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E PËRDITSHME INFORMATIVE
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Shkup, 28 tetor - Dhuna ndaj grave, ndonëse
është shkelja më e përhapur e të drejtave të
njeriut në botë, vazhdon të jetë më pak e vlerë-
suar. Studimet e kryera për dhunën në familje
kanë vërtetuar se abuzimi ndaj grave është një
problem kompleks dhe shumë dimensional,
ndërsa për këtë ndikojnë faktorët kulturorë,
shoqërorë, familjarë dhe individualë. Dhuna,
nga ana tjetër, është pasojë për vdekjen dhe

plagosjen, cenon mirëqenien e grave dhe
shkatërron dinjitetin dhe vetëvlerësimin e tyre. 
Të dhënat paraprake nga Ministria për Punë të
Brendshme (MPB) në Maqedoni gjatë pe-
riudhës janar deri në qershor të vitit 2018, num-
ri i përgjithshëm i viktimave të dhunës në fa-
milje është 459, nga të cilat 364 janë gra dhe 95
janë burra. Gjatë të njëjtës periudhë, në
dhunën familjare u regjistruan...

Vetënënshtrimi, si dhunë psikosociale
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Shqiptarët 
“e vegjël” të
përmalluar
për tokat e
stërgjyshërve
të tyre

Arbëreshët e rinj rrugës së Jero-
nim De Radës, i cili ka thënë: “Një
gjak, një gjuhë, një komb”. Nga
data 15 tetor të këtij viti, 16
nxënës, drejtoresha dhe dy profe-
sorë të Liceut të mirënjohur të
Shën Mitrit (Kalabri) qëndruan
në qytetin e Strugës për ta vazh-
duar komunikimin e tyre vëllazë-
ror me nxënësit dhe qytetarët e
Strugës, miqësi që...
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Në Maqedoni, aktualisht ka 22 Fakultete Ekonomike dhe 15 Juridike që janë të akredituar, 
ndërsa në të parin, në vitin akademik 2017/18 ka 10.997 studentë, ndërsa juridikun studiojnë 
4884 studentë. Ekspertët e arsimit i apelojnë MASH-it të bashkëpunojë me institucionet tjera të
shtetit, siç është Agjencia për Punësim dhe Odat Ekonomike me qëllim që të nis përgatitja sa 
më parë e një Strategjie për shpëtimin e vendit nga, siç thonë ata, “diplomat që përfundojnë në
zyrat e administratës së shtetit”
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Dhjetë vite më parë, disa atletë u

dizenjuan si të parazgjedhurit për

të dominuar planetin në çdo disi-

plinë sportive përkatëse. Drejtimi

që morën më pas ishte ndryshe nga

si ishte parashikuar për disa dhe në

vijën e duhur për të tjerë, që janë

bërë legjenda. Ku janë sot? A ia

dolën vallë? Një vështrim mbi ata

që ishin dhe janë sot, mes talentit

dhe pritshmërive, por sidomos besi-

mit në vetëvete.

DERRICK ROSE - Në vitin 2008,

Chicago Bulls do të zgjidhte këtë

atlet për të nisur revolucionin e

madh dhe rikthimin në elitë. Shumë

pak lojtarë ishin kaq mediatikë me

një hap të shkëlqyer duke kapërcyer

nga universitetet në elitën e baske-

tit amerikan. Në 2011 ishte MVP

NBA me mite si Lebron James apo

Kobe Bryant. Kur ishte në kulmin e

karrierës së tij dhe pasi firmosi një

kontratë faraonike nisi të kishte një

sërë dëmtimesh që e çuan të zbehej

si atlet. Tani është rezervë te Tim-

berëolves dhe nuk ka praktikisht

asnjë impakt te ekipi i Minnesota.

GRIGOR DIMITROV - Në 2008

të gjithë nisën të flisnin për një emër

që do të bëhej i madh në tenis. Një

premtim i kësaj disipline. Bullgar

dhe që në lëvizje i ngjante të madhit

Roger Federer. Atë vit, do të fitonte

Wimbledon pa humbur asnjë set

dhe në US Open merr nofkën “Baby

Federer”. Pritshmëria ishte aq e

madhe dhe u desh kohë që të

shpërthente teksa profesionistët

dhe shumë të tjerët më vonë do të

shpreheshin se “premtuesi do të

mbetej vetëm premtim”. Në 2014 ar-

riti gjysmëfinalen e tij në Grand

Slam, por viti i tij i madh ishte 2017,

pasi fitoi Masters duke u bërë atleti

i tretë në botë që e arrinte.

