HEH (Hapësirën Europiane të Hulum-
timeve).", tha Abdulmenaf Bexheti, rektor i UEJL-së.

“Nuk pajtohem me vendimin e parti-
së në lidhje me referendumin. Unë kon-
sideroj që VMRO-DPMNE duhet të ftojë
anëtarësinë që të dalin në referendum
më datë 30 shtator dhe secili vet të ven-
dosë me votën e tij “për” ose “kundër”,”
ka deklaruar për MKD.mk, Mitko Jançev,
nënkryetari i VMRO-DPMNE-së.

Jançev thotë se mbrëmë ai nuk ka
marrë pjesë në mbledhjen e Komitetit

ekzekutiv të partisë dhe se ka votuar për-
mes lidhjes telefonike. “Sa e di, vetëm
unë kam qenë kundër qëndrimit të parti-
së që qytetarët, anëtarësia, vetë të vendo-
sin si të veprojnë më 30 shtator. Unë kon-
sideroj që VMRO-DPMNE duhet të ketë
qëndrim preciz, për bojkot ose për dalje
në referendum. Lojë e tillë si nxehtë-
ftohët nuk i përkon partisë”, thotë Jançev. 

Në pyetjen për qëndrimin e tij në

lidhje me Marrëveshjen me Greqinë,
Jançev ka refuzuar të komentojë atë
dokument dhe tha se së shpejti do të tre-
gojë qëndrimin e tij. 

Nga burimet partiake kuptohet se
tash më një kohë të gjatë ka një mosdu-
rim të caktuar mes kryetarit të partisë,
Hristian Mickovski dhe nënkryetarit. 

Jançev thotë se së shpejti do të infor-
mojë për veprimet e tij të ardhshme. 

Shkup, 12 shtator - “Pas ngjarjeve të 27 pril-
lit, grupi që ka ndërhyrë në Kuvend, që
tani është në bankën e të akuzuarve për
këtë rast ka pasur takim edhe me Mitko
Çavkov, ish-drejtorin e Byrosë së Sigurisë
Publike. Ata kanë qenë të hidhëruar me të,
për shkak se ai ka qenë njeriu që drejtpër-
drejt i ka organizuar për ngjarjen në Ku-
vend. Gjithashtu ishin të hidhëruar edhe
në Nikolla Gruevskin, për shkak se ai ish-
te organizatori, ndërsa Çavkov vepronte
sipas urdhërave të tij.

Ata ishin të hidhëruar sepse Gruevski
natën kur doli në televizion dhe u distan-
cua nga të gjithë dhe ngjarja”, kjo është
pjesë e dëshmisë së dëshmitarit të mbroj-
tur të koduar si C1, i cili do të paraqitet në
procesin gjyqësor për këtë rast, shkruan
portali SVEDOK, transmeton INA.

Dëshmitari ka dhënë detaje edhe për
ndërhyrjen në Kuvend dhe se disa nga të
akuzuarit kanë pasur armë.

“Më 27 prill 2017, Jane Çento ka qenë
në komunikim me Ninxhën, përmes vi-
berit. Jane e ka pyetur se si është situata në
Shkup. Ninxha i ka kthyer ‘keq’. Jane të ne-
sërmen rreth orës 16.00 me makinën e
nënës së tij është nisur drejt Shkupit. Nga
grupi i tij veçmë kishin ardhur dhe janë
takuar në një kafeteri në Qendrën Tregta-
re të Qytetit (GTC). Më pas janë takuar me

Ninxhën në Dion. E dij që të ndarë janë
drejtuar drejt Kuvendit. Ninxha me gru-
pin dhe Dimçe Hristovski Zhaba të parët
kanë hyrë. Jane më pas me telefon e
kërkonte Zhaban, sepse i kishte humbur
nuk Kuvend, nuk mund ta gjente. Të për-
mendi se Jane Çento, Igor Jug dhe Zhaba
kanë pasur pistoleta kur kanë hyrë në Ku-
vend. Në një moment këta dy të fundit i
kanë nxjerrë pistoletat, por Jane jo. Kanë
pasur për qëllim që ta vrasin Zoran Zae-
vin, Damjan Mançevskin dhe Ziadin
Selën. E dij që Jane me diçka të zezë e go-
diti Zaevin, godiste ate, por ishte goditur

Mançevski. Qëllimi ishte që të qëronin he-
sapet me Zaevin dhe Selën”, rrëfen dësh-
mitari i mbrojtur, që për shkak të sigurisë
së tij dhe rrezikut ai do të dëshmojë si C1,
shkruan portali maqedonas SVEDOK.

Më tej theksohet në dëshmi se Çento
non stop ka qenë në komunikim me
Çavkovin, nga i cili ka marrë direktiva se si
të veprohet në Kuvend, si të asgjësohen
kamerat dhe ku drejt të drejtohen për të
goditur caqet e tyre. Sipas tij, të nesërmen
më 28 prill të gjithë pjesëmarrësit përf-
shirë edhe Goran Angelov janë takuar në
Mogila të Prilepit.

Osmani takon kryediplomatin holandez

UEJL ZGJEDH REKTORIN E RI
Bexheti: Me përkushtim
do të afirmoj vlerat e
arritura

PRAPAVIA E NGJARJEVE TË 27 PRILLIT

Çavkov vepronte sipas urdhërave të Gruevskit

ÇARJE NË VMRO-DPMNE 
Nënkryetari  Jançev, pro daljes në referendum
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Omer XHAFERI

Shkup, 12 shtator-Komuna e Çairi e
ka filluar procedurën për furnizim
publik për përgatitjet e projektit
bazë për realizimin e rrugëve
njëkahshe në lagjen e Çairit. Në një
prononcim për gazetën KOHA, nga
Komuna e Çairit, njoftojnë se ndry-
shimi i rrjedhës së komunikacionit
në lagjen e Çairit, pritet të bëhet të
dy krahët e rrugës “Kemal Sejfulla”
e cila në një farë mënyrë e ndanë
këtë lagje në dy pjesë. Analizat pa-
raprake të realizuar nga Komuna e
Çairit, thonë se regjimi njëkahësh i
zhvillimit të komunikacionit në
lagjen e Çairit duhet të funksionojë
në këto rrugë: “Arhiepiskop Dosi-
tej”, “Resenska”, “Stru-
micka”,”Vukovarska”, “Zhikica Spa-
nac”, “Gjorgji Tomovski”,”Dobri
Daskallov”,”Emin Duraku”,”Kërste
Arsenov” dhe “Kemal Sejfullah”.

“Kjo procedurë është shpallur
me datë 5 shtator dhe e njëjta pri-
tet të zgjasë deri në 60 ditë. Pas
përmbylljes së kësaj procedurë
vazhdon faza e përzgjedhjes së një

operatori ekonomik që do ti zba-
tojë punimet për mbarëvajtjen e
regjimit të rrugëve njëkahshe.
Detyrë e këtij operatori do të jetë
vendosje e sinjalizim rrugor dhe
shenjave të komunikacion se në
çfarë drejtimi duhet të lëvizin au-
tomjetet. Paralelisht autoritet e ko-
munës me qëllim realizimin e suk-
sesshëm të këtij projekti do të
zhvillojnë takime me banorët që
jetojnë nëpër këto rrugë dhe të
njëjtit do ti njoftojnë për përparë-
sitë dhe dobitë që burojnë nga ky
projekt”, thonë nga Komuna e Çai-
rit. Mes tjerash nga atje sqarojnë
se qëllimi i këtij projekt është se
lehtësimi i trafikut dhe  qarkullimi
i liri i veturave.

Mbi popullimi i pakontrolluar
ndër vite i lagjes së Çairit, paraqet

njërin prej faktorëve kryesor sepse
qytetarët e kësaj ane të Shkupit ha-
sin në pengesa të shumta gjatë
hyrje-daljeve me vetura nga bane-
sat e tyre. Ngritja e ndërtesave të
reja nga njëra anë dhe hapja e loka-
leve të ndryshme përreth rrugëve,
po ashtu paraqet pengesë që e nga-
dalëson qarkullimin e lirë të komu-
nikacionit. Faktorë shtesë që
ndikon në krijimin e kaosit në ko-
munikacion në rrugët e theksuar
është mungesa e madhe e vendeve
për parking. Të detyruar për të gje-
tur zgjidhje banorët që jetojnë në
këtë pjesë të Çairit detyrimisht ve-
turat e tyre i parkojnë parqet, të
cilët dita ditës po zvogëlohen.

“Rrugët nga ku do të hyhet në
lagje apo nga do të dilet ende nuk
janë precizuar. Kjo është detyrë e

kompanive që do të konkurrojnë, të
cilët në bazë të gjendjes faktike të
rrugëve në terren duhet të japin
propozime-projekt, ku gjithashtu
do të theksohet edhe çështja e
hyrje-daljeve. Gradualisht me afri-
min e projektit dhe sqarimi të de-
tajeve komuna do të konsultohet
edhe me qytetarët për të kuptuar
idetë dhe propozimet e tyre se cila
është mënyrë më e mirë, respekti-
visht cilët prej rrugëve të apostro-
fuar do të bëhet njëkahëshe”, thek-
sojnë nga Komuna e Çairit. Zbatimi
në praktikë i këtij projekti për ba-
norët e kësaj ane është tejet i mirë-
pritur. Me vendosjen e rendit dhe
kujdesit institucional, gjegjësisht
kontrollit policor banorët vlerë-
sojnë se në masë të madhe do të re-
duktohej kaosi i cili bëhet nga per-
sonat e pandërgjegjshëm. Njëherit
ata shprehen se me vendosjen e
regjimit të rrugëve një kafshe, do të
krijohen edhe vende të reja parki-
mi. Në kuadër të rrugëve në fjalë,
në këtë pjesë të Çairit ekzistojnë
një varg institucionesh, duke filluar
nga çerdhe, shkolla, një poliklinik
dhe dy xhami.

Shkup, 12 shtator - Studentët në Ma-
qedoni do të duhet të presin edhe
për një kohë për të fituar përfitime
më të mëdha në lidhje me stan-
dardet e tyre studentore. Do-
methënë, projekti "Vakt i subven-
cionuar studentor" ende nuk është
zgjidhur në mënyrë ligjore, kështu
që nuk mund të fillojë të zbatohet
edhe për një kohë.

Nga Ministria e Arsimit dhe
Shkencës(MASH) nuk njoftuan se
kur saktësisht pritet të fillojë ky
projekt.

Në seancën qeveritare të javës
së kaluar, u vendos që MASH
duhet të përgatisë një ligj krejtësi-
sht të ri për zbatimin e projektit
"Vakt të subvencionuar për stu-
dentët”.

Nga MASH thonë se ky proces
do të hapë një debat të gjerë mbi
formulimin dhe miratimin e
zgjidhjes më të mirë ligjore që do
të kënaqë interesat e studentëve
dhe do të lehtësojë jetën studento-
re. 

Në fund të janarit, ish ministrja
e MASH Renata Deskoska njoftoi
se MASH duhet të përgatisë

projekt-ligjin dhe aktet nënligjore
për zbatimin e projektit, më së voni
deri më 31 maj.

Projekti parashikon mundë-
sinë e subvencionimit të nevojave
të një studenti në bazë të nevojave
të tij: një vakt ushqimi, biletë auto-
busi, një kartë teatri, një libër dhe
shërbime të tjera gjatë ditës, ndër-
sa pagesa do të bëhet nëpërmjet

një telefoni celular ose  kartele
dixhitale studentore.

Ky projekt më shumë se dhjetë
vite është zbatuar në Slloveni. Nga
institucionet ekziston pëlqimi dhe
mbështetja për zbatimin e një
projekti të tilli edhe në vendin
tonë, me përfitime të caktuara për
studentët, sipas mundësive finan-
ciare - informoi Qeveria.

Shkup, 12 shtator-Këshilli me-
dialo-gjyqësor është trupi i ri i
cili është formuar nga Shoqata
e Gjykatësve. Ky vendim është
miratuar në mbledhjen e fun-
dit të Këshillit Drejtues të Sho-
qatës së Gjykatësve, qëllimi i të
cilit është avancimi i raporteve
mes gjykatësve dhe gazetarëve,
gjegjësisht afirmimi i mëtutje-
shëm i transparencës gjyqëso-
re. Formimi i këtij organi me-
dialo-gjyqësor është rezultat i
produktit final të projektit dy
vjeçar “Përforcimi rolit dhe pa-
varësia e gjykatësve në Maqe-
doni”. Krijimi i këtij mekanizmi
i mbështetur nga ambasada e
SHBA-ve në Shkup është i pari i
këtij lloji në rajon, ku gazetarët
dhe gjykatësit do të kenë
mundësi të flasin dhe zgjidhin
çështjet me interes të përba-
shkët. Ndryshe, ky këshill
përbëhet prej 21 anëtar (11 ga-
zetar, të cilët gjatë dy viteve të
kaluar kanë marrë pjesë në
trajnime dhe seminare të ndry-
shme dhe 10 gjykatës nga
gjykatat e ndryshme ne vend).
Baza ligjore për themelimin e
këtij këshill është mbështetur
në një analizë juridike të si-
tuatës me transparencën gjy-
qësor. Autor i kësaj analize
është konstultati Andrej Bozhi-
novski, udhëheqës i projektit
është gjykatësi suprem Xhe-
mail Saiti, njëherit edhe kryeta-
ri i Shoqatës së Gjykatësve,
ndërsa kryetar i grupit punues
është gjykatësi Shpend Devaja.

KOMUNA E ÇAIRIT SYNON LEHTËSIMIN E TRAFIKUT

Zgjidhja përmes
rrugëve njëkahshe 
Pritjet e gjata për të dalë
nga lagja e Çairit pritet ti
takojnë të kaluarës. Kaosi
që një kohë të gjatë
ekziston në këtë pjesë të
Shkupit, me projektin e
Komunës së Çairit, për
shndërrimin e rrugëve
njëkahshe duhet të
marrë fund. Qytetarët e
kësaj ane shprehen
optimist së ky projekt
atyre do t’ju ofroj rend
dhe krijimin e vendeve të
reja për parkim

Këshill i
përbashkët 
i gazetarëve
dhe gjykatësve

Ende s’është gati  “Vakt i subvencionuar” për studentët
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Baza ligjore për
themelimin e këtij
këshill është
mbështetur në një
analizë juridike të
situatës me
transparencën gjyqësor.
Autor i kësaj analize
është konstultati Andrej
Bozhinovski

Koha
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Shkup, 12 shtator - Në kuadër të vi-
zitës zyrtare njëditore në Repu-
blikën e Maqedonisë, presidenti i
Republikës së Kosovës, Hashim
Thaçi realizoi takim edhe me Talat
Xhaferin, kryetarin e Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë.

Në takim, siç informojnë nga
Kuvendi, presidenti Thaçi tha se
Republika e Kosovës, si fqinj i
drejtpërdrejtë, ndjen nevojë të sh-
prehë mbështetje për Republikën
e Maqedonisë. Ai theksoi se Re-
publika e Kosovës e respekton in-
tegritetin territorial të Republikës
së Maqedonisë dhe e mbështet
fuqimisht anëtarësimin e saj në
NATO.

Sa i takon bisedave ndërmjet
Prishtinës dhe Beogradit, Thaçi
tha se marrëveshja eventuale
ndërmjet tyre, nuk do i rrezikojë
aspak vendet fqinje dhe se i tërë
procesi do të jetë në koordinim
me Uashingtonin dhe BE-në.

Kryetari i Kuvendit, Talat Xha-
feri theksoi se ekziston interes
shumë i madh për bashkëpunim
ndërmjet institucioneve të të dyja
vendeve miqësore dhe fqinjëso-
re dhe për intensifikimin e kon-
takteve dhe komunikimit pozitiv
të personave zyrtarë në favor të
përparimit të bashkëpunimit të
mirë të ndërsjellë dhe këmbimit
të përvojave në të gjitha fushat e

jetës politike dhe shoqërore.
Xhaferi tha se i mbështet

përpjekjet për arritjen e marrëve-
shjes përfundimtare ndërmjet

Republikës së Kosovës dhe Repu-
blikës së Serbisë.

Fisnik Pasholli

Shkup, 12 shtator- Gjermania mbetet
kryefjala e zgjerimit të BE-së, anë-
tarësimit të shteteve të rajonit në
Evropë, bashkëpunimit të tyre të
ndërsjellë , si dhe realizimit të refor-
mave të ndryshme në rrugën e ade-
rimit në Unionin Evropian. Kjo u
theksua ndër  të tjerash, në ditët e
hapura të agjendës investuese rajo-
nale të Ballkanit perëndimor të or-
ganizuar të mërkurën në Shkup nga
ana e Qendrës për hulumtim dhe
krijimin e politikave.

Duke shpjeguar rëndësinë e
madhe të integrimit të shteteve të
rajonit në BE që nënkupton edhe
përmirësimin e mirëqenies së qyte-
tarëve, kryetari i Odës ekonomike të
Maqedonisë , Branko Azeski thek-
soi se sot bile situata ekonomike në
gjashtë shtetet e Ballkanit perëndi-
mor, është edhe më e vështirë se në
fillim të viteve 90-të. Ai këtë e mbë-
shtet me statuset e ndryshme të sh-
teteve të rajonit lidhur me procesin
e anëtarësimit në BE, problemet e
mëdha me infrastrukturën tran-
sportuese në rajon,  faktin se borxhi
i ish Jugosllavisë ishte afër 17 mi-
liardë euro, ndërsa tani shtetet e
rajonit kanë borxh prej më shumë
se 300 miliardë euro etj.

Në rajon nevojitet të vijë Gjer-
mania duke investuar miliarda euro

me qëllim që menjëherë  të për-
mirësohet gjendja ekonomike .Në
këtë drejtim megjithatë unë jam op-
timist se dot kemi progres falë edhe
angazhimit të Berlinit , që besoj  që
besoj se si proces do të arin  kulmi-
nacionin gjatë kryesimit të ardh-
shëm gjerman me BE-në ,  prej kor-
rikut deri në dhjetor të vitit 2020”,
theksoi Azeski.  

“Rajoni do të arrijë  përparim të
vërtetë në aspekt ekonomik, atëherë
kur BE dhe Gjermania do të dety-
rojë Ballkanin perëndimor me afate
të caktuara të realizojë reformat dhe
të ec  përpara”,  vlerëson , Branko
Azeski. Nga ana tjetër, profesori uni-
versitetar Vanço Uzunov, theksoi se
Gjermania përmes bashkëpunimit
energjetik dhe infrastrukturor sy-
non  avancimin e  ekonomisë së
rajonit. “Thuhet se ballkanasit ba-
shkëpunojnë kur ndërhyjnë gjer-
manët. Andaj në këtë drejtim janë
kyçe dy gjëra  si  infrastruktura tran-
sportuese dhe  ajo energjetike që
parashikohen me procesin e Berlinit.
Me fjalë të tjera synohet anulimi i
barrierave në këmbimin e mallrave
dhe njerëzve dhe bashkimi i tregje-
ve kombëtare të energjetikës në
tregje rajonale. Kjo do të anulojë
edhe një dukuri prezente vetëm në
rajon që shtetet e Ballkanit më

shumë tregtojnë me BE-në se sa mi-
dis tyre” shtoi më tej Uzunov.

Ai më tej shprehu optimizmin se
në të ardhmen do të tejkalohen pro-
blemet me qarkullimin më të shpejtë
të mallrave , ku kamionët nuk do të
presin më në kufijtë e rajonit nga dy
ditë, por vetëm nga 30 minuta.

Nga ana tjetër, ministri pa por-
tofol i angazhuar për përmirësimin
e biznes ambientit, Zoran Shapuriq,
theksoi se Maqedonia përkundër
faktit se nga viti 2005 është shtet
kandidat për anëtarësim në BE, prej
atëherë fare pak ka lëvizur në këtë
drejtim. “ Përvojat e shteteve si Kroa-
cia, Bullgaria ,Rumania, Mali i zi  etj
tregojnë se reformat e vërteta në një
shtet që aspiron anëtarësimin në
BE, vijnë me vetë procesin e negocia-
tave për anëtarësim “, shtoi Shapu-
riq. Ai pret edhe fitimin e datës për
negociata të Maqedonisë më qer-
shor të vitit 2019 dhe fillimin e tyre
në fund të vitit 2019 apo fillim të vi-
tit 2020. Marija Risteska , drejtore-
shë e Qendrës për hulumtimin dhe
krijimin e politikave tha se Maqe-
donia është e para në rajon që fillon
dialogun trepalësh midis qeverisë ,
biznesit dhe organizatave joqeveri-
tare lidhur me politikat investuese.
Më vonë në këtë debat do të kyçen
edhe shtetet e tjera të Ballkanit

perëndimor.
“ Kjo paraqet projektin e parë në

rajon që inkuadron edhe organiza-
tat joqeveritare në krijimin e poli-
tikave investuese .Ne vlerësojmë se
pjesëmarrja edhe e organizatave  jo-
qeveritare që përfaqësojnë nevojat
e qytetarëve në raport me odat eko-
nomike që përfaqësojnë biznesin ka
një rëndësi të madh,  për shkak se në
këtë mënyrë adresohen dhe orien-
tohen nevojat  dhe interesat e qyte-
tarëve lidhur me politikat investue-
se”, shtoi Risteska.

Ndryshe, ai që njihet tashmë si
“Procesi i Berlinit” është edhe forma
përmes së cilës do të mbahet ritmi
integrues i Ballkanit. Në kushtet e
rritjes së forcave euroskeptike në
Bruksel dhe një stopimi 5-vjeçar të
zgjerimit deklaruar nga presidenti i
Komisionit Jean Claude Juncker, pro-
cesi i hapur në Berlin shihet si rruga
për ta mbajtur gjallë dialogun poli-
tik integrues të vendit.

Në konferencën e Berlinit në
fund të muajit gusht të vitit 2014 , i
është kërkuar BE-së një ndarje më e
favorshme e fondeve të Bashkimit
Evropian për rajonin, duke marrë
parasysh faktin se vetë vendet e BE-
së marrin 5-6 herë më shumë para
sesa vendet e rajonit, duke krijuar
edhe hendekun e madh mes tyre.    

Borxhe të
vjetra, vrimë
prej 111 milion
euro 
Shkup, 12 shtator- Fondi Pen-
sional nuk mund të paguajë
kontributet për 19 mijë biz-
nese dhe bujq. 
Analizat tregojnë se borxh
prej afër 11 milion euro kanë
afër 15 mijë persona juridik
dhe afër 4 mijë bujq. Shka-
qet e pagesës së ulët të këty-
re borxheve janë se përveç
bllokimit të xhirollogarisë,
nuk ekzistojnë mënyrë të
tjera për pagesën e borxhe-
ve  .Gjithashtu një pjesë e
madhe e borxhlinjve
fshihen nga evidenca e
Regjistrit Qen-
dror,falimentojnë, nuk kanë
xhirollogari apo thjesht janë
joaktive.
Përkundër faktit  se në vitin
e kaluar , shkalla e pagesës
së  kontributeve të paguara
është rritur për 90 për qind
në raport me vitin 2016,   në
emër të  borxheve  që da-
tojnë nga viti 2008  ,
megjithatë shuma e paguar
nuk korrespondon me
borxhet që i kanë  subjektet
e ndryshme dhe të sigurua-
rit ndaj Fondit Pensional.
Të dhënat tregojnë se Fondi
Pensional përgjatë vitit,
2017  ka paguar kontribute
në vlerë prej 35.638.673.802
denarë . Prej tyre
33.368.333.503 denarë janë
kontribute për pagat në vi-
tin e kaluar  , 1. 994.397.465
denarë janë kontribute për
pagesën e integruar për pe-
riudhën 01.01.2009 deri më
31 dhjetor të vitit 2016, ndër-
sa 275.942.8340 denarë janë
mjete të paguara në emër të
kontributeve të paguara për
periudhën deri më 31 dhje-
tor të vitit 2008, për të cilat
është kompetent Fondi Pen-
sional që të udhëheqë pro-
cedurë. (F.P.)

Kryeparlamentari Xhaferi pret presidentin Thaçi

REFORMAT ME DIKTAT 

Gjermania , kryefjala e integrimit
evropian të rajonit 
Rajoni do të arrijë  përparim
të vërtetë në aspekt
ekonomik, atëherë  kur BE
dhe Gjermania do të
detyrojë Ballkanin
perëndimor me afate të
caktuara të realizojë
reformat dhe të ec  përpara,
vlerëson kryetari i Odës
ekonomike, Branko Azeski 

Koha
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 12 shtator -  Një nga proble-
met e mprehta me të cilat po për-
ballet aktualisht Ministria e Shën-
detësisë është shpërndarja  jo e
njëtrajtshme e personelit mjekë-
sor.  Kjo vjen si pasoje e braktisjes
nga ana e mjekëve të zonave të
vështira rurale, dhe spitaleve të
qytetit, si edhe për shkak të lë-
vizjeve të brendshme migruese
të popullsisë, që e bëjnë të vësh-
tirë planifikimin e nevojave  për
shërbime mjekësore.