TSUNG-HUA-YANG - Nëse Di-

mitrov ia doli disi, edhe pse jo

shumë, në anën tjetër iu kundërvu

një tjetër premtim, Tsung-Hua

Yang. Në vitin 2008 befasoi të gjithë

pasi u cilësua si i riu më i mirë i pla-

netit në një brez të madh lojtarësh

tenisi. Dukej sikur aziatiku mund të

arrinte majën e botës sa i përket

sportit të rraketës dhe rrejtës. Kjo

dekadë vendosi Yang shumë larg

këtij realiteti. Klasifikimi i tij më i

mirë ATP ishte i 144-ti dhe nuk ka

luajtur kurrë një ndeshje në Grand

Slam.

ANDERSON - Golden Boy

Award (futbollisti më i mirë i U-21)

është një shembull i mirë i potencia-

lit të një brezi. Aguero, Messi apo

Cesc Fabregas kanë fituar këtë çmim

prestigjoz të botës së futbollit. Në

vitin 2008 fituesi ishte braziliani An-

derson. 30 milionë eurot e paguara

nga Manchester United për të e ven-

dosën përpara kamerave dhe foku-

sit mediatik. Në Premier nuk arriti

kurrë nivelin që supozohej dhe tani

sapo ka firmosur me një ekip të divi-

zionit të dytë rumun.

CHRISTOPHE LEMAITRE -

Francezët kanë revolucionizuar sh-

pejtësinë në botë. Një atlet i bardhë

i aftë që të fitojë 200 metrat e botës

junior me një rekord prej 20,83

sekonda. Dhjetë vjet më pas ka një

koleksion medaljesh të arta olim-

pike, botërore dhe europiane në

çantën e tij. Sakaq, njihet për faktin

se është i bardhi i vetëm më i sh-

pejtë në botë gjatë gjithë historisë së

këtij sporti: 9,92 sekonda në 100 me-

tra.

JAN BAKELANTS - Fitorja e tij

në Tour del Provenir në vitin 2008 i

dha shumë famë dhe bujë. Aftësia e

tij për t’i dhënë biçikletës mjaft mirë

në çdo terren dhe sidomos sipërfa-

qe solli ndër mend epitetin çiklist

universal. Ose, më saktë, si njihet në

këtë sport, koridor i gjithanshëm.

Karriera e tij nuk preku kurrë majat

dhe ta bënte aspirant për të fituar

Tour de France. Edhe pse, njëherë të

vetme, arriti të vishte fanellën e

verdhë pas një suksesi gjatë një

gare.

COSTA ROVINA - Kurrë më parë

Portugalia nuk kishte parë një çikli-

st të këtij niveli. Talenti i tij në 2008

e solli që të firmoste që në moshën

22 vjeç me skuadrën Caisse d’Epar-

gne (aktualisht Movistar). Korridori

i specializuar në gara një ditore aku-

mulon një rekord të pabesueshëm

të tre etapash në Tour de France me

qershinë mbi tortë në gjithë Kam-

pionatin e Botës.

RICKIE FOWLER - Në vitin 2008

dominoi klasifikimin botëror të dile-

tantëve. Karizma e tij e madhe bëri

kalimin nga amatorët te profesioni-

stët në një moshë të vogël. Ishte

konkurrues që në hapat e parë në

PGA Tour dhe ishte pranë fitimit të

disa trofeve “major” (ka qenë i dyti

në të tre nga këto).

MARC MÁRQUEZ - Viti 2008

ishte i pari vit në Moto 125 (pra, kate-

goria më e ulët e kubikëve) dhe

shumë dalluan se një uragan vinte

nga Cevera. Gjatë këtyre 10 viteve

ka arritur të fitojë 10 tituj botërore

(pesë në MotoGP) dhe ka objekti-

vin që të arrijë Valentino Rossi. Ai

djalosh 15 vjeçar sot një legjendë e

motorëve.

SEBASTIAN VETTEL

- Një vit më parë, në 2007, Vettel ki-

shte debutuar në Formula 1 në mo-

shën 19 vjeç duke zëvendësuar Kubi-

ca të dëmtuar. Ishte piloti më i ri që

arriti të shkruante historinë. Rekor-

di i tij nuk mashtron gjatë këtyre vi-

teve: katër Kupa Bote radhazi (2010,

2011, 2012 e 2013).  Tani, te Ferrari, po

has disa vështirësi, por pritshmëria

nuk zhgënjeu.

Ku janë sot talentët e para një

dekade në të gjitha sportet?

• DERRICK ROSE

• JAN BAKELANTS

• COSTA ROVINA

• RICKIE FOWLER

• MARC MÁRQUEZ

• SEBASTIAN VETTEL

• GRIGOR DIMITROV

• TSUNG-HUA-YANG

•  ANDERSON

•  CHRISTOPHE LEMAITRE
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Në 21 tetor një tren u përplas në
Tajvan. Bëhet fjalë për aksidentin
më të rëndë në vend prej dekadash.
18 persona mbetën të vdekur dhe
190 të plagosur. 
Instalimi i rripave të sigurisë në
trena a do t’i bënte më të sigurt
ata? Në realitet, vendosja e tyre
mund të bënte më shumë keq sesa
mirë. Fuqia shtytëse e trenit e bën
më të vështirë ngadalësimin duke
rritur kështu rrezikun e dëmtimit
gjatë përplasjes.
Sipas “New York Times”, rripat e
sigurisë mund të shkaktojnë