Ministria e Shëndetësisë ende
nuk zotëron një plan të plotë të
burimeve njerëzore në sektorin e
shëndetësisë, i cili të bëjë para-
shikime afatmesme e afatgjate
mbi lëvizjet e largimet e mjekëve
të përgjithshëm apo specialistët e
kategorive të ndryshme, daljet në
pension etj, që janë të domosdo-
shme me qëllim që të ruhet ekui-

libri midis “prodhimit” të burime-
ve të reja njerëzore me këto lë-
vizje. Ministria e Shëndetësisë e
ka parë të arsyeshme që në këtë
periudhë të merr iniciativë  për
shpërndarjen e spitaleve urbane
në pika të shumta në qytetin e
Shkupit. Mirëpo, Kryetarja Gorda-
na Beshlliovska nga unioni i mo-
trave medicinale “Për ne” thotë
për gazetën Koha, se  shqetësimi
i mungesës së mjekëve dhe paji-
sjeve për shërbim të kompletuar
mjekësor, mund të jetë pikë pen-
gese për realizimin e projektit të
ministrisë, për disperzimin e spi-
talit, por si ide ata e përkrahin. “
Duhet kapacitete për të arritë të
realizohet ajo ide, ne në spitalin “8
shtator”, nuk kemi gjinekologji,
sepse afër nesh është spitali i gji-
nekologjisë të Çairit dhe poashtu
spitali “Sistina” dhe kjo ndoshta e
bën që të ketë mungesë të këtij
reparti. Megjithëse, për degët e
disperzuara të spitalit është një
ide e mirë. Mirëpo, për moment
ne kemi mungesë të kuadrit të in-
fermierëve në të gjithë spitalet
ekzistuese dhe kjo do të mbetet
problem. Kjo nënkupton se nuk
mund të përmbushim shërbimet

shëndetësore për të gjithë qyte-
tarët, edhepse hapja e reparteve
të reja është në dobi të qytetarë-
ve”, thotë Beshlliovska. Funksio-
nimi i spitaleve, në aspekt të infra-
strukturës, të qasjes së pacientit
vetëm në Maqedoni klinikat janë
në qendër të qytetit, që njerëzit
vdesin deri sa të arrijnë në spital,
kur flasim për shërbime shën-
detësore terciare dhe sekondare. 

Dr. Shaban Memeti, nga Insti-
tuti i Shëndetit Publik, thotë për
gazetën Koha, se shteti duhet të
bëjë përpjekje për një planifikim
sa më racional të zhvillimit të
shërbimeve shëndetësore në ni-
vel kombëtar, përfshirë këtu edhe
një proces alokimi sa më të arsye-
shëm të spitalit të shëndetësisë.  

“Ministria e shëndetësisë të
bëjë mundësinë që çdo qytetar të
ketë qasje më të lehtë e më të
drejtpërdrejt ndaj institucionit
shëndetësor. Sepse në klinikën
tonë me orë të gjata pacienti nuk
mund  të gjejë parking e jo më
shërbime të tjera. Mirëpo, proble-
mi është se se sa do të zgjas
projekti, në çfarë infrastrukturë
do të ngritet dhe cili do të jetë
kuadri”, thotë Memeti. Ai shton

se do të duhet të krijohet një si-
stem të burimeve njerëzore shën-
detësore të plote e të aftë për të
realizuar me sukses funksionet e
tyre në ruajtjen dhe përmirësimin
e shëndetit të popullatës. Poash-
tu, shpërndarja e degëve të spi-
taleve nuk duhet të jetë e desti-
nuar vetëm në kryeqytet, por
edhe në qytetet e tjera të vendit të
mbipopulluara. “Nëse flasim për
qasjen e qytetarit në institucione
shëndetësore, kjo nuk duhet të
vlejë vetëm në Shkup, kjo vlen
edhe për Tetovën, Kumanovën,
Gostivarin, që qasja të jetë direk-
te për qytetarin dhe shpejtë të
kryej shërbimin shëndetësor dhe
e dyta duhet të rritet  kapaciteti
shëndetësor qoftë terciare apo
sekondare”, thotë Memeti. 

Mirëpo, ministri Venko Filipçe
thotë se numër i madh i spitaleve
brenda qytetit të Shkupit do të
thotë ulje të presionit në nivelin
terciar të mbrojtjes shëndetësore,
kryesisht, frekuencë të lartë të ku-
shteve mjekësore. Kjo sipas mini-
strit mund të realizohet  edhe për-
mes inkuadrimit dhe përgatitjes
së studentëve dhe nxënësve në
shkollat e mesme të mjekësisë.

“Të gjithë që punojmë në si-
stemin e kujdesit shëndetësor
kanë një qëllim kryesor - t'u sigu-
rojmë pacientëve shërbime më të
larta shëndetësore. Shkupi është
vend i mbipopulluar dhe ka trafik
të ngjeshur dhe mbi 100.000 qy-
tetarë që lëvizin. Prandaj, qyteti
ka nevojë për të pasur më shumë
spitale, spitale këto me kapacite-
tin logjistik për të marrë një
numër të konsiderueshëm të pa-
cientëve me diagnozë të ndrysh-
me, të natyrave të ndryshme dhe
siç dihet ka shumë shpesh nevojë
për reagime urgjente”thotë mini-
stri Filipçe.

Remzije BILALLI

Shkup, 12 shtator -  Me ndryshimin e
ligjit për  ndryshim dhe plotësim
të Ligjit për të ardhura personale
tatimore Drejtoria e të ardhurave
publike (DAP) parasheh që nga 1
janari i viti 2019 të përgatis tatim
vjetor për të gjithë persona fizik që
kanë realizuar të ardhura gjatë vitit
2018.

Fletëparaqitja e plotësuar e ta-
timit vjetor dorëzohet tek qytetarët
më së vonë deri në prill të vitit 2019
nëpërmjet sistemit elektronik. Që
DAP të dorëzojë tatimin vjetor deri
tek qytetarët, në mënyrë që ti
përmbushin detyrat ligjore si dhe ti

vërtetojnë apo korrigjojnë të dhë-
nat e tyre është e nevojshme që në
kohë të regjistrohen në sistemin e-
Tatim personal.

Nga DAP siç u theksua në kon-
ferencën e sotme për shtyp, në si-
stemin për Tatim personal duhet
të regjistrohet çdo person fizik
duke i ndjekur disa hapa në faqen
e-pdd.ujp.gov.mk. 

“Çdo qytetarë ka detyrim që të
regjistrohet në mënyrë elektronike
i cili gjatë vitit 2018 ka realizuar të
ardhura në çdo bazë si (rrogë, fiti-
me nga lojërat e fatit, shitje e
pronës dhe të tjera dukë përfshirë
edhe pensionistët) për arsye të kon-
firmimit ose korrigjimit të dhënave

të tyre. Kusht kryesor i regjistrimit
është të kenë e-postë valide e cila
do të ju shërbejë për komunikim
me DAP. Sistemi është mjaft i thje-
shtë vetëm duhet ndjekur hapat” ,
deklaroi Muhedin Abdiq nga DAP.

Personat të cilët nuk munden
ti kryejnë këto obligime për shkak
moshës së tyre, sëmundjes apo
ndonjë arsye tjetër, mund të auto-
rizojnë person të caktuar i cili do ti
kryej obligimet në vend të tyre. Në
bazë të dhënave të regjistruara au-
tomatikisht gjenerohet kërkesa
juaj për regjistrimin në sistemin e-
Tatimit Personal, e cila duhet të
shtypet në fletë dhe të dorëzohet
personalisht apo nga personat e

autorizuar me dokument identi-
fikimi deri tek zyrat kompetente të
DAP. Kjo procedurë kryhet vetëm
njëherë duke mos e përsëritur çdo
vit.

Nga DAP theksuan se janë
duke bërë përpjekje të shumta që
nëpërmjet kanaleve të ndryshme
si dhe në bashkëpunim me mediu-
met të arrijë informacioni deri tek
të gjithë qytetarët. Ndërkaq  për
qytetarët  të cilët nuk do të regji-
strohen do të informohen
nëpërmjet telefonit apo me anë të

postës së shkruar. Në qoftë se qyte-
tarët nuk e konfirmojnë dhe kor-
rigjojnë paraqitje e tatimit vjetor
më së vonti deri më 31 maj të vitit
2019, tatimi vjetor i lëshuar nga
DAP do të llogaritet i konfirmuar.

Në sistemin elektronik deri më
tani janë regjistruar 13 mijë qyte-
tarë ndërsa pritet deri në fund të
këtij viti të regjistrohen më shume
se 400 mijë qytetarë. Ndërsa DAP
bëri thirrje deri tek qytetarët që të
regjistrohen sa më shpejt dhe të
mos pritet afati i fundit.

Procedurë
transparente  për
personat udhëheqës 
Shkup, 12 shtator - Personat udhëheqës
në administratën publike do të
zgjidhen nëpërmjet procedurës tran-
sparente dhe me standarde dhe krite-
re të qarta të cilat do të saktësohen me
Ligj të ri për shërbim të lartë udhëhe-
qës.
Informacioni ka të bëjë me një ligj të
tillë të kaluar në seancën e djeshme
qeveritare.
Ligji ka të bëjë me pozitat e larta
udhëheqëse si drejtorë dhe sekretarë.
Nuk ka të bëjë me funksionet më të
larta politike siç janë ministra dhe zë-
vendësministra, si dhe në trupat e pa-
varur siç janë Avokati i Popullit ose Ko-
misioni për mbrojtje të së drejtës së
qasjes së lirë deri te informatat, njof-
ton MIA.
Do të formohet edhe Komision i cili do
ta bëjë selektimin e kandidatëve, ndër-
sa  përzgjedhja e personave udhëhe-
qës do të jetë përmes shpalljes publike
në të cilën do të mund të paraqiten qy-
tetarë me arsim të lartë.
Kuadrot udhëheqëse do të vlerësohen
një vit pas emërimit dhe në çdo dy vite
të ardhshme.
Sipas ministrit të Shoqërisë Informa-
tike dhe Administratës Damjan
Mançevski, ky është një hap drejt pro-
fesionalizimit dhe departizimit të ad-
ministratës publike.
“Maqedonia është vendi i parë nga
rajoni i cili me fillimin e kësaj reforme
obligohet përmes ligjit të ri të konfir-
mojë kritere të qarta për zgjedhje të
kuadrove udhëheqëse profesionale.
Kjo është ndoshta një nga hapat më të
rëndësishme në procesin e profesiona-
lizimit të Administratës që është një
nga qëllimet kryesore të reformës në
administratën publike”, theksoi
Mançevski në konferencën e sotme për
shtyp në Qeveri.
Në periudhën e ardhshme plani-
fikohen debate publike dhe konsulti-
me me sektorin civil dhe opozitën
rreth përgatitjes së ligjit për shërbim
të lartë udhëheqës.

Personat fizikë në e-sistemin e DAP-it
Të gjithë personat fizikë të cilët gjatë vitit 2018 kanë realizuar të ardhura, duke i përfshirë
edhe ata që kanë marrë vetëm pagë dhe pension, duhet në mënyrë elektronike të
regjistrohen në Drejtorinë për të Ardhura Publike në sistemin E-tatimi personal. 

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

PLANIFIKIMI I SHËNDETIT PUBLIK

Shkupi, me më shumë spitale urbane
Ministri Venko Filipçe
thotë se numër i
madh i spitaleve
brenda qytetit të
Shkupit do të thotë
ulje të presionit në
nivelin terciar të
mbrojtjes
shëndetësore,
kryesisht, frekuencë të
lartë të kushteve
mjekësore. Kjo sipas
ministrit mund të
realizohet  edhe
përmes inkuadrimit
dhe përgatitjes së
studentëve dhe
nxënësve në shkollat e
mesme të mjekësisë

Koha

Koha
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                             Qeveria e Republikës së Maqedonisë 
                        Ministria e Transportit dhe Lidhjeve 

 
 

Në bazë të nenit 38-a të Ligjit për Aviacionin (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 dhe 64/18) dhe nenet 9 dhe 13 të Dekretit për mënyrën, 
kriteret e detajuara për dhënien e përkrahjes financiare për transportuesit ajrorë vendas dhe të huaj dhe dokumentacionin e nevojshëm që duhet ta dorëzojnë shfrytëzuesit e përkrahjes financiare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 
158/18), Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënien e përkrahjes financiare shpall 

THIRRJE PUBLIKE 
për dorëzimin e kërkesës për dhënien e përkrahjes financiare 

1. Ofruesi i përkrahjes financiare është Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë, nëpërmjet Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve. 

2. Subjekt i procedurës është dhënia e përkrahjes financiare për 
transportuesit ajrorë vendas dhe të huaj. 

3. Dhënia e përkrahjes financiare realizohet përmes thirrjes publike, si 
procedurë për zbatimin e thirrjes publike për dhënien e përkrahjes financiare. 

4. Periudha e vlefshmërisë së kërkesave është 30 ditë nga dita e hapjes 
publike të kërkesave. 

5. Dokumentacioni për kërkesë për pjesëmarrje në dhënien e përkrahjes 
financiare mund të merret çdo ditë pune nga ora 10:00 deri 15:00 sipas kohës 
lokale, në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, rr. Dame Gruev 6, 1000 Shkup, 
Republika e Maqedonisë, gjatë kohëzgjatjes së kësaj thirrjeje. 

6. Afati i dorëzimit të kërkesës për pjesëmarrje në procedurën e dhënies së 
përkrahjes financiare është 12.10.2018 (e premte) deri në orën 12.00 sipas 
kohës lokale, në arkivin e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve. 

7. Gjuha në të cilën duhet të paraqitet kërkesa për pjesëmarrje në 
procedurën e dhënies së përkrahjes financiare është gjuha maqedonase ose 
gjuha angleze me përkthim në gjuhën maqedonase të verifikuar (nga përkthyesi i 
autorizuar gjyqësor). 

8. Hapja publike do të mbahet më 12.10.2018 (e premte) në orën 12:00 
sipas kohës lokale në vendin e specifikuar në dokumentacionin për kërkesë. 

Persona të autorizuar për pjesëmarrje në hapjen publike janë ata që do të 
autorizohen nga kërkuesi. 

9. Dëshmitë dhe dokumentacioni për të cilët kërkuesi ka nevojë të dëshmojë 
statusin personal, veprimtarinë profesionale, gjendjen ekonomike dhe financiare 
dhe aftësinë teknike ose profesionale janë dhënë në dokumentacionin e 
kërkesës. 

10. Përkrahja financiare do të jepet në bazë të kritereve të mëposhtme: 
- kërkuesi i përkrahjes financiare duhet të ketë vërtetim për përmbushjen e 

kushteve të sigurisë për kryerjen e transportit ajrorë publik (Air Operator 
Certificate - AOC),, 

- kërkuesi i përkrahjes financiare duhet të ketë transportuar, gjegjësisht të 
ketë shërbyer së paku 10 milionë pasagjerë në vitin 2017, 

- kërkuesi i përkrahjes financiare duhet të ketë realizuar fitim prej së paku 
25,000,000.00 (njëzet e pesë milionë) euro në vitin 2017 

- kërkuesi i përkrahjes financiare duhet tëdorëzojë deklaratë të vërtetuar tek 
noteri se do t’i plotësojë kushtet e nenit 21 të Dekretit për mënyrën, kriteret e 
detajuara për dhënien e përkrahjes financiare për transportuesit ajrorë vendas 
dhe të huaj dhe dokumentacionin e nevojshëm që duhet ta dorëzojnë 
shfrytëzuesit e përkrahjes financiare("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 158/18),dhe 

- kërkuesi i përkrahjes financiare t’i realizojë kushtet e dhëna në 
dokumentacionin e kërkesës. 

11. Shfrytëzuesi i përkrahjes financiare duhet të kryejë detyrimet e 
mëposhtme: 

- Më se voni deri më 10 janar 2019 të vendosë dhe/ose të mbajë bazë të së 
paku një fluturakeje (avioni) në njërin nga aeroportet në Republikën e 
Maqedonisë gjatë periudhës për të cilën jepet përkrahja financiare, 

- Më se voni deri më 10 janar 2019 të fillojë të operojë të paktën në dy 
destinacione të reja nga "Aeroporti Ndërkombëtar Shkup", dhe t’i shërbejë të 
njëjtët gjatë periudhës për të cilën jepet përkrahja financiare, 

- Të fillojë të operojë në së paku katër destinacione të reja nga aeroporti 
"Shën Apostul Pali"- Ohër, dy të parat deri më 10 janar 2019, ndërsa të tjerat në 
afat prej një viti nga nënshkrimi i Kontratës dhe t’i shërbejë të njëjtët gjatë 
periudhës për të cilën jepet përkrahja financiare. 

- Destinacionet e reja të ofruara për "Aeroportin Ndërkombëtar Shkup"nuk 
duhet të përputhen me destinacionet e reja të ofruara për aeroportin"Shën 
Apostul Pali"- Ohër, 

- Çdo destinacion i ri i futur nga "Aeroporti Ndërkombëtar Shkup" dhe 
aeroporti "Shën Apostul Pali"- Ohër për periudhën për të cilën jepet përkrahja 
financiare e cila është subjekt përkrahjes financiare të shërbehet vazhdimisht,së 
paku dy herë në javë në cilën do sezon IATA me orar të paracaktuar të fluturimit, 
nga futja e saj deri në përfundimin e periudhës për të cilën jepet përkrahja 
financiare, 

- Çdo destinacion i ri i futur për periudhën për të cilën jepet përkrahja 
financiare e cila është subjekt i përkrahjes financiare dhe do të operojë nga 
"Aeroporti Ndërkombëtar Shkup" të mos jetë shërbyer me transport ajrorë të 
rregullt në dy sezonet e fundit IATA nga/në "Aeroporti-n Ndërkombëtar Shkup”, 

- Çdo destinacion i ri i futur për periudhën për të cilën jepet përkrahja 
financiare që është subjekt i përkrahjes financiare dhe do të operohet nga 
aeroporti "Shën Apostul Pali"- Ohër, të mos jetë shërbyer me transport ajrorë të 
rregullt në dy sezonet e fundit IATA nga/në aeroporti-n "Shën Apostul Pali"– 
Ohër, 

- Shfrytëzuesi i përkrahjes financiare të përgatisë plan për promovim dhe 
marketing. Plani i promovimit dhe marketingut mund të jetë subjekt i ndryshimit 
sipas sugjerimit të ofruesit të përkrahjes financiare, 

- Shfrytëzuesi i përkrahjes financiare paraqet raport për veprimtarinë e tij, 
në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve,çdo gjashtë muaj 

12. Ofruesi i përkrahjes financiare do të japë: 
1. Përkrahje financiare të njëhershme në vlerë prej 40,000 euro në 

kundërvlerë të denarit për çdo destinacion të ri të futur për periudhën për të cilën 
jepet përkrahja financiare nga "Aeroporti Ndërkombëtar Shkup" dhe aeroporti 
"Shën Apostul Pali"- Ohër. 

2. Për çdo destinacion të ri të futur për periudhën për të cilën jepet përkrahja 
financiare nga "Aeroporti Ndërkombëtar Shkup", do të jepet përkrahje financiare 
në vlerë prej: 

9 euro në kundërvlerë të denarit për pasagjer në vajtje, në vitin e parë të 
kontratës për përkrahje financiare, 

8 euro në kundërvlerë të denarit për pasagjer në vajtje, në vitin e dytë të 
kontratës për përkrahje financiare dhe 

7 euro në kundërvlerë të denarit për pasagjer në vajtje, në vitin e tretë të 
kontratës për përkrahje financiare 

3. Për çdo destinacion të ri të futur për periudhën për të cilën jepet përkrahja 
financiare nga aeroporti "Shën Apostul Pali"- Ohër do të jepet përkrahje 
financiare në vlerë prej 13 euro në kundërvlerë të denarit për pasagjer në vajtje, 
në vitin e parë të kontratës për përkrahje financiare, 

12 euro në kundërvlerë të denarit për pasagjer në vajtje, në vitin e dytë të 
kontratës për përkrahje financiare, dhe 

11 euro në kundërvlerë të denarit për pasagjer në vajtje, në vitin e tretë të 
kontratës për përkrahje financiare. 

Vërejtje 
Përkrahja financiare e njëhershme nuk do të paguhet për destinacion të ri i cili 

është zëvendësim për një destinacion të ri për të cilin tanimë është paguar 
përkrahje financiare e njëhershme. 

13. Përkrahja financiare do t’i jepet kërkuesit që do të ofrojë numër më të 
madh të destinacioneve të reja të cilët për "Aeroporti-Ndërkombëtar Shkup" nuk 
kanë qenë të shërbyer me transport ajrorë të rregullt në dy sezonet e fundit IATA 
dhe për aeroportin "Shën Apostul Pali"- Ohër,nuk kanë qenë të shërbyer me 
transport ajrorë të rregullt në dy sezonet e fundit IATA 

Në rast se dy ose më shumë kërkues ofrojnë numër të njëjtë të 
destinacioneve në të cilët do të operojnë nga/në aeroportet "Aeroporti 
Ndërkombëtar Shkup" dhe "Shën Apostul Pali"- Ohër, përkrahja financiare do t’i 
jepet kërkuesit që do të ofrojë numër më të madh të frekuencave javore në 
destinacionet në të cilat do të operojnë nga/në aeroportet"Aeroporti 
Ndërkombëtar Shkup"dhe"Shën Apostul Pali"- Ohër.. 

Në rast se dy ose më shumë kërkues ofrojnë të njëjtin numër të frekuencave 
javore në destinacionet në të cilët do të operojnë nga/në aeroportet "Aeroporti 
Ndërkombëtar Shkup" dhe "Shën Apostul 
Pali"- Ohër, përkrahja financiare do t’i jepet kërkuesit në përputhje me parimin e 
përparësisë gjatë dorëzimit të kërkesës për dhënie të përkrahjes financiare. 

14. Përkrahja financiare jepet deri në shfrytëzimin e mjeteve të përcaktuara 
në Programin e përcaktimit të mjeteve të nevojshme për dhënien e përkrahjes 
financiare për nxitjen dhe zhvillimin e trafikut ajrorë në Republikën e Maqedonisë 
për transportuesit vendas dhe të huaj për periudhën 2019 -2021 ("Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë" nr .158/18). 

15. Në afat prej dhjetë ditë pune, nga hapja publike, Komisioni për zbatimin 
e procedurës për dhënien e përkrahjes financiare do të vlerësojë kërkesat për 
përkrahje financiare. 

Adresa: 
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, 
rr. Dame Gruev 6, 1000 Shkup, 
Republika e Maqedonisë 
Telefoni: +389 2 3145 427 
Faksi: +389 2 3126 228 
E-mail: mtcfinancial.support@mtc.gov.mk

Në bazë të nenit 89-a paragrafi 1 alineja 5 dhe nenit 92-a prej Ligjit për shkollat e mesme (,,Gazeta 
zyrtare e RM “ nr. 44/1995, , 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 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, 67/2017 i 64/2018), neni 99 nga Statuti I SHMPK “Mosha Pijade”-Tetovë dhe Vendimi i kryetares së 
Komunës Tetovë për shpalljen  e vendimit për shpalljen e thyerjes publike për zgjedhjen e drejtorit të SHMPK 
“Mosha Pijade”-Tetovë nr. 09-8264/1 prej 09.08.2018 Pleqësia e shkollës në pajtim me vendim nr. 02-393/1 
prej 30.08.2018 shpallë 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për zgjedhjen e drejtorit të shkollës 
 
Kandidatët për drejtor përveç kushteve të përgjithshme të parapara me ligjin,duhet të plotësoj kushtet 

për arsimtar,pedagog dhe psikolog në shkollat e mesme dhe: 
 

- të ketë mbaruar shkollim të lartë, 
- të ketë 5 vjet përvojë pune në ndërmarrjen edukativo-arsimore të verifikuar nga Ministria e arsimit dhe 

shkencës 
- të ketë dhënë provimin për drejtor, 
- të ketë shtetësi të R. Maqedonisë, 
- në momentin e zgjedhjes, me vendim gjyqësor të plotë fuqishëm të mos ketë dënim të dhënë ose 

sanksion kundërvajtje për ndalim të kryerjes të profesionit,veprimtarisë apo detyrës, 
- të ketë certifikatë apostafat jo më të vjetër se 5 vjet, për njohjen e gjuhës angleze (TOEFEL IBT) - më 

së paku 30 pikë, (IELTS)-më së paku 3 pikë, (BULATS)- më së paku 20 pikë ose (KET) –(Cambrige 
English) ose APTIS nivelin B2, 

- të mos jenë të dënuar ,kusht i paraparë me nenin 43 paragrafi 2 nga Ligji për ndërmarrjet, 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore. 

 
Kandidatët duhet ti dorëzojnë këto dokumente:  
 

- biografi të shkurt dhe letër motivuese; 
- programi për punë për periudhën 4 vjeçare; 
- diploma për kryerjen e shkollimit të lartë ; 
- Vërtetim për përvojë  pune 5 vjeçare në ndërmarrje edukativo-arsimore të verifikuara nga Ministria për 

arsimit dhe shkencës; 
- certifikatë për dhënien e provimit për drejtor në shkollat e mesme; 
- Certifikatë për shtetësinë e R. Maqedonisë; 
- Dëshmi se kundër kandidati nuk  është    shqyrtuar   dënim   apo   sanksion-pengesë për kryerjen e 

profesionit, veprimtari apo obligim nga organet kopetente në afatin kohor në të cilin zgjat shpallja 
publike, 

- certifikatë për njohjen e gjuhës angleze; 
- vërtetim se kundër kandidati për drejtor nuk ka të ngritur akt akuzë, e cila hynë në fuqi ligjore, po ashtu 

është dhënë vendimi gjyqësor i plotfuqishëm i dhënë në Gjykatën themelore në vendin e lindjes 
(vërtetimi të mos jetë më i vjetër se gjashtë muaj); 

- vërtetim mjekësor për gjendjen e përgjithshme mjekësore;                                                             
 
 Shpallja publike shpallet në gazetat ditore dhe zgjatë 8 ditë kurse fillon të rrjedh nga dita e 
nesërme prej ditës së shpalljes. 
 Orari i punës zgjat 40 orë në javë prej 7:30 deri 15:30 çdo ditë pune nga e hëna deri të premten 
me neto rrogë prej 31.580.00 denarë. 
 Zgjedhja do të bohet në afatet e parapara në nenin 92 prej Ligjit për shkollat e mesme. 
          Dokumentet e nevojshme në zarf të mbyllur të jenë origjinal ose kopje të verifikuara në noter, por 
mund të dorëzohen personalisht ose me post.  
Dokumentet dorëzohen te Pleqësia e shkollës me adresë:  SHMPK ,,Mosha Pijade”-Tetovë  Rr. 
“Ilindenit” nr. 301, në thyerjen  ,,shpallje për drejtor”. 
 Dokumentet e pa kompletuara dhe të arritura pas afatit kohor nuk do të shqyrtohen. 

      Kryetari i Pleqësisë së shkollës, 
       Nesim Seferi 
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Katër persona janë shpallur në
kërkim në Britani, ata janë të gjithë
anëtarë të një bande trafikimi
kokaine. Sipas mediave vendase
ata ishin pjesë e një grupi që tra-
fikonte drogë në Bournemoth të
Anglisë.

Katër të kërkuarit trafikonin
kokainë të cilësisë së lartë, ku njëri
nga anëtarët është shtetas shqiptar
dhe quhet Daut Danaj, 39 vjeç.

Sipas medias britanike ky
është një hetimi 1-vjeçar dhe auto-
ritetet sekuestruan një sasi droge,
që nëse shitej kapte vlerën
404.000 paund. Drejtuesi i këtij
grupi ishte Aaron Robinson, dhe
emrat e 3 anëtarëve të shpallur në
kërkim janë Jordan Phillips, 28

vjeç, Lawrence Windle, 29 vjeç dhe
Daut Danaj, 39 vjeç, të cilet u arre-
stuan në mes të shtatorit 2016 dhe
janarit 2017 në Bournemouth e
më pas u lanë prap të lirë.

Që prej asaj periudhe ata janë
në kërkim. Personi i katër në kërkim
është Lloyd Stokes, 32 vjeç. Dyshi-

met e policisë britanike janë se
fshihen në Shqipëri ose Spanjë.

Autoritetet kanë vënë në dispo-
zicion edhe disa numra telefoni, ku
i bëjnë thirrje qytetarëve që nëse i
shikojnë ose kanë informacion të
telefonojnë në: 999, 101 ose 0800
555 111./ Shekulli

Ndërhyrja në kohë e policisë
parandalon përshkallëzimin e një
konflikti me pasoja për jetën në
Rrëshen.

Gjithcka është sinjalizuar nga
një telefonate në sallën operative
ku u njoftua se kishte një konflikt
me përdorim armë zjarri.

Ndërhyrja e shpejte e policisë
shmangu një ngjarje të rëndë .

Forcat e rendit bënë të mun-
dur arrestimin në flagrance të  sh-
tetasit me iniciale P. T, 59 vjeç, ba-
nues në Kurbin.

Ky shtetas, pas një konflikti të
çastit për motive të dobëta, ka ten-
tuar të vrasë me armë zjarri pu-

shkë, nipin e tij, shtetasin A.T. 22
vjeç, banues në Rrëshen.

Në cilësinë e proves materiale

u sekuestrua arma e zjarrit pushkë
me një karikator me 10 fi-
shekë./Vizion Plus

Gjendet i
vdekuri në
kanal
Një person është gjetur i
pajetë ditën e djeshme. Poli-
cia thotë se në fshatin Gjoc
në Kavajë, në një kanal, është
gjetur një trup i pajetë i gjini-
së mashkull, rreth moshës
60-70 vjeç, i cili nga kqyrjet
paraprake nuk rezulton të
ketë shenja dhune në trup
apo dëmtime të tjera.
Drejtoria Vendore e Policisë
Tiranë kërkon ndihmën dhe
bashkëpunimin e qytetarëve
për identifikimin e trupit të
pajetë.
Në njoftimin e poliocisë
thuhte se: “Trupi i pajetë ka
këto karakteristika fizike,
është rreth 1.70 m i gjatë, me
flokë të thinjura dhe në mo-
mentin e konstatimit kishte
të veshur një këmishë me
mëngë të shkurtra ngjyrë e
bardhë me vija blu dhe të
kuqe, pantallona ngjyrë blu e
errët, si dhe në dorë mbante
një orë me fushë të bardhë
me mbishkrimin “Quartz-
Woke”,
Policia thotë se çdo qytetar
që disponon informacion të
nevojshëm është i lutur të te-
lefonoj në numrin pa pagesë
112 ose në numrin e Sallës
Operative 0694110202/ Zëri

E shpallin të
zhdukur,
tetovarja nuk
arrin në shtëpi
Nga SPB-ja në Tetovë njof-
tojnë se më datë 11.09. 2018
rretë orës 14.00, 54-vjeçari
F.A. nga fshati Neproshten i
Tetovës, ka denoncuar se, më
datë 09.09.2018, me autobus
nga Zvicra për në Tetovë ku
përkohësisht ka punuar si
kujdestare vajza e tij, nuk
është kthyer në shtëpi vajza e
tij 17-vjeçe.
Gjithashtu nga SPB-ja në Te-
tovë njoftojnë se merren të
gjitha masat për gjetjen e
lokacionit dhe kthimin e të
miturës në shtëpi.

Pas denoncimit në “Fiks Fare”,
policia ka arrestuar Shpëtim Çek-
rezin, kryetarin e Shoqatës Artistike
“Ferdinand Deda”, që siguronte vaj-
za për shfrytëzim prostitucioni në
Maqedoni.

45-vjeçari, banues në fshatin
Dardhë të Librazhdit, nën emrin e
një shoqate artistike, punësonte
vajza të reja si sekretare nëpërmjet
njoftimeve “online” dhe më pas rek-
rutoheshin si prostituta në lokale

nate. Gazetarët e “Fiks Fare” zbuluan
këtë rrjet prostitucioni dhe treguan
me fakte se si rekrutoheshin vajzat
e reja, si kalonin në kufi nën logon e
një shoqate artistike, e më pas pu-
nonin si punëtore seksi në lokale.

Kosovari i kërkuar
nga INTERPOL-i
arrestohet në
Morinë
Policia e Morinës ka arrestuar
një shtetas kosovar të dënuar
me 4 vite e 8 muaj burg nga
autoritetet Italiane. Shtetasi i
arrestuar është Astrit Koçi, 41
vjeç nga Prizreni.
Mbi të rëndojnë veprat penale
“Dhunë në familje”,
“Marrëdhënie seksuale me
dhunë” dhe “ Kanosja”.
Arrestimi i tij  provizor nga po-
licia e Morinës u bë me qëllim
ekstradimin e tij në shtetin
Italian.
Ky shtetas u kap në hyrje të
SPK, ku gjatë përpunimit të
dokumentacionit rezultoi për-
son në kërkim ndërkombëtar
nga Interpol Roma Itali.
Autoritetet gjyqësore të Bellu-
nos Itali, me vendim Nr.
633/2007 datë 24.10.2007, e
kanë dënuar këtë shtetas me 4
vite e 8 muaj burg për veprat
penale “Dhunë në familje”,
“Marrëdhënie seksuale me
dhunë” dhe “ Kanosja” para-
shikuar nga nenet 81, 609 b,
610 dhe 612 të Kodit Penal Ita-
lian.
Materialet i kaluan Prokurori-
së së Rrethit Gjyqësor Kukës
për veprime të mëtejshme.

Katër persona shpallen në kërkim në
Britani, mes tyre dhe një shqiptar
Autoritetet kanë vënë
në dispozicion edhe
disa numra telefoni, ku i
bëjnë thirrje qytetarëve
që nëse i shikojnë ose
kanë informacion të
telefonojnë në: 999, 101
ose 0800 555 111

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

Tentoi të vrasë me pushkë nipin e vet, 
kapet në flagrancë laçiani

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

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

Arrestohet kreu i “shoqatës artistike” që
rekrutonte vajza për prostitucion
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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Sh
htetet e Bashkuara të
Amerikës po kalojnë
mbase periudhën më
turbulente politike në

kohët moderne me presidencën ak-
tuale. Vetëm në pak ditë janë ngritur
një varg akuza të reja serioze ndaj Pre-
sidentit Trump. Disa sondazhe tre-
gojnë se presidenti ka rënie në mbësh-
tetje kurse një libër tjetër po lëkund
opinionin. Libri nuk është i kujt do au-
tori, por i gazetarit legjendar Bob
Woodward, një nga dy gazetarët ra-
portimet e të cilëve çuan në dorëhe-
qjen e presidentit Nixson pas skanda-
lit të përgjimeve të njohur si
“Watergate”. Ky skandal ka hyrë në hi-
storinë politike e të gazetarisë, për atë
se deri ku politika mund të shkojë në
lojat e pista të saj, e në gazetari si rapor-
timet shembull që mbrojnë lirinë e
fjalës por dhe interesin e publikut, duke
çuar deri tek rrëzimi i njeriut më të fu-
qishëm nga pushteti, siç është një pre-
sident i SHBA-ve. 

I njëjti autor pra, sapo ka nxjerrë
në treg librin “Fear: Trump in the Whi-
te House”ose në përkthim “Frikë: Trump
në shtëpinë e bardhë”. 

Woodward, thotë se ka intervistuar
me dhjetëra zyrtarë të lartë pjesë e ad-
ministratës Trump, apo dhe ish zyrtarë
të lartë që nuk punojnë më me presi-
dentin duke nxjerrë fakte shqetësuese
se si qeveriset vendi. 

Pa mos hyrë në detaje për librin ar-
syeja që e përmend këtë sekuencë dhe
atë çka ngjet në politikën amerikane
ka bërë që njerëzit të humbin besimin
tek politika. Administrata dhe Presi-
denti hedhin poshtë gjithë këto akuza
dhe argumentojnë se presidenti aku-
zohet me pa të drejtë. Ata gjithashtu
thonë se ekonomia është më mirë se
çdo herë tjetër, por sipas disa son-
dazheve mbështetja për presidencën
është në rënie të madhe.

Kjo ka rëndësi sepse në SHBA në
nëntor do të zhvillohen zgjedhjet për
kongresin dhe senatin që ndodhin mu
në mes të mandatit të presidentit
Trump. Dhe në një tablo të tillë, ku sido-
mos nga jashtë SHBA-ve, pamja nuk
është aq lakmuese për politikën ame-
rikane që shpesh merret si shembull i
demokracisë, po përforcohen thirrjet
për të dalë për të votuar.

Në fakt zhgënjimi për politikën dhe
nga politika nuk duhet të shndërrohet
në një indiferentizëm, por përkundra-
zi një shtysë më shumë për votim. 

“Një palë zgjedhje nuk do i zgjidhin
gjithë ato gjëra që duhet të zgjidhen.
Por do të jetë fillimi. Dhe ti duhet ta
fillosh. Ai që do rregullojë demokra-
cinë tonë je ti. Nëse përfshihesh, nëse
merr pjesë nëse troket nëpër dyer, nëse
flet me shokët, nëse argumenton me
anëtarët e familjes, nëse ndryshon
mendjen e disave dhe voton. Atëherë
diçka e fuqishme ndodh.Ndryshimi
ndodh. Shpresa ndodh”.  Këto janë
fjalët e Presidentit Obama, në një fja-
lim vetëm pak ditë më parë. Në të njëj-
tin fjalim ai do të thoshte se “kërcënimi
më i madh i demokracisë është ciniz-

mi” dhe se çdo votë ka rëndësi. “Mos
më thoni se vota juaj nuk vlen. Unë fi-
tova në zgjedhjet presidenciale për
shkak të, pesë, dhjetë, njëzetë votave”
në qendra votimi, thotë presidenti
Obama. 

Qëllimi i tij është që të nxisë njerë-
zit të dalin e të votojnë. Sigurisht ai sy-
non që njerëzit të votojnë demokratët,
partinë e tij, por njëkohësisht thekson
rëndësinë e pjesëmarrjes në proces. 

Në Maqedoni kemi gjithashtu një
proces votimi: Referendumi për em-
rin. Por, çdo bëhet? Çdo bëjnë njerë-
zit? 

Është evident zhgënjimi ndaj kla-
sës politike edhe këtu. Dhe me të
drejtë. Por, në kontekst të Maqedonisë
si duhet parë ky moment, historik por
dhe pikë kthese fondamentale për
këtë shtet të vogël ballkanik?

Nëse dëgjon partitë shqiptare, nuk
ka dyshim se do mbështetet referen-
dumi. Por, a mjafton kjo? Zhgënjimi
që kanë njerëzit vjen nga fakti se poli-
tika ka gojën plot Evropë kurse vepri-
met e tyre nuk kanë as “E” nga Evropa.
Kërkesat e përditshmërisë janë bazike:
rrugë, ujë, punë, libra, shkolla. Çështje
që me vite do të duhej të ishin zgjidhur.
Por nuk janë. Dhe kur politika, e gjithë
klasa, bën thirrje për votime, përballur
me këtë zhgënjim, ajo që mund të
ndodhë, është indiferenca për inat të
saj. Mos dalje për ta ndëshkuar atë. 

Por ky moment nuk ka vend për ci-
nizëm siç thotë dhe Presidenti Oba-

ma. Këto votime nuk kanë lidhje se kë
mbështesni si parti, por ka lidhje me
një shkëputje thelbësore nga një e ka-
luar, mendësi dhe ideologji të cilën sh-
qiptarët e kanë kërkuar me vite. Kjo
kërkesë është në unison edhe me
prirjet dhe tendencat ku do të përkasë
edhe gjithë rajoni, shqiptarët e tjerë.
Zemërimi ndaj partive dhe klasës po-
litike nuk do duhet të sjellë zhgënjim
që do ta bllokojë këtë aspiratë, që do ta
bllokojë të ardhmen e fëmijëve, që do
të ngrejë edhe një herë mure ndarëse
mes rajonit, mes nesh. 

Përgjegjësia këtu është se iritimi
ndaj politikës nuk do duhet të sjellë
mbyllje sysh për perspektivën dhe fil-
limin e kalimit në shtete ku funksio-
nojnë ligjet e shoqëria me vlera të tje-
ra.  Por kur e them këtë, nuk është
qëllimi të tingëlloj patetik. Për mua
dhe një brez të tërë s’ka pasur
asnjëherë dilemë se dielli jonë është në
perëndim si vlerë dhe aspiratë e breza-
ve para nesh, të cilën stafetë ne veç
duhej ta çojmë edhe më përpara. Pran-
daj dhe ka zemërim tek ca lajthitje që
u shfaqën e që tentuan për një kohë të
shkurtër të drejtojnë njerëzit drejt
kahjeve të tjera. Nuk ishte se ata do të
fitonin, se s’ka se si. Por habia ishte se si
morën guximin, apo dhe si ka mundë-
si që edhe mendojnë të kundërtën. E
kjo po ishte dhe është shokuese. 

Për brezin tim lufta nuk ishte se ku
përkasim, por sa shpejt do të shkojmë
atje ku qartësisht përkasim. E këta ten-

tuan të risjellin dilemën, që për mua
ishte dhe është e kryer. Perverse ishte
dhe është të rrish në Mercedes e të fla-
sësh për devenë. Kështu që ky moment
votimi në referendum ka edhe këtë pe-
shë, realizimin e një ideali, të cilin po-
litika, po, e degjeneroi, por momenti
megjithatë ka ardhur. 

Dhe sërish, kur e them këtë, dua
t’ju kujtoj, t’ju them e t’ju bërtas: Jo,
sagat me politikën, barazinë, të drejtat,
përditshmërinë, apo dhe me demokra-
cinë nuk do të përfundojnë. Ky nuk
është një moment dhe nuk duhet të
ketë iluzion se kalimi i referendumit
në fakt do mbyllë gjithçka. 

Përplasjet e të gjitha llojeve do të
vazhdojnë, mes politikës, mesh shqip-
tarësh e maqedonasish, mes vete, mes
mendimesh, por në një fushë pak më
stabile e me shpresë në një vend me
më shumë normalitet. Kaq është e
tëra. Dhe ja leksioni sërish vjen nga
demokracia shembull, ajo amerikane.
Kujdesi për funksionim siç duhet, për
respektim të ligjeve, për prosperitet
duhet të jetë i vazhdueshëm. Duhej të
ndodhte Trump, që kjo të rikujtohej
atje. Kështu duhet parë dhe referendu-
mi, duhet kaluar sepse sjell shprese
për mirëqenie e stabilitet, por nuk
duhet të sjellë gjumë, sepse betejat
për jetë më të mirë, për barazi dhe po
edhe për demokraci të mirëfilltë nuk
do ndalen kurrë. 

(Autori është kolumnist i rregullt i
gazetës KOHA)

Për brezin tim
lufta nuk ishte se
ku përkasim, por sa
shpejtë do të
shkojmë atje ku
qartësisht
përkasim. E disa
tentuan të risjellin
dilemën, që për
mua ishte dhe
është e kryer.
Perverse ishte dhe
është të rrish në
Mercedes e të
flasësh për devenë.
Kështu që ky
moment votimi në
referendum ka
edhe këtë peshë,
realizimin e një
ideali, të cilin
politika po e
degjeneroi, por
momenti
megjithatë ka
ardhur. Dhe sërish,
kur e them këtë,
dua t’ju kujtoj, t’ju
them e t’ju bërtas:
Jo, sagat me
politikën,
barazinë, të
drejtat,
përditshmërinë
apo dhe me
demokracinë nuk
do të përfundojnë.
Ky nuk është një
moment dhe  nuk
duhet të ketë
iluzion se kalimi i
referendumit në
fakt do mbyllë
gjithçka.
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V
izita  e Presidentit të Ser-
bisë Aleksadër Vuçiq në
Kosovë më datë 8 e 9 sh-
tator 2018 i dëshmoi

konstatimet dëshpëruese, se lider-
shipi i Beogradit përkundër argu-
menteve të pabaza është duke u
treguar  shumë më superior sesa
lidershipi i Prishtinës që ka mijëra
argumente bindëse për ta dema-
skuar Serbinë agresore, e cila me
plitiken e saj ekspansionite  në
shekullin e 20-të nxiti tre luftëra
gjenocidale, të  përgjakshme dhe
shkatërimtare në Kroaci, Bosnjë
Hercegovimë dhe në Kosovë. Kjo
vizitë e Vuçiqit në Kosovë tregoi se
Serbia edhe krahas bisedimeve në
Bruksel midis Prishtimës e Beo-
gradit në të gjitha mënyrat po e
shantazhon Kosovën. Insistimi i
Vuçiqit  për ta vizituar  lienin e Uj-
manit që është ndërtuar në vitet
80-ta e që një pjesë e vogël e këtij
liqeni kap territiorn e Serbisë, por
që asokohe ky liqen është ndër-
tuar me paratë e Kosovës dhe që
me këtë rast  u është paguar edhe
dëmshpërblimi serbëve për tokat
e tyre të mbuluara me ujë, zbulon
karakterin provokues, konfliktuoz
e shantazhues të Serbisë ndaj Ko-
sovës. Deklaratat  serbe gjatë kë-
saj vizite dhe pas saj janë  një më-
sim i mirë se Kosova nuk duhej
dhe as që duhet të hyjë në bisedi-
me me Serbinë, pa kërkuar Serbia
falje për terro-
rin,vrasjet,dhunimet, shkatërrimet
dhe gjenocidim që bëri në Kosovë,
pa u zbardhur fati  i 1860 persona-
ve të pagjetur, pa e pranuar Pa-
varësinë e  Kosovës, dhe se domo-
sdo për këto bisedime duhet
përgaditur  një platformë të mirë-
filltë dhe një grup të aftë për nego-
ciata.

SERBIA ËSHTË NEPËRKË E
BALLKANIT 

Egzistojnë dëshmi historike se
Serbia është nepërkë e Ballkanit.
Ajo nga një Pashallëk i Beogradit
me luftëra të përgjakshme, me
vrasje dhe djegie i ka shtrirë ku-
fijtë e vet e më së shumti në dëm
të shiptarëve. Dihet  se shqiptarët
kanë jetuar  gjer në Qupërli përtej
Nishit. Hordhitë serbe i janë afruar
edhe bregdetit të Shqipërisë, por
në Konferencën e Ambasadorëve
në Londër në vitin 1913, dhe në
Konferencën e Paqës në Paris në
vitin 1920, u vendosën këto kufij
aktualë edhe pse në dëm të shqip-
tarëve. Kjo tregon se luftën dhe
ekspansonizmin sërbët e kanë në
gjenin e tyre, gjë që është vërte-
tuar me shumë luftra që i kanë ni-
sur vetë sërbët. Në viset e okupua-

ra serbët në mënyrë të shpejtë
kanë ndryshuar toponimet ven-
dase me toponime serbe dhe kanë
ndërtuar kishat e tyre orthodokse. 

Të dhënat historike të pakon-
testueshme flasin qartë se Serbia
ka qenë shtet në  miniaturë si
Sanxhak i Beogradit,  dhe se zgje-
rimi i saj  është bërë gjithnjë
nëpërmjet okupimeve të trojeve
të huaja me vrasje e djegie, e më
së shumti të trojeve shqiptare.
Këto të dhëna  historike  i dësh-
mon  edhe Faksimili i hartës së En-
ciklopedisë Ruse të vitit 1817, ku
shihen  qartë  kufijtë realë të Ser-
bisë në periudhën e viteve   1804,
1810, 1812, 1815, 1820, 1867 që janë
shënuar në brendinë e kësaj harte.
Kufijtë e sotëm të Serbisë  ku janë
përfshirë trojet shqiptare  janë ar-
ritur vetëm  nëpërmjet ekspedita-
ve  të përgjakshme serbe ndaj sh-
qiptarëve.

Kosova ka një numër të madh
faktesh, provash e dëshmishë për
ta demaskuar Sërbinë. Luftën e
fundit në Kosovë në vitin 1999 e
nisi Serbia duke suprimuar institu-
cionet dhe arsimin në të gjitha ni-
velet në Kosovë. Ajo e sulmoi Ko-
sovën me dhjetëra mijëra  ushtarë,
paramilitarë e policë të shoqëruar
me tanke, autoblinda dhe arma-
tim të rëndë, duke djegur e
shkatërruar qindra mijëra shtëpi,
duke vrarë më shumë se 15 mijë
shqiptarë, mes tyre gra, pleq e fë-
mijë, duke mos llogaritur varrezat
masive dhe 1860 personat e zh-
dukur dhe ende të pa gjetur si
edhe dëbimin e një milion shqip-
tarëve. Dhunimet e femrave dhe
grave shqiptare janë nga më tri-
shtueset dhe më makabëre që
njeh historia e njerëzimit. 

Serbia ka shpërndarë  disa
mijëra dokumente propagandi-
stike për gjoja sovranitetin që i cë-
nohet me Pavarësinë e Kosovës,
edhe pse janë të qarta të këqiat,

tmerret dhe dëmet që Serbia ia ka
shkaktuar Kosovës.

Ndërkaq Kosova ka bërë
shumë pak për ta demaskuar Ser-
binë. Në Kosovë  me sa kam unë
dijeni janë botuar tre libra të au-
torëve Kosovarë bazuar në rrëfi-
met origjinale  femrave të dhunu-
ra shqiptare në Kosovë.

Gazeta “Fakti”me pronar Emin
Azemin  luajti një rol tejet të
rëndësishëm gjatë luftës së fun-
dit në Kosovë dhe ishte një infor-
muese e denjë për mbarë opinio-
nin për atë se çka po ndodhte në
Kosovë, sepse gati tërë gazetarët
që punonin në mediumet e shk-
ruara në Kosovë ishin larguar nga
Kosova për të shpëtuar kokën. Ga-
zeta “Fakti” asokohe në mungesë
të gazetarëve angazhoi gazetarin
Musa Kurhasku që paraqitej  me
emrin Albin Isaku  për të mos rënë
në dorën e agresorëve serbë. Ky
gazetar  informonte rregullisht për
luftën në Kosovë dhe për gjëmat
që po ndodhnin atje. Në një shk-
rim të tij Musa Kurhasku përshk-
ruante një ngjarje rrënqethësë kur
një vajzë shqiptare minorene pasi
ishte dhunuar nga ushtarët serbë
bashkë me motrën e saj të vogël
kishin nisur të largohen nga vendi
i ngjarjes, dhe pasi kishin arritur
në një kodër shkëmbore, minio-
renja e çnderuar dhe e lënduar
psikikisht në dinjitetin dhe nde-
rin e saj  për një çast  ndalet,e për-
qafon motrën e vogël dhe e turpë-
ruar për atë që i kishte ndodhur e
hedh veten në greminë për të mos
mbetur e gjallë.

Po me nismën e  Emin Azemit
në  gazetën “Fakti” në muajin gu-
sht të vitit 2007 u botua si fejton li-
bri i autores Luljeta Selimi me ti-
tull ”Rrëfimet e femrave të
dhunuara gjatë luftës në Kosovë”.
Ky fejton zgjoi një intersim të ja-
shtëzakonshëm te lexuesit. Ky
libër me përmbajtjen e tij trish-
tuese por teje reale, është argu-
ment bindës për mbarë opinionin
që të mësojë e dijë më shumë për
gjenin shtazarak serb ndaj shqip-
tarëve në Kosovë. Që nga gushti i
vitit 2007 e gjer më sot kam shk-
ruajtur disa tekste që janë botuar
në media me rekomandim lider-
shipit kosovar, biznesmenëve në
Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e në
diasporë, që librat me kësi përm-
bajtje është më se e nevojshme të
përkthehen në gjuhë të huaja dhe
tu dërgohen ambasadorëve në
OKB, në Unionin Evropian, Këshil-
lin e Evropës, Grupin e Kontaktit
dhe tërë burështetasve Evropianë
e Botërorë. Në këtë mënyrë ata do
të kuptonin më qartë se çfarë kri-

mesh kanë bërë serbët në Kosovë,
e sidomos ndaj vajzave e grave sh-
qiptare. Në këtë drejtim me një
letër të hapur i jam paraqitur edhe
Kongresit Mbarëshqiptar  në Botë
të mbajtur nga vëllezërit Kuzhni-
ni në Prizren dhe në Tiranë. Së
fundmi para disa muajve në me-
dia u botua edhe një letër e imja e
hapur drejtuar Bexhet Pacollit, mi-
nistër i jashtëm i Kosovës, me të
njëjtën kërkesë, sepse jam më se i
bindur se librat e këtillë po të
shpërndahen nëpër botë, flasin
më shumë se qindra ambasadorë
në të mirë të Kosovës, por për fat të
keq këto angazhime të mia hasën
në vesh të shurdhër.

Ja disa grimca të rrëfimeve nga
libri i Luljeta Selimit. “ Ma pushka-
tuan nënën e vëllanë, kurse mua
më  dhunuan dhe  trupin tim e
masakruan për së gjalli me cigare”.
Një nga mjeket deklaron
se,”Vajzës së dhunuar i ishte sh-
qyer mitra dhe se në organet gje-
nitale i kishin futur rërë, këmbët e
gërvishtura dhe  mes dy gjinjëve
me majën e thikës kishte të viza-
tuar kryqin serb”. Ose rrëfimet e
tjera,” Fëmijët vajtonin mbi trupin
e përgjakur të babait të tyre të
vrarë, e mua më çnderonin vetëm
disa metra larg tij”,” Pasi ma vranë
djalin,  mua më çnderuan disa ditë
me radhë”, “Djalit dy vjeçar ia
prenë veshin dhe tre gishtërinj, e
pastaj më dhunuan”, “Më dhu-
nuan para syve të nënës”, “Më du-
nuan e ma prenë gjirin”, “Cigaren e
ndezur e fiki në gjinjtë e mi”, “Me
thikë shkruan fjalë mbi trupin tim,
“Më detyronin t’i shiqoja femrat
që po i dhunonin me radhë”, “Pasi
më dhunuan, m’i hoqën thonjtë
me dana”, “Motrën  e mbytën me
kundak të pushkës”, “14- vjeçarja u
dhunua në borë”,
“Pasi e dhunuan 13-vjeçaren e

hudhën në pus”, “Më çnderuan
para syve të babait dhe nënës”, “Në
muajin e tëtë të shtatzanisë më
përdhunoi para vjehrës dhe  bur-
rit, e pastaj më goditi në gjoks e në
bark dhe linda fëminë e vdekur”, “
Më dhunuan dhe në krah ma viza-
tuan kryqin serb”, “Pasi i çnderuan
tri vajza, ua prenë organet gjeni-
tal…”. 

Kushdo që do ti lexonte këto
libra, duke mos përjashtuar z. Fre-
derika Mogherini, komesaren e BE
në praninë e së cilës zhvillohen  bi-
sedimet Prishtinë- Beograd në
Bruksel, z. Maja Kocijançiq,
zëdhënësen e BE, Johanes Han,
komisarin e Be, Ana Bërnabiq,
kryeministren e Serbisë dhe cilin-
do  funksionar apo funksionare në
BE apo në SHBA, me siguri se nuk

do të kishin qëndrim kaqë indife-
rent ndaj Kosovës dhe nuk do ta
lazdronin kaqë shumë Serbinë.

Mediat informojnë se lidershi-
pi i Serbisë është në kontakte të
vazhdueshme me Rusinë dhe sh-
tetet mike të saj, ndërsa kohëve të
fundit po lëvdohet se e ka thyer
edhe akullin diplomatik  20 vjeçar
edhe me SHBA-të, dhe mua më
habit fakti se me çfarë gënjesh-
tras Serbia po kërkon ndihmën e
tyre.

KOSOVA KA PROVA E DËSHMI
PËR TA DEMASKUAR SËRBINË 

Sërbia i ka dëmtuar dhe ka
marrë shumë nga shqiptarët.
Kompromisi që Serbia kërkon ta
arrijë me Kosovën është  më se ira-
cional. Zgjidhja më reale dhe e
drejtë duhet të jetë që Sërbia të
lejojë që Lugina e Preshevës ti ba-
shkangjitet Kosovës, e asgjë tjetër.
Ndryshe zgjidhjet tjera do të ishin
një kandil i ndezur për konflikte
në të ardhmen. Kosova në asnjë
mënyrë  nuk duhet të lejojmë që
Sërbia agresore e dëshmuar, të
vihet në një rafsh me Kosovën vik-
timë.  

Kosova assesi nuk duhet të
lejojë që argumentet kundër Ser-
bisë, të cilat i ngjajnë floririt ti
shndërrojë në baltë, dhe ti lejojë
Serbisë që me argumente të rre-
me, të cilat i ngjajnë baltës, me
gënjeshtra të mundohet ti
shndërrojë në flori. 

Kosova ka një numër të madh
faktesh, provash e dëshmishë për
ta demaskuar Sërbinë. Luftën e
fundit në Kosovë në vitin 1999 e
nisi Serbia duke suprimuar institu-
cionet dhe arsimin në të gjitha ni-
velet në Kosovë. Ajo e sulmoi Ko-
sovën me dhjetëra mijëra  ushtarë,
paramilitarë e policë të shoqëruar
me tanke, autoblinda dhe arma-
tim të rëndë, duke djegur e
shkatërruar qindra mijëra shtëpi,
duke vrarë më shumë se 15 mijë
shqiptarë, mes tyre gra, pleq e fë-
mijë, duke mos llogaritur varrezat
masive dhe 1860 personat e zh-
dukur dhe ende të pa gjetur si
edhe dëbimin e një milion shqip-
tarëve. Dhunimet e femrave dhe
grave shqiptare janë nga më tri-
shtueset dhe më makabëre që
njeh historia e njerëzimit. 

Serbia ka shpërndarë  disa
mijëra dokumente propagandi-
stike për gjoja sovranitetin që i cë-
nohet me Pavarësinë e Kosovës,
edhe pse janë të qarta të këqiat,
tmerret dhe dëmet që Serbia ia ka
shkaktuar Kosovës. Ndërkaq Ko-
sova ka bërë shumë pak për ta de-
maskuar Serbinë. 

Serbia me argumente të rreme 
po e shantazhon Kosovën Nga

Rexhep Torte

Të dhënat historike të
pakontestueshme flasin
qartë se Serbia ka qenë
shtet në  miniaturë si
Sanxhak i Beogradit,  dhe se
zgjerimi i saj  është bërë
gjithnjë nëpërmjet
okupimeve të trojeve të
huaja me vrasje e djegie, e
më së shumti të trojeve
shqiptare



Shkruan: Agim VINCA

Kam filluar t’i sistemoj për-
shtypjet nga udhëtimi dhe t’i vërej
gjërat dhe njerëzit në mjedisin e ri.
Në aeroportin e Stambollit, ku ar-
rita rreth mesditës, sipas kohës së
Turqisë, që është e njëjtë edhe në
Izrael e Palestinë (një orë para
nesh), një grup i madh njerëzish, të
veshur njësoj, si me uniformë, fa-
len në podium. Burrat veç, grate
veç. Namazi i drekës. Te toaleti nuk
mund të vish në rend nga ata që
marrin avdes si të ishte avdeshane.
E pyes njërin, që e kamp ranë: “Nga
vini?” “Nga Brazili”, thotë. “Ka mysli-
manë në Brazil?”. “Ka, shumë”. “Jeni
nisur për në Haxh, pelegrinë?”. “Po,
thotë, po ju?”. “Unë jo”, i them. “Një
herë tjetër”. 

Jam i veshur me xhinse dhe me
një bluzë vere, por ndoshta mjek-
ra e shtyn të mendojë se edhe unë
jam i asaj rruge.

Me çantën në krah pres të ha-
pet porta që çon për në Tel-Aviv.
Në aeroplan izraelitë të rinj me kë-
misha të bardha e kapela të zeza
në majë të kresë, që quhen “kaba”,
së paku në frëngjisht. Gjithmonë
më ka interesuar të di si qëndrojnë
këto kapela në maje të kresë (a ka-
pen me diçka apo jo?), të cilat janë
të mira për ata që u bien flokët së
pari në atë pjesë të kokës, siç më
patën rënë mua dikur. Disa të tjerë
mbajnë “sheshirë” të mëdhenj të
zinj, që nuk i heqin për asnjë çast.
Janë nga vende të ndryshme të
botës dhe shkojnë për në Tokën e
Shenjtë, të cilën Perëndia ia pat
premtuar dikur prijësit të tyre, pro-
fetit Moisi, alias hazreti Musasë,
ndërsa bridhte në shkretëtirë me
bashkëkombësit e vet të humbur.

DUKEN TË MJERË 
VARRET E POETËVE TANË
Pasi sillem pak në mjediset e

“Sent Andresë”, ku më sajdisin dja-
loshi Mustafa dhe kolegu i tij gjer-
man, Simoni, që ka ardhur këtu si
vullnetar, kërkoj ta vizitoj muzeun
“Mahmud Dervish”, që mban em-
rin e poetit më të njohur ba-
shkëkohor palestinez, Mahmud
Dervishit, i cili e ka edhe varrin aty.
Me ekipin organizator të festivalit,
Maitenë dhe bashkëpunëtorët e
saj, të prirë nga drejtori Sameh, ni-
semi për atje. Posa zbresim nga
makina lëshoj një klithmë habie:
Muzeu “Mahmud Dervish” është
një mrekulli! I ngritur në një kodër,

ai i ngjan një amfiteatri, me shkal-
lë prej guri të bardhë dhe me rrugi-
ca me bar e lulenë të dy anët. Në të
majtë është godina e muzeut, e
cila, si me përmasat, ashtu edhe
me pamjen, i përshtatet plotësi-
sht mjedisit, ndërsa në majë varri i
poetit, me një shelg vajtues sipër
dhe lule rreth e rrotull. Në merme-
rin e bardhë është shkruar vetëm
emri i poetit dhe data e lindjes dhe
e vdekjes: Mahmud Dervish, 13
mars 1941-9 gusht 2008. Në arabi-
sht dhe në anglisht. Asgjë tjetër.
Bukur, pastër, pa teprime, me shije.
Përballë tij, varri i poetit tonë të
madh Lasgush Poradeci në Pogra-
dec, për të cilin kam shkruar dikur
me zemër të plasur, duket i mjerë.
Pa folur pastaj për varret e poetëve
të tjerë, para e pas Lasgushit, në
Shqipëri dhe në Kosovë, për të cilat
nuk kujdeset askush.

Derisa Maiteja dhe ekipi i saj,
në zyrën e drejtorit, rregullojnë do-
sjet e poetëve, unë shfrytëzoj ra-
stin t’i bëj një vizitë muzeut.
Vetëm, pa ciceron. (Miku im, poe-
ti Bardhyl Londo, thoshte dikur në
një poezi për Xhaminë Blu: “S’më
duhet përkthyes këtu!”). Në hollin
e gjerë të muzeut, në një monitor,
shihet poeti duke folur dhe reci-
tuar poezi. Është një film që sillet
non stop. Në njërën nga ato para-
qitje, diku në Algjer, shihet në rend
të parë lideri palestinez Jaser Ara-
fat me uniformën e tij, duke
dëgjuar me vëmendje poetin.

Në podiumin në të majtë është
improvizuar dhoma e punës e poe-
tit, jo vetëm e Mahmud Dervishit,
por e secilit poet: një tavolinë, një
karrige, një letër e bardhë mbi
tryezë dhe një stilograf. Më kuj-
tohet 

apartamenti i Majakovskit në
Moskë, që ruhet i paprekur nga
koha kur poeti i madh i Revolucio-
nit ia hoq vetes; i dha fund jetës

me një plumb në tëmth. Mahmud
Dervishi, po ashtu poet i madh i
Revolucionit, në të vërtetë i Rezi-
stencës, vdiq pas një operacioni në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
në moshën 67 vjeçare.

Në korridor ka fotografi të poe-
tit, kurse në vitrina: libra, revista,
pllakate, medalje e gjëra të tjera
që lidhen me jetën dhe veprën e
tij.

Kur kthehem në zyrën ku
bëhen përgatitjet e fundit për ma-
nifestimin, që do të fillojë të ne-
sërmen (më 15 gusht), shfrytëzoj
rastin t’ia dorëzoj “solemnisht”
drejtorit të muzeut, në prani edhe
të koleges së tij franceze dhe të
disa të tjerëve, librin me poezi të
Mahmut Dervishit të sjellë nga Pri-
shtina: “Këngë për rezistencë dhe
liri”, të përkthyer nga Abdullah Ha-
miti dhe të botuar në Shkup nga
“Logos A”. E shkruaj me kujdes, në
shqip dhe në frëngjisht, fjalinë:
“Muzeut ‘Mahmud Dervish’ këtë
libër të poetit të madh palestinez
të përkthyer në gjuhën shqipe” dhe
e lexoj me zë në të dy gjuhët para
se t’ia dorëzoj. “Ramallah, 14 gu-
sht 2018, Agim Vinca”. Drejtori Sa-
meh, për çudi, nuk tregoi ndonjë
entuziazëm të madh, për të mos
thënë se u tregua indiferent. Kisha
bërë çmos për ta siguruar këtë
libër, duke e sjellë këtu në skaj të
botës, kurse ai e pret ftohtë. Është
një tip i pispillosur, që i ndërron te-
shat tri herë në ditë. Kujdeset për
garderobën si të ishte femër. Anti-
pod i Maitesë! Një arab, për më
tepër palestinez, më mondan se
një franceze! Edhe kjo bën vaki. 

Të jetë ndonjë nga ata që përfi-
tojnë nga fatkeqësia e popullit të
vet, çfarë kemi pasur ne me bollëk
në kohën e okupimit serb (dhe
kemi edhe sot)?! Nuk e di. Por e di
(ma thotë vetë) se drejtor i muzeut
është që nga themelimi i tij në vi-

tin 2012. Loja me çekun e honora-
rit, që ishte paraparë për poetët
pjesëmarrës (rreth njëqind euro),
hë sot, hë nesër, gjer ditën e fundit,
ma përforcon përshtypjen jo të
mirë për këtë njeri. Por nuk jam
këtu për t’i drejtuar punët e tyre.
Kam ardhur ta përfaqësoj vendin
nga vij dhe kulturën së cilës i takoj.
Kjo është detyra dhe misioni im si
krijues e intelektual kudo që shkoj. 

Gjatë katër-pesë ditëve të qën-
drimit në Ramallah “njihem” me
këtë qytet, më të madhin në Pale-
stinë (pas Jerusalemit) dhe posaçë-
risht në Bregun Perëndimor.

Ramallahu është një qytet me
rreth 400 mijë banorë në lartësi
mbidetare prej mbi 800 metrash.
Është qytet kodrinor. Është i urba-
nizuar, ka rrugë të asfaltuara, she-
she, parqe, hotele, banka,qendra
kulturore…Të gjitha shtëpitë dhe
ndërtesat e banimit janë prej guri
të bardhë vendor dhe secila ka për-
sipër kazanë të mëdhenj me rezer-
va uji. Në fillim mendova mos ish-
te fjala për energji diellore, por
shpejt mësoj se Izraeli kontrollon
burimet e ujit dhe palestinezëve u
jep ujë me “këste”, aq sa do vetë:
një, dy ose tri ditë në javë, kështu
që banorët vendës janë të detyruar
të gjejnë zgjidhje alternative. 

Në Ramallah nuk ka godina të
larta, rrokaqiej, si te ne. Të gjitha
ndërtesat janë katër-pesë katëshe,
me përjashtim të një hoteli
dymbëdhjetëkatësh, që shihet nga
larg, sidomos natën dhe që
ështëndërtesa më e lartë në qytet.

HAPJA E FESTIVALIT
Festivali i Poezisë në Ramallah

hapet me fanfare. Djem të rinj, të
uniformuar, në mesin e të cilëve
edhe një vajzë, marshojnë nga
qendra e qytetit deri te ndërtesa e
bashkisë me flamurin palestinez
në ballë, duke u rënë tambureve.

Ne poetët, me drejtorin Sameh në
krye, ecim pas tyre, nën vështrimin
e kalimtarëve dhe tok me disa fë-
mijë kureshtarë, që na bashkohen
rrugës. Ka diçka madhështore në
këtë spektakël, që quhet “Marshi i
qytetit”, por në të njëjtën kohë ai
është mbase paksa qesharak.
Është imitimi i shtetit, që e bëjnë
rëndom vendet që nuk janë shtet
tamam, çfarë është Palestina, por
edhe Kosova jonë. Shtete pa ushtri,
me ca kadetë që bëjnë muzikë.

Kur arrijmë te ndërtesa e ba-
shkisë, që është shumë e bukur,
banda muzikore, pas një sforcimi,
palos flamurin, merr qëndrim ga-
titu, na përshëndet ushtarakisht
dhe shkon në punë të vet.

Hyjmë në sallën e bashkisë, ku
së shpejti do të fillojë festivali i
poezisë, mbrëmja e parë e tij. Mua
më takon nderi i hapjes së festiva-
lit. Albania është e para, me “A”. Pa-
staj vijnë të tjerët. Para se të filloj
leximin e përshëndes publikun
me: “Merhaba!”dhe “Mirëmbrë-
ma!”. Është qëndrim i organizato-
rit që në natën e parë të lexohen
poezitë e përfshira në Antologji.
Nga unë është marrë vjersha “Lek-
sion i vogël për Atdheun” e shkruar
në vitet ’80.“Ç’është atdheu, baba?/
Më pyeti një ditë im bir./ Si t’i
përgjigjem ,ç’t’i them?/ Kjo është
një pyetje kaq e lehtë/ dhe kaq e
vështirë”- zhvillohet dialogu baba-
bir në temën e atdheut. Është si-
tuatë tipike e popujve të pushtuar,
që u ndalohet Atdheu. Nga teksti
arabisht, që e lexon moderatori,
kuptoj vetëm fjalën: “Vatan”. Pu-
bliku e pret ngrohtësisht para-
qitjen time, sikurse edhe të poetë-
ve të tjerë. Në sallë ëshë edhe
ministri i Kulturës, i cili mbajti një
fjalë rasti. Në leximet në vazhdim,
në ditët që pasojnë, priten mirë, jo
rrallë edhe me pasthirrma habie,
poezitë: Zogjtë, Piramidat, Plepat
e vendlindjes, Qentë e Sodomës, I
jashtëzakonshëm, E shkruar më 1
janar 1993, Udhëtimi i fundit i mo-
trës sime, Nostalgji për kohërat e
rrezikshme, Ode biçikletës sime
etj.Përveç vlerës artistike, për të
cilën s’më takon të flas mua si au-
tor, edhe përkthimi duket se funk-
sionon. Por kryesorja duhet të jenë
situatat për të cilat flasin këto vjer-
sha, që kanë analogji me fatin e
Palestinës, dje dhe sot. Unë kisha
në program gjithsej nëntë para-
qitje para publikut, prej të cilave
njëra “Solo Voice” një orëshe, kurse
me mbrëmjen përmbyllëse, që u
mbajt natën e fundit, më 18 gusht,
bëhen dhjetë. Shumë. Isha ndër
poetët më të “eksploatuar” në Ra-
mallah, prandaj disa kolegë nisën
të më thonë, gjysmë me shaka:
“The star of festival”.

Sikurse në Setë, edhe këtu, këto
takime mbahen në pika të ndry-
shme, brenda e jashtë dhe shoqë-
rohen shumë herë edhe me mu-
zikë. (Palestinezët janë popull
shumë muzikor). Publiku përbëhet
kryesisht nga të rinj, nxënës dhe
studentë, kryesisht vajza, me sha-
mia ose pa to.

(Nesër: Biseda për jetën, teatrin
dhe... Palestinën)

NË PALESTINË, PËR POEZINË (2)

Ramallahu dhe muzeu
“Mahmud Dervish”

Shfrytëzoj rastin t’ia dorëzoj
“solemnisht” drejtorit të muzeut,
në prani edhe të koleges së tij
franceze dhe të disa të tjerëve,
librin me poezi të Mahmut
Dervishit të sjellë nga Prishtina:
“Këngë për rezistencë dhe liri”.
Drejtori Sameh, për çudi, nuk
tregoi ndonjë entuziazëm të
madh, për të mos thënë se u
tregua indiferent. Kisha bërë
çmos për ta siguruar këtë libër,
duke e sjellë këtu në skaj të
botës, kurse ai e pret ftohtë.
Është një tip i pispillosur, që i
ndërron teshat tri herë në ditë

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

• Pamje e Muzeut “Mahmud Dervish” në Ramallah, themeluar në vitin 2012
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Në hapat e tij të parë si repor-
ter, Bob Woodward rrëzoi presi-
dentin Richard Nixon dhe 44 vite
më vonë, ky yll i gazetarisë ame-
rikane po drithëron, të paktën nga
zemërimi, një tjetër shef të Shtëpi-
së së Bardhë, Donald Trump.

Në librin e tij të fundit “Fear:
Trump in the White House”, të bo-
tuar të martën në SHBA dhe që
është në krye të shitjeve, ai paraqet
protretin e një kryetari pa kulturë,
histerik dhe paranojak, që bashkë-
punëtorët e tij përpiqen ta mbajnë
nën kontroll për të evituar dëme
të konsiderueshme.

“Fjalë të kota”, “mashtrim”,
thotë shefi i shtetit, që është më-
suar me shkrime që e sulmojnë.
Megjithatë, këtë herë sulmi është
marrë seriozisht sepse ai vjen nga

një prej gazetarëve më të infor-
muar në Uashington.

Bob Woodward, 75 vjeç, u bë i
famshëm që në fillimet e tij në të
përditshmen “Washington Post”,
ku ka filluar në vitin 1971. Hetimi i
tij ndaj skandalit “Watergate”, i zh-
villuar bashkë me kolegun Carl
Bernstein solli dorëheqjen e Ri-
chard Nixon në vitin 1974.

Që prej “Watergate”, ai ka bo-
tuar një libër çdo dy vite, ku tre-

gon atë që nuk duket nga kame-
rat për presidentët si Bill Clinton,
George W. Bush apo Barack Oba-
ma, por gjithashtu edhe për
Gjykatën e Lartë, CIA-n apo Bankën
Qendrore, gjithnjë duke vazhduar
të shkruajë për ”Washington Post”.

Për çdo vepër, ai ka marrë be-
sim të gjerë, qoftë në formën e in-
tervistave zyrtare apo duke garan-
tuar anonimatin e burimeve të tij,
një praktikë jo shumë e përdorur

në gazetarinë anglo-saksone.
George Bush, që ka qenë

subjekt i katër prej libarave të tij, ka
pranuar të japë shumë intervista
për Woodward.

“Kemi menduar gjithnjë se
është e rëndësishme që presiden-
ti dhe të tjerë të flasin me të, sepse
në fund do të ishte më mirë të
ishim pjesë e tregimit të tij”, shpje-
gon Scott McClellan, ish-zëdhënë-
se e presidentit Bush.

Në veprat e tij, Woodward
ndjek me përpikmëri përmbajtjen
e mbledhjeve duke i bashkangji-
tur burimet e tij, mbështet propo-
zimet e tij me data, dokumenta,
gjithçka me një stil shumë faktik.

Mungesa e perspektivës i ka
sjellë ndonjëherë kritika të ashpra.

“Në kohën e fakteve alternative
dhe të tweeteve gërryes mbi ‘fake
news’, Woodward është një refe-
rencë në aspektin e të vërtetës”,
vlerëson gazetari i njohur, Jill
Abramson.“Të raportoj ekzaktësi-
sht atë që njerëzit kanë bërë, çfarë
kuptimi ka, ajo që i motivon dhe
çfarë janë”, shpjegon Woodward
për “Vox” duke dhënë një gjykim
për rolin e tij.

Për librin e tij të 19-të, ai ka
ndjekur të njëjtën metodë. Por, re-
zultati është shumë më i ashpër se
sa ai i kornikave të mëparshme të
Shtëpisë së Bardhë.

Sipas atij, beteja që po zhvil-
lohet në SHBA është “një betejë
për të vërtetën”.

”Dhe unë e kam bërë punën
time, kjo është gazetaria më e
mirë, të paktën për mua”, thotë
Woodward. /ATSH

Një ‘’rrip eksplozivi’’ përreth in-
tegritetit territorial të Britanisë së
Madhe, ku detonatorin e mban në
duar Michel Barnier.

Boris Johnson hedh poshtë ta-
bunë e fundit në betejën e tij të
pakufi në gjirin e Partisë Konserva-
tore kundër lidershipit të Theresa
Mayit duke hedhur akuza për
dorëzim të Brexit përballë Bashki-
mit Europian.

Krahasimi me horrorin e terro-
rizmit vetëvrasës të Johnsonit
shkaktoi një valë reagimesh,
ndërkohë që mediat njoftojnë se
përgjigjja e Downing Street mund

të nxjerrë nga sirtari një dosier
kompromentues kundër ish-mini-
strit së Jashtëm, i zvogëluar me sh-
palljen e divorcit nga ana e bashkë-
shortes, Marina pas 25 viteve
martesë dhe tradhëtish të supo-
zuara, përfshirë jetën e tij seksua-
le dhe historitë në marrëdhëniet
me gratë.

Politika britanike rrezikon të
zhytet kur mungojnë 2-3 muaj nga
momenti kritik për të gjetur një
marrëveshje ”divorci” ose jo, për-

para datës së daljes nga Bashkimi
Europian, përcaktuar si ‘’e zeza mbi
të bardhë’’ nga Londra, në fund të
marsit 2019. Dhe grindjet mbeten
aty sidomos mes konservatorëve.

Goditjen e fundit Johnson, i
dorëhequr dy muaj më parë lidhur
me polemikat për daljen nga BE,
me zgjedhjen e butë nga ana e Te-
reza Mayit në negociatat me 27
vendet e BE-së , e dha në një ar-
tikull të publikuar nga ‘’Mail on
Sunday’’.

Ish-titullari i Ministrisë së Ja-
shtme i kujton sërish Mayt dorëzi-
min në tavolinat e Brukselit duke
vënë në dukje në veçanti kompro-
misin që qeveria duket se është e
gatshme të pranojë mbi të ardh-
men e kufirit të hapur midis Ir-
landës dhe Irlandës së Veriut (Ka-
pitulli i Historisë së Marrëveshjeve
të Paqes të së Premtes së Mirë) dhe
kundër mekanizmit të frenave të
emergjencës që BE rezervon ta
vëjë në zbatim në rast  të mo-
sruajtjes së mëvonshme të rregul-
lave aktuale. Një zgjidhje, që sipas
Johnson është e destinuar ta çojë
Mbretërinë e Bashkuar në një si-
tuatë të pakëndshme dhe të lejojë
që Brukseli  të vërë në diskutim
hapësirën territoriale të Britanisë
së Madhe dhe sovranitetin mbi Ir-
landën e Veriut.

Prej këtej vjen edhe krahasimi
me ’’brezin e eksplozivit’’ që mund
të copëtojë vendin. Një krahasim
që shkaktoi menjëherë protesta
dhe replika të padenja. Së pari,
brenda Partisë Konservatore, prej
të cilës militantët edhe vetë Boris

mbetet sot për sot si pretenduesi
më shumë i preferuar pas Mayt.

Ministri i Brendshëm, Sajid Ja-
vid, potencialisht rival i moderuar,
i bëri thirrje Johnsonit nga ekrani i
BBC, që t’i matë fjalët.

Ndërkohë Alan Duncan, më
herët zëvendësi i tij në Ministrinë e
Jashtme theksoi se Johnson këtë
herë ka qenë “i pështirë” dhe besoj
se ”për të do të jetë fundi i tij poli-
tik”.

Një epilog i gjithi për t’u pro-
vuar, në të vërtetë, te i cili mund të
ketë kontribut arma e ‘’makinerisë
së baltës’’ më së paku sa lexohet
në ”Sunday Times”  të Rupert Mur-
doch, që rrëfen për ekzistencën e
grumbullimit të informacioneve
me natyrë seksuale, për qëllime
shantazhi, kundër ish-kryetarit të
bashkisë së Londrës.

Në atë kohë, kjo dosje nuk pati
vlerë sepse Boris Johnson u distan-
cua, por edhe u tradhëtua nga
aleati euroskeptik Michael Gove.

Në të ardhmen, kjo gjë mund
të rezultojë për mirë./ /ATSH-
ANSA/

Johnson: May po i vendos një ”rrip
eksplozivi” Britanisë së Madhe

Goditjen e fundit
Johnson, i
dorëhequr dy muaj
më parë lidhur me
polemikat për
daljen nga BE, me
zgjedhjen e butë
nga ana e Tereza
Mayit në negociatat
me 27 vendet e BE-së
, e dha në një artikull
të publikuar nga
‘’Mail on Sunday’’

Bob Woodward, gazetari që
drithëron presidentët

Në veprat e tij,
Woodward ndjek me
përpikmëri
përmbajtjen e
mbledhjeve duke i
bashkangjitur
burimet e tij,
mbështet propozimet
e tij me data,
dokumenta, gjithçka
me një stil shumë
faktik. Mungesa e
perspektivës i ka sjellë
ndonjëherë kritika të
ashpra

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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SHFK “Rajko Zhinzifov” – Kisella Vodë. Shkup në vijim publikon: 

SHPALLJE  
Për grumbullimin  e ofertave për: 

 
        1. Dhënie me qira të hapësirës shkollore në shkollën qendrore në l. Draçevë dhe në shkollën 
periferike në l. Pintija, në pajtim me Vendimin e Këshillit të shkollës. 

Hapësira  
Holl në shkollë në l. Draçevë  
Klasë në shkollë në l. Draçevë  
Holl në shkollë në l. Pintija  
Klasë në shkollë në l. Pintija  

 2. Në çmimet e theksuara janë përllogaritur të gjitha shpenzimet e hapësirës së dhënë me qira. 
Të drejtë për të parashtruar ofertë ka secili subjekt juridik ose fizik i regjistruar për kryerje të veprimtarisë për të

cilën parashtrohet oferta.  
          Hapësira jepet për periudhë prej një viti shkollor. 
 
               2. Fotografimi i nxënësve  
               Të drejtë për parashtrimin e ofertës ka secili subjekt juridik ose fizik i regjistruar për kryerje të 
veprimtarisë për të cilën parashtrohet oferta në pajtim me kushtet e theksuara në dokumentacionin tenderues 
që mund të merret në arkivin e shkollës çdo ditë pune nga ora 09 deri në ora 13. 
Ofertat me shkrim parashtrohen në adresën: SHFK “Rajko Zhinzifov” Kisella Vodë – Shkup, rruga Ivan 
Haxhinikollov numër 2, me dërgesë rekomanduese ose në Arkivin e shkollës, me mbishkrim: PËR 
SHPALLJE për dhënie me qira të hapësirës shkollore ose për fotografim të nxënësve. Në këndin e epërm të 
majtë të zarfit të vulosur të shënohet MOS HAP. 
   Për informatat plotësuese, drejtohuni në SHFK “Rajko Zhnizifov” lagj. Draçevë, ose në numrin e telefonit: 
02 2791-883         

Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit të saj. 
 

SHFK “Rajko Zhinzifov” Kisella Vodë – Shkup

Në bazë të nenit 128 dhe nenit 130 nga Ligji për arsim fillor (Gaz. zyrtare e RM nr. 103/08) Drejtori i SHFK
"Kuzman Josifovski Pitu" Kisella Vodë, Shkup publikon

SHPALLJE
Për dhënie me qira të sallës për edukatë fizike me hapësira ndihmëse dhe klasa në shkollë për kohë të

caktuar prej datës 01.09.2018 deri më datën 30.06.2019
1. Qiradhënësi :
SHFK "Kuzman Josifovski Pitu" me seli në rr. Ognjan Prica nr. 2, Komuna Kisella Vodë, Shkup, tel 3165

365, faks 3120 303
2. Ofertues :
Të drejtë për dorëzimin e kërkesë për qira për patundshmëritë e cekura ka çdo person i interesuar i vendit

apo i huaj fizik apo juridik i cili është i regjistruar për kryerjen e veprimtarisë, në pajtim me lëndën për qira.
3. Lënda e qirasë
3.1 Sallës për edukatë fizike me hapësira ndihmëse
3.2 klasa
Qiradhënësi i jep hapësirat e cekura në pikat 3.1 dhe 3.2 në mënyrë të grumbullimit të ofertave me shkrim

në zarf të mbyllur me shenjë "PËR SHPALLJE PËR HAPËSIRA SHKOLLORE". Ofertuesi duhet ofertat ti dorëzojë
në dokumentacion të nënshkruar dhe vulosur nga ana e qiradhënësit. Dokumentacioni në të cilin janë të
cekura detajisht kompetencat të cilat janë lëndë e qirasë si dhe kushtet tjera të cilat në mënyrë obligative
duhet të plotësohen nga ofertuesit, mund të merret vetëm nga ana e personit të autorizuar nga ana e
ofertuesit çdo ditë pune nga ora 08 deri në ora 10 tek sekretari i shkollës. Oferta e cila nuk do ti përmbajë
dokumentet e nevojshme do të llogaritet si e pakompletuar dhe si e tillë nuk do të shqyrtohet. Shpallja zgjatë
5 ditë nga dita e publikimit të shpalljes dhe pas këtij afati ofertat e arritura nuk do të merren parasysh gjatë
shqyrtimit.

SHFK "KUZMAN JOSIFOVSKI PITU" SHKUP

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune ( Gazeta Zyrtare 62/05, 106/08, 
161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 dhe 27/16), Rregullore për organizim të punës dhe 
sistematizimin në vendet e punës dhe Pëlqim të kryetarëve të Komunave Ohër dhe Strugë, UD Drejtori 
i NPN Proakva Strugë, publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për pranim të të punësuarve në afat të 

pacaktuar kohe 
 
NPN Proakva Strugë NJP Ujësjellës Ohër ka nevojë për: 
 

1. Punëtor i përgjithshëm PMP , KUU, 22 (njëzetedy) realizues  
 

Në shtojcë të aplikimit, kandidatët duhet të dorëzojnë dëshmi për arsimimin e kryer në origjinal 
ose kopje të noterizuar në noter. 

Orari javor i punës është 40 orë, nga data 07:00 deri në ora 15:00. Punësimi është në afat të 
pacaktuar. 

Shuma monetare në bazë të neto pagës shënon 12.165.00 denarë. 
Afati i paraqitjes është 5 ditë punë nga dita e shpalljes së konkursit. 
Afati në të cilën sillet Vendimi për përzgjedhjen varet nga numri i kandidatëve të paraqitur, kurse 

në pajtim me nenin 23 paragrafi 2 nga LPM. 
Aplikimet të dorëzohen personalisht ose nëpërmjet postës në arkiv në NJP Ujësjellës Ohër, në rr. 

Naum Ohridski p.n. Ohër në afat prej 5 ( pesë ) ditëve të punës nga dita e shpalljes publike. 
Aplikimet jo të plota dhe të parakohshme nuk do të merren parasysh. 

UD Drejtor në NPN Proakva Strugë 
Dipl tekn ing Vlladmir Aleksioski 

Shpallet konkurs për pjesëmarrje në festivalin e muzikës
zbavitëse shqipe "Boom Fest" 2018, edicioni i parë. 
Pjesëmarrësit e interesuar duhet të kenë këngën 

në WAV format, master ose demo incizim. 
Për informata më të hollësishme, na shkruani në 

e-mail adresën.
boomfestivali@hotmail.com 

ose në 
tel. +38970622059.

Konkursi është i hapur deri me 01.10.2018.

A keni dëgjuar për udhëti-
met në kohë? Të jetë e vërtetë
që mund të udhëtojmë në të
ardhmen me ndonjë anije koz-
mike?

Paul Amadeus Dlenach,
ishte në koma për një vit dhe
kur u zgjua vendosi që të shk-
ruante gjithçka në ditarin e tij.
Por shënimet e tij janë surpri-
zuese, saqë tashmë ata janë
dhe në libër. Gjithçka ka filluar
në vitin 1921.

Dienach ishte profesor
gjerman që jetonte në Eu-
ropën Qëndrore. Atë vit ai ra
viktimë e një epidemie të quaj-
tur encefalitis letargica dhe kjo
e çoi në një gjendje kome. Që
atëherë ai ka ndenjur për muaj
të tërë në shtatrin e një spitali.

Por, atëherë kur është
zgjuar ai ka pranuar dhe me
plot besim ka thënë se ka je-
tuar në një tjetër vit, duke u
mishëruar në trupin e një per-
soni të quajtur Andreë Nor-
mathan, i cili jetonte në vitet
3906.

Kur u zgjua në vitin 1922,
ai u habit kur të gjithë i tre-
guan se në të vërtetë po jeton-
te në atë vit dhe nuk u besonte

syve, por gjithçka ka ndryshuar
kur ai udhëtoi për në Greqi. Në
moshën 36 vjeçare ai udhëtoi
për në Greqi që rezultoi të ish-
te vendi më i mirë për shkak të
klimës.

Por, kur ai ka hedhur në di-
tarin e tij të gjithë atë që ka
përjetuar ka habitur me shkri-
met. Ai ka mbajtur shënim
disa nga eventet më të mëdha
që ka përjetuar. 2000-
2300Njerëzimi është ende
duke luftuar me problemet e
mbipopullimit, shkatërrimit
ekologjik të mjedisit, pabara-
zia ekonomike dhe sistemit

monetar, mungesa e të ush-
qyerit për të gjithë njerëzit,
dhe luftërat janë probleme të
vogla.

2204Ka përfunduar kolo-
nizimi i Marsit, 20 milion
njerëz. Por në 2265 një shkatër-
rim i madh natyror i vret të
gjithë ata. Njerëzimi kurrë nuk
do përpiqet për të kolonizuar
Marsin. 2309 Si rezultat i çë-
shtjeve të pazgjidhura një
tjetër fatkeqësi e madhe vjen
në tokë dhe është Lufta e
Madhe Botërore.

Pjesa më e madhe e qy-
tetërimit pushon së ekzistuari.

3400 Në këtë vit dhe në
vazhdim çështja më e disku-
tuar dhe i gjithë fokusi do të
jetë tek ato që merrem me tra-
fikimin dhe shpërndarjen e
drogërave.

Këta ishin disa nga
“ngjarjet” më të bujshme që
ai ka jetuar në vitet 3000 dhe
ajo që në fakt i ka habitur të
gjithë është se ai i ka shkruar
në vitin 1922 dhe ndoshta
nuk do të jetë habi nëse këto
gjëra do të ndodhin, nëse jo
tani, ndoshta në vitet 3000
atëherë do të ndodhin me të
vërtetë.

Zbulohet varri i vajzës së
Faraonit në Egjipt
Dhoma e varrit 3700 vjeçare e vajzës së Faraonit
besohet të jetë gjetur pranë të rrënojave të një
piramide të zbuluar së fundi në Egjipt.
Ministria e antikës tha se dhoma në nekropolin
mbretëror Dahshur, në jug të Kajros, përmbante
një kuti druri të gdhendur me hieroglifë. Brenda
kutisë ishin katër kavanoza të mbushur me or-
ganet e të vdekurit, me gjasë të së bijës së mbre-
tit Emnikama. Piramida e sundimtarit është
rreth 600m nga dhoma.
Muajin e kaluar, arkeologët duke kërkuar rrë-
nojat e një strukture gjetën një shtesë me
dhjetë radhë hieroglifë që mbajnë emrin e Em-
nikama- s. Ata gjithashtu zbuluan mbetjet e një
sarkofagu antropoid.
Dahshur gjendet aty ku Sneferu, mbreti i dina-
stisë së katërt, ndërtoi piramidën e parë të la-
shtë të Egjiptit, Piramidën e Kuqe 103 metra të
lartë, rreth 4,600 vjet më parë.
Ai gjithashtu ndërtoi një version më të her-
shëm, Piramidën Bent 105 metra të lartë, shpa-
tet e së cilës ndryshojnë këndet prej 54 deri në
43 gradë rreth gjysmën e lartësisë. Sneferu u pa-
sua nga djali i tij Khufu, i njohur për Piramidën e
Madhe në Giza, e cila me lartësinë prej 138m
është njëra prej mrekullive të lashtësisë.

Publicitet

Njeriu që vizitoi të ardhmen tregon se
çfarë e pret botën në 2000 vitet që pasojnë
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E padukshme, por e gjithëpra-
nishme, inteligjenca artificiale
transformohet këtë vit në IFA, taki-
mi i madh europian i elektronikës
që fillon të premten në Berlin, paji-
sjet tona të përditshme në shoqë-
rues që mendojnë, marrin koman-
da dhe flasin.

Kjo vitrinë e inovacioneve tek-
nologjike, do të vendosë theksin
këtë vit në pajisjet që operojnë në
rrjet, në programet e fuqishme të
integruar në smartfonë dhe
kompjutera, në televizionet gji-
gante dhe në ”bizhutë” që kujdesen
për shëndetin tonë.

Prodhuesi korean, LG pritet të
prezantojë “CLOi SuitBot”, një ske-
let artificial i robotizuar i ideuar
për t’i dhënë më shumë forcë
këmbëve të përdoruesit.

Më shumë i fokusuar tek pu-
bliku i gjerë se sa konkurrenti i tij
në Las Vegas (CES) që zhvillohet
në janar, IFA do të paraqesë edhe

produkte të konsumit të gjerë, që
shkojnë nga televizorët gjithnjë e
më të mëdhenj tek kufjet audio të
lidhura me “bluethooth”.

Pajisjet shtëpiake të lidhura në
internet do të sjellin paqe në mje-
diset e shtëpisë duke ndryshuar
vetë tabletat e kafesë, detergjentin
e lavatriçes apo filtrat e aspiratorit.

Ndonëse zakonisht, prodhue-

sit e mëdhenj të smartfonëve si
“Apple”, “Samsung” dhe “Huawei”
mungojnë në Berlin, pritet që ven-
din e tyre këtë herë ta zënë apliki-
met e realitetit virtual, që janë
ende ekzotike për opinionin pu-
blik. Kjo teknologji, që ende nuk
po arrin të bindë, mundëson mbi-
vendosjen në realitet të elemen-
teve (tinguj, imazhe 2D, 3D, video)

të përllogaritura nga një sistem
informatik në kohë reale, sikurse
ndodh, për shembull, me filtrat e
fotove në “Instagram”.

Në përfundim, nuk do të mun-
gojnë edhe pajisjet më të fundit
në lidhje me lëvizshmërinë urba-
ne, duke kaluar nga monoçikletat
me motor, tek patinat dhe over-
board-ët./ ATSH

Intelegjenca
artificiale
është
shqetësim më i
madh se
terrorizmi
Është quajtur “Revolucioni i
katërt industrial”, por duket se
inteligjenca artificiale mund
të jetë një shqetësim më i
madh se shumë prej nesh e
kuptojnë.
Duke folur në një konferencë
në Londër përpara Festivalit të
Shkencës Britanike, profesor
Jim Al-Khalili, presidenti i
ardhshëm i Shoqatës Brita-
nike të Shkencës, paralajmë-
roi se intelegjenca artificiale
është një shqetësim më i
madh sesa ndryshimi i klimës
dhe madje edhe terrorizmi,
transmeton Indeksonline.
Ai tha: “Deri ndoshta para
disa vitesh më pyetën se cila
është biseda më e ngutshme
dhe e rëndësishme që duhet
të kemi për të ardhmen tonë,
mund të kisha thënë ndryshi-
min e klimës ose një nga sfi-
dat e tjera kryesore me të cilat
përballet njerëzimi, siç është
terrorizmi , rezistenca anti-
mikrobike, kërcënimi i pande-
mive ose varfëria botërore.
“Por sot jam e sigurtë se bise-
da më e rëndësishme që
duhet të kemi është për të
ardhmen e Intelegjencës Arti-
ficiale dhe teknologjisë. Ajo
do të dominojë se çfarë
ndodh me të gjitha këto çë-
shtje të tjera për më mirë ose
më keq.

Prodhuesi më i madh i maki-
nave në botë zbuloi se të marten
se do të fillojë prodhimin e pjesë-
ve të makinës teknologjisë me HP
printing metal tek pjesët të
përzgjedhura, duke përfshirë tran-
smetuesin e shpejtësive dhe letrat
me porosi të pasme.

Volkswagen ka pohuar se këtë
teknologji do ta përdorë brenda
këtyre dy viteve.

Projketimi me anë të 3D nuk
është i panjohur, mirëpo është
përdorur për shumë prototipa in-
dividual.

“ E mira e kësaj është që lejon
prodhimin e shumë pjesëve pa pa-

sur nevojë të ndërtojme mjete
prodhuese”, ka thënë Goede.

Volkswagen për momentin

posedon 90 printera të 3D, që do të
përdoren për prodhimin e pjesëvë
të veçanta

Ju ka humbur
gjë? Pyesni…
Samsungun!
Kompania Samsung do të
hedhë në treg në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës një
pajisje të vogël që ndih-
mon njerëzit të mos hum-
basin objektet e tyre, thek-
soi kompania në një
deklaratë për shtyp.
SmartThings Tracker është
një lidhje përmes rrjetit
Lte dhe mund të jetë i
lidhur me një kabëll tek
një çantë, valixhe ose me
çelësat e shtëpisë, por
edhe në qafën e një kafshe
shtëpiake duke monito-
ruar gjurmët përmes siste-
mit GPS.
Lëvizjet dhe pozicioni i
objektit nën vëzhgim mo-
nitorohet në kohë reale
nëpërmjet aplikacionit
SmartThings për Android
dhe iOS.
Është gjithashtu e mundur
të përcaktojë një zonë spe-
cifike jashtë të cilës pajisja
dërgon një sinjal akustik.

Zvogëlohet kufiri mes
njeriut dhe makinës

Pajisjet shtëpiake të
lidhura në internet do
të sjellin paqe në
mjediset e shtëpisë
duke ndryshuar vetë
tabletat e kafesë,
detergjentin e
lavatriçes apo filtrat e
aspiratorit.

Volkswagen tani me 3D për prodhim të pjesëve të makinës

Krijohet prototipi i parë i një syri bio-
nik i stampuar me teknologjinë 3D, sipas
një studimi të përshkruar në revistën “Ad-
vanced Materials” nga një grup shkencë-
tarësh të Universitetit të Minesotës të drej-
tuar nga Michael McAlpine.

Ky sy përbëhet nga një bashkësi recep-
torësh të shndritshëm të vendosur në një
gjysmësferë dhe ky është një hap i parë
për të afruar me realitetin një teknologji
që deri tani mbedohej se ishte fanta-
shkencë.

“Deri tani sytë bionikë janë menduar si
diçka prej fantashkence, por sot jemi më
pranë se kurrë”, komenton McAlpine.

Studiuesit filluan punën e tyre me një
kupë gjysmësferike prej xhami, më pas

vendosën një bojë të përbërë nga grimca
argjenti, që janë lënë të thahen në mënyrë
uniforme.

Më pas përdorën materiale me bazë
polimeri gjysmëpërçues për të stampuar
fotodiodat, pra receptorët që konvertojnë
dritën në elektricitet. I gjithë procesi zgja-
ti rreth një orë.

Por gjëja më e jashtëzakonshme është
arritja e një efikasiteti prej 25%, duke tran-
sformuar dritën në elektricitet me gjy-
smëpërçues krejtësisht të stampuar në 3D.

Hapi tjetër tani do të jetë të krojohet
një prototip me receptorë të ndritshëm
më efikas, si dhe që të kryhet stampimi
në një material të butë gjysmësferik, që të
mund të implantohet në një sy të vërtetë.

Syri bionik nuk është më fantashkencë
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Mëdyshjet dhe të panjohurat,
vazhdojnë të jenë edhe në raport
me pasojat negative ose përfiti-
met që mund të dalin nëse kjo
temë shtrohet në dialogun e
Brukselit dhe eventualisht nëse
arrihet një marrëveshje mbi këtë
bazë. Milazim Krasniqi, shef i De-
partamentit të Gazetarisë në Uni-
versitetin e Prishtinës, thotë për
Radion Evropa e Lirë se ideja për
ndryshimin e kufirit, e cila nga
presidenti Thaçi është prokla-
muar si “korrigjim i kufirit”, bartë
mjaft ngarkesa dhe probleme me
vete.“Kjo ide e tij (presidentit
Thaçi), do të dukej nacional- ro-
mantike dhe simpatike, për
marrjen e Luginës së Preshevës,
po të mos shoqërohej nga ideja e
(presidentit serb) Vuçiqit për
ndarje ose kufizim etnik
ndërmjet serbëve dhe shqiptarë-
ve, si dhe të mos stimulohej edhe
nga faktorët ndërkombëtarë për
shkëmbim të territoreve”, tha Kra-
sniqi.

Politologu Ramush Tahiri,
duke folur për Radion Evropa e
Lirë, shpreh mendimin se presi-
dentët e të dy vendeve, Thaçi dhe
Vuçiq, nuk do ta proklamonin
idenë për ndryshim të kufirit pa
një pajtim paraprak të faktorëve

të caktuar të rëndësishëm
ndërkombëtarë. Siç thotë ai, të
dy presidentët, duket se janë
marrë vesh që ta kenë një përku-
fizim etnik ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë. Kjo, sipas tij, nënkupton
që përgjatë vijës së kufirit, asnjë
fshat me shumicë shqiptare të
mos mbetet në territorin e Serbi-
së dhe asnjë fshat me shumicë
serbe të mos mbetet në territo-
rin e Kosovës.

Por, efekti i realizimit të
mundshëm të idesë së ndryshi-
mit të kufirit ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë, do të ishte fatal për
serbët që jetojnë në pjesën jugo-
re të lumit Ibër, vlerëson politika-
ni serb nga Graçanica, Momçilo
Trajkoviq. Ai thotë për Radion
Evropa e Lirë, se kjo do ta nxiste
shpërnguljen e serbëve që je-
tojnë aty, pavarësisht garancive
që mund t’i japin të dy vendet,
Kosova dhe Serbia, por edhe ba-
shkësia ndërkombëtare.

“Kjo e tronditë në themel po-
zitën e serbëve të Kosovës. Pa

marrë parasysh se çfarë garanci-
sh do të kishte, frika joracionale,
e mbase edhe frika reale, do të
bënte që ky popull të lëviz nga
kjo hapësirë në drejtim të Serbisë
qendrore. Do të ishte një pasojë e
madhe dhe e paparashikueshme,
të cilës po i hapet rrugë dhe po
na ofrohet nga një politikë jo e
mençur”, theksoi Trajkoviq.Por, si
arriti ideja për ndryshim të kufirit,
e cila deri pak muaj më parë ish-
te tabu, sidomos tek faktorët
ndërkombëtarë, që të bëhet temë
me të cilën pretendohet të gjen-
det zgjidhja për normalizimin e
marrëdhënieve ndërmjet Ko-
sovës dhe Serbisë?

Profesor Krasniqi, thotë se e
gjithë kjo situatë e ka një emë-
rues të përbashkët.

“Bashkësia ndërkombëtare, si
duket, ka ardhur në konkluzionin
që shteti i Kosovës po shkon drejt
dështimit dhe ata po kërkojnë
modalitete të reja për ridizajnim,
gjë që paraqet rrezik të jashtë-
zakonshëm për vet ekzistencën e

shtetit të Kosovës. Se a do të nda-
let ky trend, sot është vështirë të
prognozohet.

Por, hapja e mundësisë për
shkëmbim territoresh, për ‘përku-
fizim’ siç thotë Vuçiq, nuk shkon
në drejtim të zgjidhjes së proble-
mit. Kjo vetëm sa do të rrezikojë
që ta ashpërsojë dhe ta kthejë
konfliktin në përmasa shumë më
të mëdha, jo vetëm në Kosovë,
por mbase edhe në përmasa rajo-
nale”, u shpreh Krasniqi.

Megjithëkëtë, politologu
Tahiri, ka vlerësuar se diploma-
cia ndërkombëtare e respekton
çdo marrëveshje që e bëjnë dy
popuj apo dy shtete për ndry-
shim të kufirit, në rast se ajo
bëhet me vullnet dhe nuk shkak-
ton shpërngulje të popullsisë, si
dhe në rast se ajo është e inkor-
poruar në marrëveshjen e paqes,
e cila u hapë rrugën të dy shtete-
ve për vendosje të marrëdhënie-
ve diplomatike dhe integrim të
tyre në mekanizmat
ndërkombëtarë.

Zëvendës asistenti i Sekretarit
të Shteteve të Bashkuara të Ame-
rikës, Mathew Palmer, ka thënë se
SHBA-ja nuk është pjesë e dialo-
gut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Sa i përket marrëveshje së mund-
shme përfundimtare ndërmjet dy
shteteve, SHBA-ja do të flas vetëm
pasi të jetë në dijeni se çfarë marrë-
veshje pritet të arrihet.

Palmer ka folur edhe për rrugën
evropiane të dy vendeve, duke

thënë se Serbia duhet patjetër që të
pajtohet me Kosovën, ndërkohë sa
i përket BE-së, Palmer thotë që libe-
ralizimi i vizave për Kosovën është
një hap logjik që duhet të ndërmer-
ret, transmeton Gazeta Express.

Këto deklarime Palmer i ka bërë
në një intervistë për ‘European We-
stern Balkans’, ku ka folur edhe për
qëndrimin e SHBA-së karshi ven-
deve të Ballkanit Perëndimor.

I pyetur nëse çasja e SHBA-së
ndaj Ballkanit Perëndimor ka ndry-
shuar që nga ardhja e Trumpit në
pushtet, Palmer ka thënë se gjith-
monë ka lëvizje në politikë,
megjithatë sipas tij politika e
SHBA-së mbetet e përkushtuar
ndaj vendeve të Ballkanit Perëndi-
mor.

“Ne mbetemi të fokusuar dhe
përkushtuar për të ndihmuar ven-
det e Ballkanit Perëndimor për të
arritur qëllimet e tyre, që është in-
tegrimi në instancat evropiane dhe

euroatnaltike”, ka thënë Palmer.
Ai ka folur edhe sa i përket ide-

së së shkëmbimit të territoreve
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

“Ajo që ne dëshirojmë të
shohim është një marrëveshje
gjithëpërfshirëse. Ajo që ne po për-
piqemi të bëjmë është që t’iu ja-
pim palëve hapësire për të nego-
ciuar marrëveshjen më të mirë të
mundshme. Diçka që është e drejtë
dhe e qëndrueshme. Diçka që është
e mirë edhe për Kosovën edhe për
Serbinë”, ka thënë Palmer.

Palmer ka thënë se SHBA-ja
nuk është e përfshirë në këto ne-
gociata.

“Ne do të dëshironim që të dy
palët të negociojnë marrëveshjen
më të mirë të mundshme. SHBA-ja
sigurisht nuk është palë në këto ne-
gociata. Ne nuk marrim pjesë në
këtë proces. Por ne po inkurajojmë
të dy palët për të arritur një marrë-
veshje” ka deklaruar ai.

Ai ka thënë se SHBA-të do të
flasin vetëm në momentin kur do
ta kuptojnë se për çfarë marrëve-
shje bëhet fjalë.

“Në momentin që do ta dimë
se çfarë marrëveshje është, atëherë
në rast se kemi shqetësime lidhur
me të, atëherë do t’ua themi të dy
palëve për çdo rezervë që mund të
kemi rreth asaj marrëveshje. Por
mendoj se është e rëndësishme që
marrëveshja të arrihet nga vetë li-
derët e të dy vendeve”, ka thënë
ndër të tjera Palmer.

I pyetur nëse SHBA-ja ka vija të
kuqe sa i përket marrëveshjes së
mundshme ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë, Palmer ka thënë se një gjë
e tillë do të shqyrtohet pasi të dihet
marrëveshja.

“Do të donim që palët të kenë
hapësirë për të negociuar marrë-
veshjen. Do ta shqyrtojmë atë, dhe
nëse ka shqetësime, do t’i artiku-
lojmë ato shqetësime”, është sh-

prehur Palmer. Palmer thotë se in-
teresat e SHBA-së dhe Evropës kar-
shi vendeve të Ballkanit Perëndi-
mor janë identike. Ai shton se
liberalizimi i vizave për Kosovën
duhet të jetë hapi i ardhshëm dhe
logjik i BE-së. Politikani amerikan
thotë se marrëveshja e mundshme
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do
ta zvogëlonte dhe ndikimin që Mo-
ska ka mbi Serbinë.

“Besoj se nëse Prishtina dhe
Beogradi janë në gjendje të arrijnë
një marrëveshje për normalizimin
e plotë të marrëdhënieve, kjo do të
zvogëlojë ndikimin që Moska ka
me Serbinë” ka përfunduar Palmer.

Parlamenti
Evropian voton 
për liberalizimin e
vizave për Kosovën
Parlamenti Evropian do të votojë të
enjten (sot) rekomandimin për libera-
lizimin e vizave për Kosovën, bënë të
ditur përmes një njoftimi Komiteti
për liritë qytetare, drejtësi dhe çështje
të brendshme (LIBE) i Parlamentit
Evropian. Pas këtij votimi, do të kon-
firmohet mandati për fillimin e bise-
dimeve me vendet anëtare të BE-së,
në mënyrë që Kosovës t’i liberali-
zohen vizat. Bisedimet në emër të
Parlamentit Evropian do t’i udhëhe-
që, Tanja Fajon, raportuese për vizat e
Parlamentit. Votimi në Parlementin
Evropian ishte paraparë për muajt e
ardhshëm por sipas njoftimit të komi-
tetit LIBE “disa grupe parlamentare
në Parlament kanë kërkuar që voti-
mi të ndodhë në sesionin e shtatorit”.
Për liberalizimin e vizave është e do-
mosdoshme që pajtimin ta japin
edhe dy institucione kyçe të BE-së:
Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Mi-
nistrave të brendshëm të vendeve
anëtare. Të mërkurën kur raportue-
sja për vizat e merr mandatin për fil-
limin e bisedimeve me Këshillin e Ba-
shkimit Evropian, procesi kalon në
nivelin e grupeve punuese. Radio
Evropa e Lirë mëson se takimi i parë i
grupit punues do të mbahet më 17 sh-
tator. Pasi që të përafrohen bisedimet
në kuadër të grupit punues, pastaj çë-
shtja kalon në nivel të ministrave të
Brendshëm të Bashkimit Evropian, të
cilët vendosin për këtë përmes voti-
mit me një shumicë të kualifikuar. Ko-
misioni Evropian më 18 korrik të këtij
viti, vendosi se Kosova i ka përmbu-
shur gjitha kriteret dhe i rekomandoi
Bashkimi Evropian të liberalizojë vi-
zat për qytetarët e Kosovës. Kosova
është vendi i vetëm në Ballkanin Pe-
rendimor, qytetarët e së cilës nuk gë-
zojnë të drejtën e lëvizjes së lirë në
zonën e Shengenit.

Palmer: Kosova dhe Serbia ta bëjnë marrëveshjen, ne do t’ua themi fjalën tonë në fund
“Besoj se nëse Prishtina
dhe Beogradi janë në
gjendje të arrijnë një
marrëveshje për
normalizimin e plotë të
marrëdhënieve, kjo do të
zvogëlojë ndikimin që
Moska ka me Serbinë” ka
thënë Palmer

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

Kush humb e kush fiton
nga ndryshimi i kufirit?

Ekzistojnë mjaft mëdyshje
dhe të panjohura që
ndërlidhen me idenë e
ndryshimit të kufirit
ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë, e cila është
proklamuar nga presidenti
i Kosovës, Hashim Thaçi
dhe presidenti i Serbisë,
Aleksandar Vuçiq, si
zgjidhje për arritjen e një
marrëveshjeje të paqes
ndërmjet dy vendeve,
vlerësojnë njohësit e
zhvillimeve politike në
vend
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Kancelarja gjermane Angela
Merkel bëri thirrje në Bundestag
për tolerancë dhe respektim të shte-
tit juridik. Ajo vuri në dukje
përgjegjësinë e Gjermanisë për
ruajtjen e paqes në botë dhe sfidat
e migracionit.

"Hebrejtë dhe myslimanët janë
pjesë e shoqërisë sonë, ashtu si
edhe të krishterët dhe ateistët", tha
kancelarja gjermane, Angela
Merkel, të mërkurën (12.09) në Bun-
destag me rastin e debatit të
përgjithshëm mbi buxhetin finan-
ciar të  zyrës së kancelares. Shumica
e njerëzve në Gjermani punojnë për
një bashkëjetesë tolerante me një-
ri-tjetrin, tha Merkel më tej. Ajo tha
se ka mirëkuptim që shumë njerëz
janë të konfuzionuar nga krimet që
dyshohen të kenë bërë azilkërkue-
sit.

Dhe është një e drejtë e garan-
tuar me kushtetutë që të  bëhen de-
monstrata. "Por nuk ka asnjë justi-
fikim dhe arsye për yshtje dhe
përdorim dhune, sllogane naziste,

urrejtje ndaj njerëzve që kanë
pamje tjetër, që kanë një restorant
izraelit apo sulme ndaj policëve",
tha shefja e qeverisë gjermane
duke pasur parasysh në radhë të
parë trazirat e kohëve të fundit në
qytetin gjermanolindor, Chemnitz.

Më 26 gusht aty u vra me thika
një gjerman 35-vjeçar. Tri të dyshua-
rit janë azilkërkues. Dy syresh janë
tashmë në arrest. I treti është në
kërkim. Pas ngjarjes ne qytetin e
Landit të Saksonisë pati demonstra-
ta kundër të huajve dhe dhunë të
grupimeve të djathta. Në një qytet
tjetër gjermanolindor; Koethen,
vdiq në fundjavë një gjerman i së-
murë nga zemra pasi kishte
ndërhyrë të ndante afganë dhe
gjermanë në grindje. Edhe pas këtij
rasti pati demonstrata djathtiste.

PËRGJEGJËSI NDAJ BOTËS DHE
EUROPËS

Në fjalën e saj, Merkel theskoi
edhe pëgjegjësinë që ka Gjerma-
nia  për ruajtjen e paqes në botë,
konkretisht në lidhje me debatin
aktual se a duhet të ndërhyjë Gjer-
mania në luftën e Sirisë. Në fokus

duhet të jenë përgjigjet politike, tha
kancelarja Merkel, por ajo shtoi:
"Por ne nuk mund të bëjmë sikur
nuk shohim, kur diku vihen në për-
dorim armët kimike dhe nuk re-
spektohen konventat ndërkombë-
tare, kjo nuk mund të jetë përgjigja,
tha Merkel. "Nuk mund të jetë qen-
drimi gjerman thjesht jo, për çdo
gjë që ndodh në botë”, tha kance-
larja duke kritikuar kështu tërthora-
zi refuzimin e partisë socialdemok-
rate, partia bashkëqeverisëse, për
të mos marrë pjesë në luftën
kundër Assadit në Siri.

Për më shumë përgjegjësi ape-
loi kancelarja edhe përsa i përket
çështjes së migracionit ilegal në Eu-
ropë. Sipas saj është një sfidë
shumë më e madhe se ajo e konso-
lidimit të Bashkimit Europian. "Nuk
ka për të ecur mirë, nëse Europa
thotë: Le të izolohemi dhe mos të na
interesojë se çfarë ndodh me fqinjët
tanë", tha Merkel  duke pasur para-
sysh refuzimin e vendeve europia-
nolindore për të pranuar refugjatë
dhe migrantë. Çështja e solidarite-
tit në Europë në lidhje me mi-

grantët vazhdon të mbetet „pika e
dobët" e BE-së, Gjermania është e
gatshme të radhitet në këtë solida-
ritet, premtoi Merkel.

LIGJ PËR FUQINË PUNËTORE
Kancelarja gjermane tha më tej

se një nga instrumentet e përbal-
ljes së kësaj sfide është, krahas luf-
timit të migracionit ilegal në kufijtë
e jashtëm të BE-së me Frontex-in,
edhe lejimi i migracionit legal nga
vendet e origjinës për të zbutur kë-
shtu shkaqet e migracionit  ilegal.
Ajo premtoi se deri në fund të vitit
Gjermania do të jetë me një ligj të ri
për pranimin e fuqisë punëtore nga
vendet e treta. Kompanitë gjerma-
ne janë më shumë të shqetësuara
për mungesën e punëtorëve të kua-
lifikuar se sa për barrën tatimore,
tha kancelarja.

Debati i përgjithshëm është
pika kulmore e konsultimeve për
buxhetin financiar të  zyrës së kan-
celares, sepse aty deputetët e opo-
zitës shfrytëzojnë rastin të sul-
mojnë politikën e kancelares./
Deutsche Welle

Parlamenti Evropian sot e votoi
me shumicë të madhe votash ra-
portin për Hungarinë me ç’rast e
përkrahën madje 448 eurodepu-
tetë, lajmërojnë agjencitë botëro-
re.

Kështu kryeministri i Hungari-
së Viktor Orban morri një shuplakë
të madhe nga Parlamenti Evro-
pian, derisa më shumë se dy të tre-
tat e deputetëve kanë konstatuar
se qeveria e Orbanit nuk po i re-
spekton vlerat evropiane dhe me
këtë akt është hapur rruga për zba-
timin e nenit 7, gjegjësisht proce-
durës me të cilën mund t’i merret
këtij vendi e drejta e votës në insti-
tucionet evropiane.

Një rezultat i tillë i bindshëm
tregon se kundër Orbanit kanë vo-

tuar edhe deputetët e shumtë të
Partisë Popullore të Evropës (PPE),
anëtare e të cilës është edhe partia
e Orbanit Fidesz, transmeton In-
sajderi.com.

Parlamenti Evropian ka deba-
tuar dje në seancën plenare në
Strasburg mbi raportin për
gjendjen në Hungari të Klubit të
deputetëve të Gjelbërve/Lidhjes së
Lirë Evropiane i cili bëri thirrje për
Këshillin e Evropës, që në për-
puthje me nenin 7 paragrafin 1 të
Kontratës mbi Bashkimin Evro-
pian, të konstatojë se ekziston rre-
ziku i qartë se Hungaria po i shkelë
ashpër vlerat mbi të cilat theme-
lohet Bashkimi Evropian. Neni 7 i
Kontratës për BE mund të sjellë
deri te heqja e të drejtës së votën
në Këshillin e BE.

Për miratim të rezolutës ishte e
nevojshme shumica e dy të tretave
prej gjithsej 750 deputetë. Për vo-

tuan 448 deputetë, kundër ishin
197, ndërsa 48 kanë abstenuar.

Kryeministri hungarez, Viktor
Orban i cili ka një qëndrim anti-
soros ka akuzuar Parlamentin
Evropian për shantazhim të Buda-
pestit, pasi ligjvënësit kanë nisur
të konsiderojnë marrjen e masa-
ve disiplinore kundër shtetit të tij.

Ligjvënësja holandeze, Judith
Sargentini, e cila ka shkruar një ra-
port për Hungarinë dhe partinë e
Orbanit, i ka thënë parlamentit në
Strasburg se dokumenti liston në
mënyrë gjithëpërfshirëse, sulmet
në media, minoritete dhe sundim
të ligjit.

“Këto sulme janë shkelje e pa-
stër, e vlerave të BE-së”, është sh-
prehur ajo.

Orban e ka cilësuar raportin si
abuzim të pushtetit, duke thënë se
ai përmban keqinterpretime serio-
ze të fakteve dhe ka premtuar se

Hungaria nuk do të përulet.
Ai akuzon parlamentarët se

duan të dënojnë popullin më liri-
dashës, kristian, popullin hunga-
rez, që ka luftuar kundër Bashkimit
Sovjetik dhe që i hapi kufijtë për
qytetarët e Gjermanisë lindore.

“Për këtë raport duhet të votojë
shumica. Ju po dënoni një vend
dhe një popull. Ju besoni se e dini
më mirë se Hungaria vetë, çfarë u
duhet hungarezëve”, tha ai.

Kryeministri shton se ai mbë-
shtetet nga shumica parlamentare
në vendin e tij: “Ju merrni
përgjegjësi të madhe, kur doni t’ i
vini vulën një vendi dhe doni të
përjashtoni një popull.”

Ai pretendon se Hungaria po
dënohet sepse nuk do që të ketë
emigrantë. “Hungaria nuk do që t’
i bëhet presion. Ne do të mbrojmë
kufijtë tanë, edhe prej jush, nëse
do të duhet”, deklaroi Orban.

Siri, vazhdojnë
sulmet ajrore
ruse
Të paktën 17 persona janë pla-
gosur në sulmet e kryera nga
Rusia dhe regjimi i Bashar al
Asadit ndaj qyteteve Idlib në
verperëndim dhe Hama në
pjesën qendrore të Sirisë, ra-
porton Anadolu Agency.
Sipas informacioneve që po-
sedon gazetari i AA-së nga bu-
rimet lokale, avionët luftarakë
rusë dhe të regjimit sirian si
dhe helikopterët e regjimit
duke filluar nga orët e
mëngjesit po kryejnë sulme
ajrore ndaj rajoneve Habit,
Cercenaz, Hish dhe Temenia
në jug të Idlibit si dhe ndaj
rajonit Latamne të Hamas. Si
pasojë e këtyre sulmeve janë
plagosur të paktën 17 civilë.
Në mesin e këtyre personave
janë 2 fëmijë të cilët janë pla-
gosur në sulmin ajror ndaj një
shkolle në qytezën Cercenaz.
Drejtori i Mbrojtjes Civile
(Helmetat e Bardha), Mustafa
Haxh Jusuf në një deklaratë
për AA tha se “Në sulmet ajro-
re që nga orët e mëngjesit e
deri më tani janë plagosur 17
civilë, shumica prej tyre fë-
mijë dhe gra”.
Në mesazhin e zyrtarëve të
Observatorit të avionëve të
opozitarëve, të publikuar nga
rrjetet sociale thuhet se “He-
likopterët dhe avionët lufta-
rakë të regjimit të Asadit dhe
avionët luftarakë rusë të cilët
janë nisur nga baza ushtarake
Himeymim kanë kryer sulme
ajrore ndaj vijave të frontit të
opozitarëve dhe vendbanime-
ve civile në jug të Idlibit dhe
në Hama. Shkollën në qy-
tezën Cercenaz e kanë goditur
avionët luftarakë të regjimit
sirian".
Vazhdojnë sulmet ajrore të
helikopterëve dhe avionëve
luftarakë.
Sipas burimeve të Mbrojtjes
Civile, në sulmet ajrore dhe
tokësore në perëndim dhe
jugperëndim të Idlibit dhe në
veri të Hamas, duke filluar
nga fillimi i këtij muaji kanë
humbur jetën 29 civilë ndërsa
të paktën 81 të tjerë janë pla-
gosur.
Idlibi, qytet në veriperëndim
të Sirisë i cili ndodhet nën
kontrollin e opozitarëve ush-
tarakë dhe të grupeve të ar-
matosura kundër regjimit, në
takimin e Astanas më 4-5 maj
të vitit 2017 është shpallur
“zonë e deeskalimit”. Mirëpo,
regjimi dhe kohë pas kohe
Rusia vazhdojnë të kryejnë
sulme ajrore ndaj rajonit.

Shuplakë e madhe për kryeministrin
hungarez Viktor Orban

Merkel: Hebrejtë dhe myslimanët janë
pjesë e jona, si dhe të krishterët e ateistët!

Kancelarja gjermane tha
se një nga instrumentet e
përballjes së kësaj sfide
është, krahas luftimit të
migracionit ilegal në
kufijtë e jashtëm të BE-së
me Frontex-in, edhe lejimi
i migracionit legal nga
vendet e origjinës për të
zbutur kështu shkaqet e
migracionit  illegal

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Filmi i metrazhit të gjatë
“Kthimi” nga Kastriot Abdylit, do
të jetë në konkurrencë zyrtare
në Oldenburg International Film
Festival në Gjermani, që do të
mbahet nga data 12 deri më 16
shtator 2018.

Kritiku i filmit Chris Gore,
në shkrimin e tij në “Ultimate
Film Festival Guide” si dhe
“Sundance gjermane’ nga Va-
riety, Hollywood Reporters, e

cilëson në mesin e pesë Festiva-
leve më të mira te filmave te
pavarur.

Në filmin “Kthimi” trajtohet
migrimi si fenomen te populli
shqiptarë, si dhe kontradiktave
që sjellë integrimi në traditat e
familjeve shqiptare, ku vë në
pah peshën e Besës dhe nderin e
femrës shqiptare.

Regjisor dhe skenarist i këtij
projekti filmik është Kastriot

Abdyli, ko-skenarist Isa Qosja,
drejtor fotografie Vlatko Samoi-
lovski, montazhier Kastriot Saqi-
pi dhe Bllagoje Nedelkovski, ko-
stumograf Izet Curri, skenograf
Zeni Ballazhi, ku luajnë Selman
Lokaj, Hazir Sh. Haziri, Delphin
Depardieu, Liridona Shehu, Sa-
fete Rogova, Sefedin Nuredini,
Xhevat Qoraj, Ismail Kasumi,
Shkëlqim Islami, Labinot Lajqi,
Valon Bujupi, Virus Shala, Vene-

ra Lumani, Zijadin Murtezi , Teu-
ta Ajdini ,Hamdi Rashiti ,Muq-
bajadin Qamili,Nikola Kumev,
Avdullah Gjikoka, Ellhame Bi-
lall.

Filmi Kthimi është bashkë-
prodhim i Agjencionit të Filmit
të Maqedonisë, i subvencionuar
nga Qendra Kinomatografike e
Kosovës dhe është realizuar nga
“Dardania Film” – Shkup dhe
“Shkupi Film” Prishtinë.

Edicioni i pestë i festivalit të ko-
medisë “KoKo Fest” në qytetin e
Korçës u mbyll me ndarjen e çmi-
meve. Tetë ditë të mbushura me
emocione dhe të qeshura pafund,
që ngjitën në skenë trupa nga Sh-
qipëria dhe të gjithë trevat sh-
qipfolëse. Në përfundim të këtij
edicioni, juria e përbërë nga Enver
Petrovci, Ndriçim Xhepa, Luiza
Xhuvani, Adem Karaga, Rajmon-
da Bulku ndanë çmimet e “KoKo
Fest”. Shfaqja më e mirë u vlerë-
sua “Vetëvrasësi” Teatri i Korçës
dhe Teatri Kombëtar; regjia më e
mirë- Ilir Bokshi; aktori më i mirë-
Adrian Morina dhe Ylber Bardhi;
aktorja më e mirëElia Zaharia; ak-
tori më i mirë joprotagonist -Visjan

Ukcenaj; aktorja më e mirë- jopro-
tagoniste Monika Lubonja; artistja
e re- Paola Kodra; artisti i ri- Mar-
gent Caushi. Çmimi i karrierës
(femër)-Margarita Xhepa, Tinka

Kurti, çmimi i karrierës (mashkull)-
Reshat Arbana; çmimi “KoKo Fest”
“Nderi i Festivalit”- Koço Qëndro. 

Regjisori i shfaqjes “Vetëvrasë-
si” Suljeman Rushiti shkruan se

edhe vetë puna me ketë vepër në
Korçë ka qenë shpërblim. “Jam
shumë i nderuar që shfaqja “Vetë-
vrasësi” u shpërblye me tre çmime
në edicionin e pestë të “KoKo Fest”.
Për mua vetë mundësia që të pu-
noj në Korçë, me një ekip të
mrekullueshëm, ta shfaq përpara
spektatorit të rafinuar korçar, është
shpërblim i çmuar. Vlerësimi nga
një juri e përbërë nga më të mirët
e artit mbarëkombëtar është nder
dhe përgjegjësi për të ardhmen”,
pohon regjisori. Aktorja e njohur
Margarita Xhepa vlerësoi këtë fe-
stival, ku ishte e ftuar. “Korça ka për
çdo artist, në çdo kohë motive që të
frymëzojnë dhe të mbushin sh-
pirtërisht”, u shpreh aktorja.

Tragjikomedia “Vetëvrasësi” shk-
ruar nga autori rus Nikolai Erdman
e pati premierën në teatrin Korçës
“Andon Zako Çajupi”. 

Me regji nga Sulejman Rushi-
ti dhe kostumografi nga Bernar-
da Gjata, në këtë vepër interpre-
tojnë aktorët Neritan Liçaj, Elia
Zaharia, Zamira Kita, Olta Gixha-
ri, Albano Prodani, Ligoraq Riza,
Blerta Belliu, Klodjana Keco,
Shkëlqim Jaupaj, Paola Kodra, Ilda
Pepi, Mateus Frroku, Antonio Tole.
Bashkia e Korçës falënderoi të
gjithë artistët që u bënë pjesë e
“KoKo Fest”, jurinë e festivalit, vizi-
torët e shumtë dhe në veçanti pu-
blikun korçar që u bë pjesë e këtij
festivali.

Alter Habitus, organizon edicionin e
parë të ‘Letërsia Lëvizëse’ – seri ngjarjesh le-
trare nëpër qytete në Kosovë.

Ky edicion ka për qëllim të përkujtojë
dhe festojë jetën dhe krijimtarinë e shk-
rimtarëve: Fehime Selimi, Shpresa Vinca
Tuda dhe Mirko Gashi. Letërsia e tyre do
të lexohet në oborret e shtëpive të tyre,
sheshet e qyteteve apo lagjeve.

Edicioni i parë nisi dje në qytetin e Isto-
gut ku autoret Naime Beqiraj, Shukrije Ga-
shi e Ilire Zajmi ishin musafire në oborrin
e Shtëpisë së Kulturës në Istog ku sollën
krijimet e tyre poetike. Atje u shpalosë dhe
u reflektua mbi letërsinë e shkrimtares
Fehmie Selimi.

Ky aktivitet kulturor do të vazhdojë në
Ferizaj këtë të premte ku do të lexohet e di-
skutohet për letërsinë dhe punën profe-
sionale të Shpresa Vinca Tudës, në sheshin
“Ismail Kadare”.

Shkrimtarët mysafirë të mbrëmjes
janë: Agim Vinca, Qibrije Demiri Frangu,
Kaltrina Lohaj dhe Mirlinda Koxha.
Mbrëmja letrare realizohet në bashkëpu-
nim me Komunën e Ferizajit dhe Klubin
Letrar ‘De Rada’.

Ndërsa, në kryeqytet më 17 shtator fli-

tet për krijimtarinë Mirko Gashit, mbi Kur-
riz në Dardani.

Shkrimtarët mysafirë: Ardiana Shala
Prishtina, Aurela Kadriu, Arbër Selmani,
Avni Zogiani dhe Donika Dabishevci.
Mbrëmja letrare realizohet në bashkëpu-
nim me zinën ‘Lirindja’.

Kinematografia
shqiptare, e fundit në
rajon për financimet
Ndërsa po diskutohet krijimi i një stra-
tegjie kombëtare për kulturën, kinea-
stët e vendosin theksin tek buxheti, i
cili është më i ulti për industrinë e fil-
mit në gjithë Ballkanin.
Ilir Butka, drejtor i Qendrës Kombëta-
re të Kinematografisë (QKK), shprehet:
“Kemi një buxhet të dyfishuar këto
katër vitet e fundit. Një buxhet që na
ka lejuar të bëjmë shumë prodhime,
por gjithsesi mbetet një buxhet infe-
rior në raport me gjithë vendet e tjera
të Ballkanit. Së fundmi, Kosova e ka
rritur buxhetin e vet dhe e ka superuar
buxhetin tonë. Duhet patjetër që ta
konsiderojë shteti këtë sfidë të rritjes
së buxhetit si një sfidë për ta ndërtuar
ashtu siç duhet, mbi bazat e duhura
industrinë kinematografike shqiptare.
Duhet të kuptojmë që kinematografia
nuk është vetëm art dhe kulturë, është
edhe industri”.
Aktualisht, janë 5 filma shqiptarë në
fazë xhirimi me mbështetje të QKK-së.
Por, kjo është shumë pak krahasuar
me ofertat e projekteve që kineastët e
rinj kanë. “Kinematografia shqiptare
nuk është as më lart e as më poshte
ndaj kinematografisë së këtyre vende-
ve të tjera. Pra, kemi krijuar tashmë
një brez të ri, që para pak kohësh
mungonte, i cili është në ekspansion
dhe do të ofrojë diçka. A i përgjigjet
dot shteti kësaj oferte që ata bëjnë?
Besoj që nuk jemi në gjendje t’i
përgjigjemi”, sqaron Butka. Ne kemi
dy shkolla filmi që po krijojnë një brez
kineastësh. Megjithatë, është fakt që
audienca përgjatë këtyre viteve është
larguar nga prodhimet shqiptare.
Prandaj, edhe QKK-ja po punon sodo-
mos në këto dy drejtime.
“Kemi fituar një projekt evropian për
konvertimin e të gjithë projektorëve të
kineamave të vjetra në rrethe, në
projektorë dixhitalë. Përpjekja për të
implementuar lëndën e kinematografi-
së nëpër shkolla, njëlloj si lëndën e mu-
zikës apo vizatimit”, deklaron Butka.

“Vetëvrasësi” shpallet shfaqja më e mirë në “Kokofest”

“Letërsia lëvizëse” filloi rrugëtimin në Istog

“Kthimi” i Kastriot  Abdylit premierë
ndërkombëtare në Gjermani



Futbollisti i Liverpool-it, Xherdan
Shaqiri i është përgjigjur kërcënimeve
që vijnë nga Beogradi. Të kuqtë do të
përballen me skuadrën e Yllit të kuq në
kryeqytetin serb në takimin e fazës së
Grupeve në Ligën e Kampioneve. Në Ser-
bi vazhdon që të jetë e madhe mëria
ndaj zvicerano-shqiptarit i cili jo vetëm u
shënoi serbëve në botërorin e Rusisë go-
lin që u shkaktoi humbjen, por edhe fe-
stoi me shqiponjë. Kjo u konsiderua pro-
vokim i madh. Ndeshja do të luhet më 6
nëntor në Beograd në stadiumin “Ma-
rakana” dhe në Serbi e kanë të qartë se
presioni do të jetë i madh ndaj mesfu-
shorit me tipare sulmuese të Liverpool-
it. Por Shaqiri pak ndikohet nga kjo. Ai e
ka bërë të qartë se nuk ia ka frikën askujt,
as pas paralajmërimeve edhe të drejto-
rit të përgjithshëm të klubit serb, Zvez-
dan Terzic, i cili disa ditë më parë dekla-
roi se mesfushorin shqiptar e pret një
natë e vështirë.

Por në Beograd zotohen se siguria do
të jenë në maksimum dhe sfida do të
luhet sipas rregullave. “Unë nuk frikë-
sohem aspak. I kam lexuar ato që janë
shkruar, por nuk ia kam frikën askujt.”, u
përgjigj Shaqiri shkurt në lidhje me inte-

resimin e medieve për këtë çështje. Por ai
nuk e ka të sigurt nëse do të do të jetë në
fushë në këtë sfidë speciale. Gjithsesi do
të vazhdojë që të bëjë maksimumin, që
në fund trajneri Jurgen Klopp ta hedhë
në fushë. “Jam i lumtur për aq sa luaj,
kur shoh çfarë lojtarësh nuk ia dalin të
futen as në stol. Duhet të punoj fort çdo

ditë në stërvitje për ta treguar veten.
Kam marrëdhënie të mira me trajnerin
dhe gjithë të tjerët”, deklaroi Shaqiri.
Ndërkohë që fakti që kundër do të jetë
Ylli i kuq i Beogradit është një motivim
më shumë për mesfushorin që të stërvi-
tet fort e të mund të jetë në fushë më 6
nëntor. 

Tre kamerunas 
për Kastriotin, 
gati debutimi 
në Peshkopi 

Kastriotit i janë bashkuar së fundmi tre lojtarë
mjaft cilësorë nga Kameruni, të cilët kishin firmosur
me krutanët që në mesin e muajit gusht. Ardhja e
tyre në Shqipëri ka pasur vonesa për shkak të vizave
dhe vetëm dy ditë më parë, ata i janë bashkuar skua-
drës në seancat stërvitore. Të tre lojtarët vijnë nga ka-
tegoria më e lartë e futbollit në Kamerun, ndërsa
njëri prej tyre është edhe pjesë e kombëtares U-20 të
këtij shteti.

ENOU ADOLF – Është një lojtar 20-vjeçar, që luan
në repartin e sulmit, dhe pozicioni i tij natyral është
qendërsulmues, por luan edhe nga krahët. Për tek-
nikun Plori, ky është një përforcim i rëndësishëm,
duke qenë se sulmi i skuadrës krutane në këto javët
e para nuk është shfaqur ashtu sikur pritej.

TABORT PRESTON – Është mesfushor krahu, 19
vjeç, dhe ndonëse i ri, edhe ky, ashtu si ba-
shkëkombësi i tij ka luajtur rreth një sezon në Super-
ligën e Kamerunit, madje krahas Kamerunit ka qenë
te Paderborni në Bundesliga 2. Preston është edhe
pjesë e kombëtares U20 të Kamerunit, ku në 20 nde-
shje ka arritur të shënojë 7 gola.

MBA DUVAL – Është lojtari i tretë dhe ky nga
Kameruni. Pozicioni i tij ka të bëjë me repartin e me-
sfushës, në fakt te Kastrioti ky repart është ndër më
të populluarit, mirëpo për krutanët afrimi i këtij loj-
tari me cilësi të veçanta e bën edhe më konkurrues
këtë repart.

KUPA – Kastrioti do të udhëtojë drejt Peshkopi-
së me lojtarë të rinj dhe ato që nuk kanë pasur shumë
hapësira aktivizimi gjatë kampionatit. Por, ajo që
bie në sy, ka të bëjë me tre kamerunasit, të cilët do të
jenë pjesë e lojtarëve, që do të udhëtojnë drejt Pe-
shkopisë dhe me shumë gjasa mund të kemi edhe
debutimin e ndonjërit prej tyre.

Vetëm dy vite më parë, Kosova u
bë përfaqësuesja më e re e pranuar
në UEFA dhe ne FIFA dhe deri tani ka
marrë pjesë vetëm në fazën elimina-
tore të Botërorit të mbyllur këtë verë,
Rusi 2018. Por pavarësisht këtij fak-
ti, Kosova ka mundësinë e artë që
me anë të Ligës së Kombeve të arrijë
atë që Shqipëria bëri në vitin 2016, të
marrë pjesë në finalet e Europianit
të vitit 2020 dhe këtë mund ta bëjë
e ndihmuar edhe nga mundësitë e
arta që jep Liga e Kombeve. Ajo e
mbron Kosovën nga skuadra të “frik-
shme” si Franca, Spanja, Gjermania,
por edhe të tjerave të një niveli me-
satar, duke e vendosur atë në League
D, ku ndodhet në grup së bashku
me Ishujt Faroe, Azerbajxhanin dhe
Maltën, kombëtare thuajse të të
njëjtit nivel. Skuadra e drejtuar nga
trajneri Challandes i ka bërë një ni-

sje mjaft të mirë këtij kompeticioni,
duke marrë një barazim në tran-
sfertën e vështirë të Azerbajxhanit,
ndërsa një natë më parë mposhti
në stadiumin “Fadil Vokrri” Ishujt Fa-
roe me rezultatin e pastër 2-0. Ta-
shmë, kur kanë mbetur 4 ndeshje
në grup, Kosova, në varësi edhe të

rezultateve të ndeshjeve të tjera, do
të mund të merrte vendin e parë në
grup edhe me vetëm 2 fitore, me 10
pikë. Vendi i parë do t’i mundësonte
më pas të zhvillonte edhe dy nde-
shje të tjera me fituesit e 3 grupeve
në këtë ligë. Me shumë mundësi,
duke pasur parasysh edhe ndeshjet

e para, Maqedonia, Bjellorusia dhe
Gjeorgjia, janë kundërshtarët e
mundshëm. Në rast se Kosova do të
arrijë të fitojë në “gjysmëfina” e pa-
staj në “finale”, do të siguronte një bi-
letë në Europian. Duke parë që
mundësinë janë që me vetëm 4 fito-
re ndaj kundërshtarëve, të paktën

në letër të barabartë, mund të sigu-
rojë vendin e parë në këtë ligë,
atëherë mund të themi se ky kom-
peticion duhet shfrytëzuar maksi-
malisht nga Kosova të bëjë histo-
rinë, që vetëm brenda 2 viteve në
UEFA, të marrë pjesën në fazën fina-
le të Kampionatit Europian.

Kosova, 4 fitore larg finaleve të Europianit, mund të bëjë historinë
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Shaqiri ka një përgjigje për
kërcënimet nga beogradi

Armando Duka ka folur rreth situa-
tave të fundit të krijuara në kombëta-
ren e Shqipërisë. Një fitore një humbje
është produkti i kombëtares kuqezi në
dy ndeshjet e para të Ligës së Kombeve.
Tri pikë të grumbulluara, aq sa edhe Sko-
cia, çka do të thotë se Shqipëria është
ende në garë për vendin e parë në grup.
Për momentin, vetëm Izraeli nuk ka
asnjë pikë, por gjithçka është e hapur.

Gjë të cilën e kupton edhe presiden-
ti i FSHF-së, Armand Duka, që sot ka
rikonfirmuar në stolin kuqezi Christian

Panucci. “Sapo kemi nisur një turne të ri
dhe kemi luajtur dy ndeshjet e para.
Kemi marrë tri pikë dhe pësuam
humbjen e parë të hënën në mbrëmje,
në Gllasgou. Një humbje nuk duhet traj-
tuar si një tragjedi. Kemi patur mundë-
sitë tona, por që nuk i shfrytëzuam, ash-
tu sikurse edhe defektet, që jam i bindur
se trajneri i ka tashmë pikë referimi”, ka
shkruar Duka.

“Jemi në gjysmë të rrugës, me pikë të
barabarta me rivalin. Na pret në tetor
një transfertë e vështirë në Izrael. Të

gjithë ne duhet t’i japim kohën e mjaf-
tueshme trajnerit për të bërë ndryshi-
met dhe reflektimet e duhura në
skuadër. Koha e llogoreve nuk vlen për
askënd. Kritikat janë normale për një
skuadër, kur ajo humbet. Por, kur këto
bëhen për interesa josportive, nuk i shër-
bejnë askujt. Unë mirëkuptoj çdo sh-
qetësim të tifozëve tanë, apo çdo artiku-
lim mediatik, por njëherësh i ftoj që këtë
situatë jo të mirë ta shndërrojnë duke
shpenzuar energji pozitive për kombë-
taren tonë!”

Duka i beson Panuccit për postin e përzgjedhësit
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FONDI I SIGURIMIT SHËNDETËSOR TË MAQEDONISË , në bazë të nenit 22, 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (“Gazeta
zyrtare e RM“ nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13,
170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 dhe 27/viti 2016), dhe neni 22 paragrafi 1 alineja 2 dhe paragrafi 3
nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta zyrtare e RM“ nr. 27/14, 199/14, 27/2016 dhe 35/viti 2018), shpall

SHPALLJE PUBLIKE nr. 2/2018
për krijimin e marrëdhënies së punës me kohë të caktuar prej 1 (një) viti.

Fondi i sigurimit shëndetësor të Maqedonisë shpall thirrje për punësimin e 1 (një) realizuesve me kohë të caktuar prej
1 (një) viti për vendet e punës:
1. DREJTUES I SHËRBIMIT RAJONAL –KËRÇOVË – 1 (një ) realizues
A)Kushte të përgjithshme sipas ligjit :
 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë ,
 Të jetë aktiv në zotërimin e gjuhës maqedonase ,
 Të jetë në moshë të pjekur ,
 Të ketë aftësi shëndetësore për vendin e punës ,
 Me vendim të plotfuqishëm të mos jetë i dënuar, i ndaluar për ushtrimin e profesionit, aktivitetit ose përgjegjësisë
B) Kushte të posaçme që duhet t’i plotësojë kandidati:
Lloji i arsimit:
 Shkenca ekonomike, Shkenca juridike
Kualifikime profesionale:
 Niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të paktën 240 të fituara sipas EKTS ose

niveli të përfunduar VII/1,
 Njohje e programeve kompjuterike për punë zyre
 Njohje të gjuhës angleze ose gjermane.

Orari i punës: 40 orë pune në javë
Ditë pune: nga e hëna deri të premten
Orari i kohës së punës : fillon nga periudha 7:30 deri në orën 8:30 dhe mbarimi i orarit të punës në periudhën nga ora
15;30 deri në orën 16: 30
Paga bazë: 28.370,00 denarë.

Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen është e nevojshme që të parashtrojnë dokumentet e mëposhtme:
 Dëshmi për shtetësinë,
 Dëshmi për aftësinë shëndetësore për vendin e punës,
 Dëshmi se nuk janë të dënuar dhe iu është ndaluar ushtrimi i profesionit, aktivitetit ose detyrës,
 Dëshmi për njohje të gjuhës së huaj,
 Certifikatë ose diplomë për arsim të mbaruar,
 Vërtetim për njohjen e programeve kompjuterike për punë zyre,
 Fletë paraqitje me CV – Biografi e shkurtër ,

Dëshmitë për plotësimin e kushteve duhet të jenë në formë origjinale ose kopje të vërtetuara tek noteri.
Dokumentacioni i nevojshëm për shpalljen duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur, në adresën e mëposhtme:
Fondi i sigurimit shëndetësor të Maqedonisë – Shkup rr. “ Maqedonia ” nr 5, 1000 SHKUP (me shënimin „për

shpalljen për punësimin me kohë të caktuar ").
Afati i parashtrimit të regjistrimit është 5 ditë pune, nga dita e publikimit të shpalljes në informatorët publikë, e
llogaritur nga dita pasardhëse e ditës së publikimit të shpalljes (nuk llogaritet dita kur është publikuar).
Në fletëparaqitje duhet të vendoset patjetër edhe vendi i punës për të cilin aplikon kandidati.
Fletët e plotësuara pjesërisht dhe jashtë afateve kohore nuk do të shqyrtohen.
Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet sipas afateve të përcaktuara në nenin 23 paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie

pune.
Me kandidatët e përzgjedhur do të nënshkruhen marrëveshje punësimi me kohë të caktuar për një periudhë prej një

viti.

 
 
Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 1 e Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
62/05), Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale e Republikës së Maqedonisë – BNJVL 
publikon: 
 

SHPALLJE  
Për punësim për kohë të pacaktuar të: 

 
1. Këshilltar – Përkthyes.......................................................................(1) realizues; 

 
 
-  Kandidatët e interesuar për punë si Këshilltar – përkthyes prej gjuhës maqedonase në 

gjuhën shqipe dhe anasjelltas duhet të kenë të mbaruar Fakultetin filologjik, ose arsim 
tjetër sipëror, dhe përvojë të mëhershme si përkthyes së paku 2 vjet. Vendi i punës 
parasheh përkthim me shkrim dhe me gojë (simultan dhe konsekutiv), gjegjësisht të 
dokumentacionit aktual të Bashkësisë prej gjuhës maqedonase në gjuhën shqipe dhe 
anasjelltas për nevojat e organeve dhe trupave të BNJVL dhe letërkëmbimeve me 
anëtarësinë, si dhe realizim të përkthimit simultan dhe konsekutiv në kuadër të punës 
së BNJVL. Nga ana e kandidatëve kërkohet njohje jashtëzakonisht e mirë e punës me 
kompjuter si dhe njohje të shkëlqyeshme të gjuhës angleze, që është si kusht i 
domosdoshëm. Kandidatët do të jenë të vlerësuar edhe sipas aftësive për punë ekipore 
dhe punë me afate të shkurta.  

 
 
Për këtë pozitë të punës është paraparë pagesë në neto shumë prej 29.595,00 
denarë. 
 
Kandidatët e interesuar të dhënat e tyre të përbëra prej: biografi, rekomandim (rekomandimet 
nuk janë të domosdoshme) dhe letër interesi duhet të parashtrohen në afat prej 8 (tetë) ditëve 
nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor, në adresën: 
 
Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale të R.M – BNJVL, 
rr. “Kopenhagenska” nr. 5, F. P. 32, 1000 Shkup ose  
e-mail: contact@zels.org.mk 
 

Ju lutemi pa thirrje telefonike. 
 
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë dhe testim në zyrat e 
BNJVL në Shkup; 

Në bazë të nenit 23 paragrafi 1 të Ligjit për ndërmarrjet publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 
41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015 dhe 39/2016) dhe nenit 11 paragrafi 1 alineja 9 dhe nenit 14 të Ligjit për 
themelim të Ndërmarrjes publike Radiodifuzioni i Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 6/1998; 98/2000 dhe 48/2009), ndërsa në pajtim me nenin 12 paragrafi 1 pika 12 dhe nenit 15 të Statutit të 
NP Radiodifuzioni i Maqedonisë – Shkup nr. 02-770/7 nga 28.10.2018, ndërsa në pajtim me nenin 19-a të Ligjit 
për ndërmarrjet publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 
22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 dhe 39/16), në lidhje me Vendimin për shpallje 
të konkursit publik për zgjedhje të drejtorit të NP “Radiodifuzioni i Maqedonisë” – Shkup nr., Këshilli drejtues i 
NP “Radiodifuzioni i Maqedonisë” – Shkup, publikon  

KONKURS PUBLIK  
Për zgjedhje të Drejtorit të Ndërmarrjes publike Radiodifuzioni i Maqedonisë – Shkup  

nr. 01/2018 

1. Kandidatët për drejtor të NP “Radiodifuzioni i Maqedonisë” – Shkup, duhet të përmbushin kushtet në vijim, të 
nevojshme për realizimin e punës, të përcaktuara me Ligjin për ndërmarrjet publike (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 
138/14, 25/15, 61/15 dhe 39/16), Ligjin për themelim të Ndërmarrjes Publike Radiodifuzioni i Maqedonisë 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 6/1998; 98/2000 dhe 48/2009) dhe Statutin e NP 
“Radiodifuzioni i Maqedonisë” – Shkup edh atë: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion 
kundërvajtjeje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
- të ketë të mbaruar arsim sipëror nga sfera e shkencave elektroteknike, së paku 240 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit; 
- të ketë përvojë pune mbi 5 vjet; 
- të ketë njohuri të posaçme nga sfera e radiodifuzionit dhe komunikimeve elektronike; 
- njohje aktive të gjuhës angleze; 
- të ketë të dhënë testin psikologjik dhe testin për integritet. 

2. Dokumentet e nevojshme të cilat kandidatët duhet t’i parashtrojnë janë si në vijim: 
- Certifikatë të shtetësisë; 
- Vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtjeje, ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës. 
- Biografi të shkurtë; 
- Letër motivimi për paraqitje në konkurs; 
- Certifikatë për mbarim të arsimit sipëror, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
- Vërtetim për përvojën e punës (lista nga SPIM); 
- Dëshmi për njohuri të posaçme nga sfera e radiodifuzionit dhe komunikimeve elektronike; 
- Një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatë për njohje të gjuhës angleze jo më të vjetër 
se pesë vjet edhe atë: TOEFL iBT – së paku 74 pikë, IELTS – së paku 6 pikë, ILEC (Cambridge English: Legal) 
– së paku niveli B2, FCE (Cambridge English: First) – të dhënë ose BULATS – së paku 60 pikë,  
- Dëshmi për test të dhënë psikologjik dhe test për integritet dhe 
- Propozim Program për punë dhe zhvillim të Ndërmarrjes publike Radiodifuzion i Maqedonisë – Shkup. 

Dokumentet e nevojshme parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 

3. Drejtori zgjidhet për mandat prej 4 vjet. 

4. Afati për parashtrimin e dokumentacionit të nevojshëm është 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e 
publikimit të konkursit publik në mjetet e informimit, ndërsa zgjedhja do të realizohet në afatin e caktuar me 
Ligjin për ndërmarrjet publike.  

5. Lajmërimi për zgjedhjen e realizuar deri tek kandidatët do të bëhet me shkrim pas sjelljes së Vendimit për 
zgjedhje nga ana e Këshillit drejtues.  

Fletëparaqitja e dorëzuar pas afatit, jo e plotë dhe e parregulluar nuk do të jetë lëndë shqyrtimi. 
  
Fletëparaqitjet me dokumentet e nevojshme parashtrohen në zarf të mbyllur, personalisht në arkivin e NP 
“Radiodifuzioni i Maqedonisë” – Shkup ose përmes postës rekomanduese në adresën në vijim: Ndërmarrja 
publike Radiodifuzioni i Maqedonisë Shkup, bul. Goce Dellçev nr. 18, Shkup, me shenjë (PËR KONKURS 
PUBLIK nr. 01/2018). 

 

Në bazë të nenit 21 dhe 22 të Ligjit të të Punësuarve në Sektorin Publik dhe nenit 22 
dhe 23 të Ligjit të Marrëdhënieve të Punës, Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë, 
bën 

SHPALLJE  
për 

punësim me kohë të caktuar deri më 31.12.2018 

1. Për nevojat e themelimit të marrëdhënies së punës për kohë të caktuar në Agjencinë e 
Punësimit të Republikës së Maqedonisë për vendin e punës siç vijon: 

1.  Portier operator në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë – Qendra e 
punësimit në Kumanovë- 1 (një) realizues 

Kandidati duhet t’i plotësojë edhe kushtet e veçanta siç vijojnë: 

 Arsimin fillor ose të mesëm; 
 Me ose pa përvojë pune; 
 Rroga themelore neto për vendin e punës do të jetë 12.156,00 denarë 

Bashkë me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe: 

 Diplomë për arsim të përfunduar ; 
 Ta përdorë gjuhën maqedonase në mënyrë aktive; 
 Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës; 
 Dëshmi se nuk është i shqiptuar ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose 

detyrës; 
 Vërtetimin/dëshminë për përvojën e punës; 
 Vërtetimin e shtetësisë; 

II. Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë pune – 40 orë në javë, nga e hëna deri të 
premten; ndërsa orari i punës ditore është prej 07:30 deri 15:30. 

III. Bashkë me fletëparaqitjen, kandidatët duhet të dorëzojnë dëshmi me të cilat vërtetohet 
plotësimi i kushteve të parapara. 

IV. Shpallja do të jetë e hapur 3 (tre) ditë pune, duke filluar nga data e botimit në shtypin ditor. 

V. Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohen në arkiv nëpërmjet 
postës në adresën siç vijon: Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë – shërbimi 
qendror, rruga “Vasil Gjorgov” nr. 43, Shkup 
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Në bazë të nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM-së nr 167/15) neni 126 
paragrafi 1 alineja 7 dhe neni 132 nga Ligji për Arsim Fillor   ( Gazeta Zyrtare e RM-së nr 103/2008 dhe 
30/2016) dhe neni 110 nga statuti i Sh.F. “Naim Frashëri”  f. Studeniçan - Komuna Studeniçan dhe 
vendimi i Këshillit të shkollës pranë  Sh.F. “Naim Frashëri”  f. Studeniçan - Komuna Studeniçan nr 
0302/2224Këshilli i shkollës solli vendim të shpallet  

SHPALLJE 
1. Krahas kushteve të vërtetuara me ligj, kandidatët duhet ti plotësojnë edhe kushtet e veçanta të 

parapara me nenin 128 nga Ligji për Arsim Fillor : 
- të kenë së paku arsim sipëror dhe ti plotësojnë kushtet për arsimtar ose bashkëpunëtor profesional 

në shkollë fillore  
- të kenë së paku 5 vjet përvojë pune në institucion për punë edukativo-arsimore 
- të kenë provimin e dhënë për drejtor 
- në momentin e emërimit të mos kenë vendim të prerë gjyqësor dhe të mos kenë të shqiptuar 

dënim ose sanksion për kundërvajtje për ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës.  

- Të kenë të dhënë testin psikologjik dhe testin për integritet. 
2. Dokumentet e duhura  

- CV  
- Diplomë për mbarimin e arsimit sipëror  
- Vërtetim për përvojë pune në institucionin për punë edukativo-arsimore 
- Kandidatët së bashku me aplikimin duhet të dorëzojnë edhe program për punën e shkollës për 

periudhë 4 vjeçare. 
3. Orari ditor i  punës  është 8 (tetë) orë dhe atë nga 7:00 deri në 15:00 
4. Orari javor i punës është 40 (dyzet) orë të shpërndara në 5 (pesë) ditë pune.  
5. Zgjedhja e drejtorit bëhet në periudhë prej 4 (katër) viteve  
6. Shpallja zgjat 5 (pesë) ditë pune. 
7. Zgjedhja e kandidatit do të bëhet në afatin e paraparë me ligj në pajtueshmëri me Ligjin për Arsim 

Fillor.  
8. Aplikimet  me dokumentacionin e kompletuar duhet të dorëzohen në Sh.F “Naim Frashëri” f. 

Studeniçan p.n me shenjë deri tek Këshilli i Shkollës “për shpallje për zgjedhje të drejtorit”.  
9. Me kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet do të realizohet intervistë për të cilën kandidatët do të 

informohen në mënyrë plotësuese. 
10.  Dokumentet e pakompletuara dhe jo në kohë të dorëzuara nuk do të shqyrtohen.  

                        Kryetar i këshillit të shkollës 
                                                                               Nijazi Curri  

Publicitet

Marcelo përmbyll për momen-
tin një listë të gjatë të “madridi-
stas” (madrilenëve), deri në 18 vetë,
të cilët kanë pasur probleme me
Thesarin në Spanjë. Kështu shk-
ruan në numrin e sotëm gazeta
spanjolle “Mundo Deportivo”. Pra,
kanë fshehur të ardhurat dhe kanë
bërë evazion fiskal. Anësori brazi-
lian i Real Madridit ka pranuar një
dënim prej katër muajsh burg dhe
pagesën e 753.624 eurove për ma-
shtrimin e Thesarit, sipas “El Mun-
do”.

Në fakt, ky është vetëm rasti i
fundit në këtë drejtim, që përfshin
madrilenët (lojtarë e drejtues ak-
tualë, apo ish) në probleme gjyqë-
sore, si pasojë e mashtrimit finan-
ciar në Spanjë. Kryesisht bëhet
fjalë për shmangie të tatimin mbi
të drejtat e tyre të imazhit. Ndry-
she nga lojtarët e tjerë në një si-
tuatë të ngjashme, Marcelo
menjëherë e njohu fajin e tij dhe
do të paguajë gjobën e mashtri-
mit, plus 66.340 euro interes për
pagesa të vonuara. Të tjerë ish-ba-
shkëlojtar të tij te Real Madridi, si
Cristiano Ronaldo, ishin në pozita
të tilla delikate, me gjyqe të ha-
puara dhe kërcënimin për burg.

Yllit portugez, që kësaj vere u
transferua te Juventusi, edhe për
shkak të problemeve të tilla në
Spanjë, iu desh të kalojë një kal-

var gjyqesh, duke mos i pranuar
akuzat fiskale nga organet
përkatëse shtetërore, deri sa më
në fund arriti një marrëveshje me
Thesarin Spanjoll, duke evituar
burgun. Në rastin e CR7, sipas “El
Mundo”, shuma e paguar ndaj or-
ganeve tatimore duhej të ishte 18.8
milionë euro, por kjo shifër ka rënë
në 16.7 milionë euro.

Organet fiskale dhe më pas
prokuroria spanjolle e akuzonin
sulmuesin aktual të Juventusit për
katër krime tatimore midis viteve
2011 dhe 2014. Sipas tyre, Ronaldo
kishte shmangur taksimin mbi të
ardhurat milionere nga të drejtat e
imazhit gjatë kohës së tij në Ma-
drid. Përveç dëmshpërblimit të
majmë, të cituar më lart, CR7 u dë-
nua edhe me dy vite burg, të cilat  i
kompensoi me një gjobë prej
350.000 euro. Po nga radhët e Real

Madridit, kolumbiani James Rodri-
guez pati probleme të tilla me The-
sarin Spanjoll. Ai u detyrua të pa-
guajë një tjetër gjobë të madhe
prej 11.6 milionë euro, ashtu si ish-
trajneri i “Los Blancos”, Jose Mou-
rinho. Ky i fundit pranoi dënim me
burgim për një vit dhe kryerjen e
dy krimeve fiskale, që bartin mash-
trimin prej 3.3 milionë euro. Edhe
trajneri i njohur portugez bëri
marrëveshje me organet tatimore
spanjolle, duke paguar 4 milionë
euro në formë gjobe, shumë e cila
tashmë është disbursuar. Luka Mo-
dric, nga ana tjetër, i pagoi Thesa-
rit Spanjoll rreth një milion euro
për të shmangur një dënim të
mundshëm me burg. Të tjerë ish-
madrilenë, si Angel Di Maria dhe
Fabio Coentrao ranë dakord të pa-
guajnë Agjencinë Tatimore me 2.2
dhe 1.7 milionë euro, respektivisht,

për dy vepra penale fiskale, secili.
Edhe Mesut Ozil është kapur

me shkelje në këtë drejtim për dy
nga sezonet e tij në Madrid, ashtu
si Ricardo Carvalho, një tjetër ish-
lojtar i “Los Blancos”. Ata janë dë-
nuar me nga shtatë muaj burg, por
kanë paguar rreth 544.000 euro
secili, duke evituar shkuarjen në
qeli.

Sidoqoftë, ata nuk janë të vet-
mit e të kaluarës së Real Madridit,
të cilët kanë pasur probleme me
Thesarin Spanjoll, si Pepe, Roberto
Carlos, Mijatovic, Xabi Alonso, Ca-
sillas, Figo, Salgado dhe Suker. Tar-
get i organeve tatimore spanjolle
ka qenë edhe ish-presidenti Loren-
zo Sanz, për të cilin prokurori
kërkoi pesë vite e gjashtë muaj
burg, sepse u provua se kishte
fshehur gjashtë milionë euro tak-
sa për vitin 2008 dhe 2009.

Nga Ronaldo te Marcelo, 
18 madrilenë rrezikuan 
burgun prej mashtrimit

Përfaqësuesja e Kosovës në basketboll i
kishte nisur me fitore parakualifikimet për
botërorin e vitit të ardhshëm. Kosova, më 2
gusht të vitit të kaluar në Prishtinë, kishte fi-
tuar ndaj Maqedonisë me shifrat 72:68. Në
nismë të një cikli tjetër, Kosova sërish për-
ballë e ka përfaqësuesen e vendit fqinj, Ma-
qedonisë. Dhe ndaj saj synohet fitore e re.

Për fitore ndaj Maqedonisë, përzgjedhësi
Damir Mulaomeroviq dhe kapiteni Dardan
Berisha presin që Kosova të ketë përkrahjen
e shikuesve. Sonte nga 20:30 në Pallatin e
Rinisë në Prishtinë takohen Kosova e Maqe-
donia. Është kjo ndeshja e parë e grupit B të
raundit të dytë të parakualifikimeve për
Evropianin e vitit 2021. 

Kosova llogarit në përkrahjen e tifozëve
dhe në fitore të re ndaj Maqedonisë

Target i organeve
tatimore spanjolle ka
qenë edhe ish-
presidenti Lorenzo
Sanz, për të cilin
prokurori kërkoi pesë
vite e gjashtë muaj
burg, sepse u provua se
kishte fshehur gjashtë
milionë euro taksa për
vitin 2008 dhe 2009

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

Khedira
rinovon 
me Juven
Sami Khedira ka nënshkruar një
kontratë të re me Juventusin. Re-
prezentuesi gjerman, i cili ka
shkëlyqer për klubin italian që
prej transferimit në vitin 2015.
Khedira ka rinovuar kontratën
deri në vitin 2021, me mundësi
vazhdimi edhe për një vit tjetër.
Khedira ka fituar tre tituj radha-
zi në Serie A që prej transferimit
te Juventusi nga Real Madridi.
“Sapo rinovova kontratën time
me Juventusin deri në vitin 2021”,
ka shkruar Khedira në rrjetin so-
cial “Twitter”. “Që prej ditës sime
të parë e kam pasur një ndjenjë
të veçantë dhe shpejt u ndjeva si
në shtëpi. Jam shumë krenar që
jam pjesë e historisë së shkëlqye-
shme të këtij klubi dhe të familjes
së Juventusit. Le të vazhdojmë që
të bëjmë histori bardhezi”, shtoi
ndër të tjera reprezentuesi gjer-
man. Khedira, i cili konsiderohet
si në figurë kyçe te Juventusi, ka
bërë 113 paraqitje për klubin gjatë
tri viteve të Italia dhe ka luajtur
më shumë minuta se çdo lojtar
tjetër, në një total prej 8882 mi-
nutash në të gjitha garat gjatë tri
viteve të fundit.



Disa lojtarë arrijnë të sigurojnë
miliona euro fitime gjatë karrierës
së tyre, disa të tjerë arrijnë të
ruajnë të njëjtin nivel të ardhurash
edhe pasi kanë varur këpucët në
gozhdë, pasi kanë aftësi të tjera në
jetë që dinë t’i shfrytëzojnë më së
miri.

Por më poshtë do t’ju prezan-
tojmë me disa lojtarë të cilët kanë
lindur të pasur dhe paratë e fitua-
ra nga futbolli vetëm sa e kanë sh-
tuar pasurinë e tyre, pasi për të
kanë menduar prindërit apo fa-
miljarët…

HUGO LLORIS: Vështirë të gje-
sh shumë futbollistë që mbajnë
emrin e një prej prijësve të letërsi-
së romantike. Por kapiteni i Francës
dhe Tottenhamit, Lloris, nuk është
futbollist dosido. Emri i tij është

frymëzuar nga Victor Hugo, i cili
ndër të tjera ka shkruar “Katedralja
e Parisit” dhe “Të Mjerët”. Por fa-
milja e Lloris ishte shumë largë
mjerimit. I lindur në Nicë, Lloris
kaloi një fëmijëri të shkëlqyer në
një familje të shtresës së lartë, pasi
babai i tij Luc ishte një bankier i
suksesshëm, ndërsa mamaja e tij
Marie, një avokate e njohur. Edhe
pse sporti i parë me të cilin u pre-
zantua ishte tenisi, më pas ai kaloi
te futbolli.

MARIO GOTZE: Babai i heroit
të Gjermanisë në finalen e Botëro-
rit 2014 është Jurgen Gotze… Profe-
sori Jurgen Gotze. Në ditët e sotme,
ai punon në Universitetin e Tekno-
logjisë në Dortmund, por në vitet
’90 kishte një pozicion tepër të
lartë si kërkues i shkencave

kompjuterike në Universitetin
Yale, në SHBA. Askush nuk ka dy-
shim për talentin e 26-vjeçarit, por
është përfolur shpesh se paratë e
babait kanë dhënë një dorë…

ANDREA PIRLO: Një lojtar kla-
si, Pirlo nuk flet kurrë për para.
Megjithatë, është i mësuar të ketë
shumë. Babai i legjendës italiane
ishte themelues i një kompanie çe-
liku në Brescia në vitin 1982. Edhe
sot Prilo vazhdon të ketë aksionet
e tij në këtë biznes familjar.

GIANLUCA VIALLI: A e dini
kush jeton në një kështjellë me 60
dhoma? Të pasurit! Në një të tillë
është rritur edhe ish-ylli i Samp-
dorias, Juventusit dhe Chelseat.
Babai i tij ishte një milioner dhe
për familjen e tij kishte zgjedhur të
jetonte në kështjellën Belgioioso

në Creemona. Edhe sot e kësaj dite
ai shkon për pushime atje herë pas
here.

ROBIN VAN PERSIE: Si djali i
dy prindërve artistë, Van Persie
thotë që është rritur në liri të plotë.
Babai i tij, Bob, është një skulptor i
suksesshëm, ndërsa mamaja, Jose
Ras, është piktore dhe dizejnatore
bizhuterishë.

OLIVER BIERHOFF: Kur ishte i
vogël, Bierhoffit nuk i mungonte
asgjë, falë babait të tij, Dr. Rolf, i
cili ishte shefi i një kompanie
energjitike. Por ky i fundit meriton
të lavdërohet pasi injektoi tek i biri
etikën e punës. Flitet që ai shqetë-
sohej shumë kur shihte të birin të
kthehej nga stërvitja me fanellën e
pastër, pasi mendonte që nuk kish-
te dhënë maksimumin, duke mos

u bërë pis. Kështu që një ditë ai
lagu me ujë barin në oborrin e
shtëpisë dhe filloi t’i tregonte Oli-
verit se si të hidhej për të goditur
me kokë pasi kishte ngrirë. Me atë
kokë më vonë, ai i dhuroi Gjerma-
nisë Europianin në vitin 1996…

GERARD PIQUE: Sikur të mos
mjaftonte fakti që luan për një prej
klubeve më të mëdha në botë,
mbrojtësi i Barcelonës është edhe
themelues i Kosmos, një grupi in-
vestimesh në sport dhe media. Por
paratë janë të njohura për të që në
vegjëli. Babai i tij, Joan është një
avokat dhe biznesmen i sukses-
shëm, ndërsa mamaja e tij Mont-
serrar, është drejtore e një spitali
në Barcelonë. Ndërsa gjyshi i tij,
Amador Bernabeu, është ish drej-
tues i “Camp Nou”.

7 futbollistë që ishin të pasur para futbollit,
njëri ka jetuar në një kështjellë me 60 dhoma

HUGO LLORIS

GIANLUCA VIALLI ANDREA PIRLO

MARIO GOTZE ROBIN VAN PERSIE OLIVER BIERHOFF GERARD PIQUE
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MARKANT, ET, P, PIRGOS, R, IN, N, ANEMI, TINGULLI, UK, HELIUMI, DRE.

Shumë i lehtë: 451829763, 298637415, 367145289, 973582641, 815496372, 642713958, 

589374126, 134268597, 726951834. Mesatar: 841359276, 672814395, 359726148, 
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Mensur
Mamuti

SHTET NË AZI
-----------------------------

POETESHA 
DHE GAZETARJA 

E RTSH-SË,
NË FOTO

K
VEPËR 

E AUTORES 
NË FOTO,

“TRETUR NË ...”

AKTORJA
AMERIKANE,

PIT

NXEHTËSIA 
E MADHE

PJESË
E MOLEKULËS

ISH FUTBOLLISTI
I KOMBËTARES,

ALTIN

KËNGËTARI 
ABAZI

(ZIG ZAG 
ORCHESTR)

ENERGJIA

NEODIMI
----------------------------

SHKËLQIMI I 
MADHËSHTISË,

AURORA

ROLI I NJOHUR 
I LUAN DAKËS, 

ZEQO

SHKURTESA
PËR EURO

-----------------------------
ENË METALI 

NGROHJEJE ME 
PRUSH (SHQ.)

QË PËRMBAN
AZOT

LLOJ
ËMBËLSIRE SH RADIUMI

BANORI I LASHTË 
I SKANDINAVISË

----------------------------
SIMBOLI 

I AMINOACIDIT 
TRIPTOFAN

V
AUTORI
BARLETI

----------------------------
KOCKË 

LOJËSH FATI

ZEJTARIA

NJERI
I DALLUAR
(FRENGJ.)

ELIDA
TOPÇIU

----------------------------
SELENI

FOSFORI

EMRI GREK 
I BURGASIT

----------------------------
LUMË NË
AFRIKË

RUMANIA
----------------------------
VEPËR E AUTORES 

NË FOTO,
 “ËNDËRR NË  ...

INDIUMI
AZOTI

----------------------------
NIKELI

PAGJAKËSI
----------------------------

UNIFIED 
MODEL

VEPËR E AUTORES 
NË FOTO, “VESË ...”
----------------------------
ELEMENT KIMIK, 

GAZ SHUMË 
I LEHTË

UNIK
KATIL

----------------------------
GJERMANIA

H
 KAFSHË GJITARE 
DYTHUNDRAKE, 

ME BRIRË 
TË DEGËZUAR
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23MOZAIK
Koha, e enjte, 13 shtator 2018 

DASHI 21. mars - 20. prill
Në këtë moment duhet të mundoheni që të rishiko-

ni të gjitha strategjitë tuaja, për shkak se ka disa investime të
cilat duhen ndjekur me më shumë kujdes. Ky është një mo-
ment i rëndësishëm për të rrezikuar më shumë në dashuri,
ndaj jini më kurajoz.

DEMI 21. prill - 21. maj

Shpesh prireni që të jeni shumë dramatik në
diskutime, ndoshta për shkak të kokëfortësisë tuaj.
Megjithatë në dashuri duhet të limitoheni duke i besuar
instinktit tuaj.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Mundohuni që të dëgjoni më shumë këshilla të

vlefshme nga bashkëpunëtorët tuaj, pasi në këtë moment
keni nevojë për mbështetjen e tyre për të kaluar një provë të
rëndësishme. Në mbrëmje duhet të jeni më romantik, për të
befasuar partnerin/en tuaj.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Parashikohet një ditë interesante për ti kushtuar më

shumë kohë mirëqenies tuaj dhe për të nisur planifikimin e stra-
tegjive të reja për të përballuar disa negociata të rëndësishme për
karrierën tuaj. Duhet të jeni të gatshëm që të përballoni disa de-
bate shumë të ndezura si dhe të jeni të vendosur në veten tuaj. In-
tuita juaj e shkëlqyer do ju çojë drejt suksesit.

LUANI 23. korrik - 22. gusht

Kjo e mërkurë, ju fton që ti kushtoni më shumë
kujdes disa çështjeve financiare, të cilat i keni lënë pas
dore kohëve të fundit. Në dashuri nuk duhet të jeni pe-
simist, pasi parashikohen mundësi të mira për takime
interesante.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator

Është duke nisur një periudhë e shkëlqyer
për të bërë ndryshime radikale në stilin tuaj të jetës,
sidomos nëse në vendin e punës doni të ndiheni të kë-
naqur si dikur. Në dashuri do të merrni përgjigje të
rëndësishme.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do të keni mundësi për të provuar eksperienca të

reja në punë, të cilat do ju lejojnë që të rivendosni priorite-
tet tuaja. Do të ndiheni të gatshëm për të përshkuar një
rrugëtim të ri, i cili do ju lejojë që të shprehni më mirë idetë
dhe krijimtarinë tuaj.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do të jepni një kontribut të rëndësishëm për rea-

lizimin e një projekti të ri dhe kjo gjë do ju lejojë që të merr-
ni një rol vendimtar në karrierën tuaj. Duhet të jeni më të ha-
pur dhe pozitiv sa i takon fushës së ndjenjave. Ky është
momenti më i mirë për të kërkuar shpirtin binjak.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Kjo është një javë e rëndësishme për të përcaktuar

më qartë objektivat tuaja dhe për të hedhur bazat solide për
të ardhmen tuaj profesionale. Duhet të tregoni më shumë
kujdes për shëndetin tuaj fizik, sidomos nëse keni sfida
me të cilat duhet të përballeni.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dikush mund t’iu akuzojë se jeni shumë dembel

dhe apatik dhe për pasojë kjo ditë rrezikon që të mos ecë
mbarë. Ndoshta ka disa shqetësime të cilat nuk ju lejojnë
të përqendroheni siç duhet. Mos merrni vendime të nxi-
tuara!

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Këshillohet që në dashuri të mos keni shumë pre-

tendime, sidomos nëse keni qenë pikërisht ju ata që jeni tre-
guar të largët në raportin në çift. Çdo keqkuptim, mund të
zgjidhet, por duhet ta hidhni ju hapin e parë.  Horoskopi i
kësaj të mërkure mbron historitë e reja të dashurisë, ndaj
jini më spontan dhe të pavarur.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Parashikohet një mbrëmje interesante për të rinde-

zur ndjenjat, sidomos nëse gjatë javëve të fundit jeni ndjerë
disi të lënë pas dore. Nga pikëpamja sentimentale, para-
shikohen të reja të rëndësishme, por duhet të jeni të gatshëm
të bëni ndonjë sakrificë të vogël brenda një kohe të shkurtër.
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1503 – Mikelangjelo nisë statujën e
Davidit.

1556 – Çarls V dhe Maria e Hunga-
risë marshojnë drejt Spanjës.

1574 – Turqit ripushtojnë Tunizinë.
1751 – Anglia nënshkruan aleancë

me Austrinë dhe Rusinë.
1787 – Armata e Prusisë futet në

Holandë.
1788 – Nju Jorku bëhet kryeqyteti i

parë i SHBA-ve.
1939 - Igor Stravinsky shpik he-

likopterin e parë.
1942 – Forcat gjermane sulmojnë

Stalingradin.
1968 – Shqipëria largohet nga Pak-

ti i Varshavës. 
1990 – Trupat irakian sulmojnë re-

zidencën e Ambasadorit francez në
Kuvajt.

1999 – Shpërthen një bombë në
Moskë të Rusisë, ku le të vdekur 119
persona.

Magjistari
Beni kthehet nga shkolla me
hundën të gjakosur,  e ëma fillon të
bërtasë…Bobo..ç’të ndodhi,  ndonjë
aksident? 
– Jo ..e ka fajin magjistari.  
– Cili magjistar  
– Erdhi ne shkollë për shfaqje. Më
mori në skenë dhe me nxori 100 lek-
she nga hundët. 
– A maskarai…  
– Jo jo në fakt ai nuk bëri gjë,  fajin e
kanë shokët e klasës..pasi iku magji-
stari filluan të kërkojnë a ka para të
tjera ne hundë…

“Sikur që nuk doja të jem një 
skllav, andaj unë nuk do jem as

padron. Kjo e përfshin idenë 
time për demokracinë”.
ABRAHAM LINCOLN

Insektet nuk
mund të mbyl-
lin sytë derisa
flenë, ata flenë
me sy të hapur.

Në planetin Merkur ekzistojnë liqe-
ne akullnajore edhe

pse në sipërfa-
qen e planetit
temperatura
mund të arrijë

edhe deri në
371 gradë Celsius,

mjaftueshëm për të
shkrirë plumbin!

Uji i detit përm-
ban 32 elemen-
te të ndryshme
kimike 
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Minatori bën zbulimin
e jashtëzakonshëm
Një minator në Australi ka zbuluar copën më tëmadhe të arit në histori. Duke Dole siguroi 254kilogramë nga metali i çmuar gjatë kërkimevenë minierën Beta Hunt në Kambalda. Fitimetpritet të shkojnë deri në 10 milionë dollarë. Fil-limisht ai gjeti një copë të madhe rreth 90 kilo-gramë, ku kishte vetëm 63 kilogramë nga meta-li i çmuar. Kjo pjesë vlen 2 milionë euro dhe udeshën 3 persona që ta ngrenë. Dole ka mbi 16vite që punon në minierë, por u shpreh për me-diat se nuk kishte parë kurrë diçka të tillë.Ndërkohë drejtuesit e minierës kanë marrëmasa për rritjen e sigurisë dhe pritet që copat emëdha të arit t’i transportojnë në një kasafortë.

Flitet shpesh për kimi në dashuri,
duke theksuar tërheqjen reciproke apo
dhe dashurinë me shikim të parë mes dy
personave. Por ja që e njëjta mund të
thuhet edhe për lidhjet njerëzore, ku ra-
portet e tërheqjes, simpatisë e antipatisë
në ambientin që punon në të vërtetë
është çështje kimie, e hormoneve tona.

SIMPATIA DHE ANTIPATIA
Janë ndjenja që krijohen në mënyrë

instiktive dhe pavetëdije, pavarësisht vul-
lnetit tonë. Dhe kjo si në dashuri ka bazë

biokimike. Substancat që aktiviziohen
në këtë rast janë feromonet, që
prodhohen më shumë tek kafshët, por
janë në sasi të vogla dhe tek organizmi i
njeriut. Në bazë të studimeve të fundit,
janë përgjegjës për një sërë mekanizma-
sh tërheqjeje ndaj një personi të seksit të
kundërt.

MIQTË E MIRËQENIES
Hormonet e mirëqenies janë seroto-

nina, oksitocina dhe endorfina. Kur nive-
li i tyre në fizikun tonë është i lartë jemi

me humor të mirë, të qetë dhe të relak-
suar. Serotonina është hormoni i lumtu-
risë dhe prodhimi i saj mund të rritet me
disa strategjie. Endorfina që lufton
gjendjet e ankthit mund të prodhohet
përmes aktivitetit fizik apo edhe të
dëgjosh muzikë dhe të qeshësh. Ah, po!
Edhe çokollata nuk rekomandohet kot.
Ndërsa oksitocina është hormoni i da-
shurisë prodhimi i së cilës rritet përmes
ushqimit. Hani fruta!!!

KORTIZOLI ËSHTË ARMIKU
Hormoni i stresit pra, sigurisht, korti-

zoli. Nëse e kemi me shumicë në gjak
mund të jetë japë dëme të rënda, si kon-
trolli i urisë, rrit gliceminë, ka efekte nega-
tive në sistemin imunitar dhe në zemër.

PËRZIERJA E DUHUR
Për të punuar në një ambient të qetë

dhe pozitiv duhet pak nga të gjitha dhe
nuk është e nevojshme të ndalni të gjitha
hormonet e stresit. Sigurisht një dridhje
mund të jetë stimuluese dhe nxitëse për
një konkurrencë të shëndetshme. Nega-
tiviteti gjeneron vetëm negativitet tjetër.
Më mirë pak adrenalinë herë pas here,
por e moderuar.

Van Damme në
“Walk of Fame”
të Belgjikës
Aktori i Hollywoodit, Jean-Claude
Van Damme ka marrë pjesë në
festivalin e filmit Oostende, në
Belgjikë. I veshur me një kostum
elegant ngjyrë të kaltër, Van Dam-
me vërtetoi se pavarësisht mo-
shës di të jetë një ndjekës i
modës, shkruan atsh. Stili i tij
është i pëlqyer nga të gjithë, tek-
sa shquhet si një prej aktorëve
më të ndjekur në mbarë botën.

McLaren Speedtail 100km/orë
për vetëm dy sekonda
Spekulohet se McLaren Speedtail mund të
arrijë shpejtësinë prej 100 kilometrave në
orë për vetëm dy sekonda. Ky model është
pasues i F1 legjendar dhe është "Hyper-GT"
i parë në botë. Sipas SupercarBlogreports,
Speedtail është më i shpejtë për 0.5 sekon-
da se sa Bugatti Chiron. Vetura ka motor të
avancuar twin-turbo 4.0 V8, i cili ndodhet
në McLaren 720S, dhe përveç tij Speedtail

do të ketë të paktën një elektromotor si
ndihmës. Fuqia e përgjithshme e këtij siste-
mi hibrid ende nuk dihet, por pritet të jetë
gjithsesi më shumë se 1.000 kuaj fuqi. Pre-
miera zyrtare e McLaren Speedtail është
paralajmëruar për 12 tetor dhe prodhuesi
britanik do të prodhojë vetëm 106 njësi.
Automobili ka çmim prej rreth 2 milionë
dollarësh.

Në zyrë, si në dashuri… çështje kimie