dëmtime të shtyllës kurrizore gjatë
një aksidenti nëse qafa e pasagjerit
shtyhet para. Një alternativë mund
të ishte rripat e sigurisë që
vendosen rreth belit e supeve që
ofrojnë më shumë siguri. 
Po gjithsesi është këto rripa mund
të dëmtojnë pasagjerët gjatë
përplasjes nëse shkunden nga
vendi i tyre. 
Nga ana tjetër, instalimi i këtyre
rripave të sigurisë në të gjithë
trenat do të ishte edhe shumë e
kushtueshme për ata që i
menaxhojnë.

ALLAH NË DORË TANË!
Këto ditëve të fundit, boll jemi munduar me reformu Bashkësinë
Islame. Por, siç po shihet, imamët i paska mbulu harami. Sërish nën
diktat e për interesa private e votuan unanimisht Naim Ternavën. E
patën në dorë reformimin e BIK-ut. Nuk patën guxim për ta bërë
këtë. 
Unë nuk e di qysh komunikohet me tipa të tillë. Me këta njerëz që
tërë ditën nëpër xhamia iu ligjërojnë njerëzve se duhet pasur frikë
vetëm nga Allahu, ndërsa vetë frikësohen nga Naim Tërnava. Allah
në dorë tanë!

ME KËMBË NË GJERMANI
“Kosova ka mbërritur tashmë në një pikë ku nuk është vështirë të
parashikohet zvogëlimi i vendit. Për shembull, një vend si Gjermania
me 470 mijë kosovarë do të importojë më shumë kosovarë. Numri që
është atje shërben, me rrjetet e familjeve të mëdha, si platformë për
sistemimin fillestar të gjermanëve të rinj kosovarë, të cilët do të
mbërrijnë për t'u punësuar e integruar në ekonominë në rritje. Me
apo pa liberalizim vizash, do të gjendet rruga për të dalë prej
dhunimit social që ushtrohet nga kapësit e shtetit në Kosovë me
parulla për integrim evropian dhe në vend të rreshtimit partiak për të
marrë një rrogë në sektorin publik do të përzgjidhet rrugëtimi drejt
integrimit evropian, me këmbë, duke shkuar në Gjermani.
Njëkohësisht, Kosova ka mbërritur shkallën e lindshmërisë të
riprodhimit të thjeshtë. Pra, nuk do të ketë më shumë fëmijë sesa për
ta mbajtur popullsinë në numrin në të cilin është. Kështu, për dallim
prej të kaluarës, kur vendi kishte lindshmëri aq të lartë saqë sado të
largoheshin të rinjtë numri i popullatës rritej, tash Kosova është në
fazën ku çdo i ri që largohet e zvogëlon numrin e përgjithshëm të
banorëve, dhe, për më tepër, zvogëlon edhe shkallën e lindshmërisë
në të ardhmen.
Kosovarët u befasuan kur në regjistrimin e fundit të popullatës në
vend të 2.1 milionë banorëve dolën të jenë më pak se 1.8. Në dhjetë
vjetët e ardhshëm nuk do të shërbente si kurrfarë befasie nëse numri
mbërrin 1.5 milionë banorë. Do të ketë më pak njerëz të aftë për
punë, rrjedhimisht më pak aftësi për ta zhvilluar vendin,
rrjedhimisht më shumë shtytje për ikje nga vendi, rrjedhimisht
zvogëlim të mëtejmë”, shkruan në profilin e tij në FB, publicisti nga
Kosova, Veton Surroi.
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Detajet e tmerrshme për vrasjen janë dhu-
ratë për teoritë e komploteve. Pse shkoi
Kashogi te konsullata saudite, kur e dinte
mirë se deri ku mund të arrijë qeveria e
tij? Mos i kanë garantuar siguri dhe pastaj
e kanë tradhtuar në minutën e fundit? Si ka
mundësi që ishte regjistruar në konsullatë
edhe vrasja, edhe prerja e gjymtyrëve? Si
shpjegohet që mediat turke, të njohura si
zëdhënëse të qeverisë turke, papritur u
kthyen në burimet më të besueshme në
botë për këtë ngjarje?

Një aspekt shkon përtej çështjes urgjente
se çfarë ndodhi e se kush e porositi vra-
sjen: roli i ri i Erdoganit si mbrojtës i thekur
i gazetarëve, fronin që zaptoi papritur si
mbrojtës i moralit. E vërteta është që për
kritikët turq dhe për të përkushtuarit, ky
transformim nuk është aspak surprizë. Mo-
spërputhja e fjalëve të Erdoganit, nga fja-
limi në fjalim, ka qenë një sport i prefe-
ruar për mediat shoqërore në Turqi, prej
vitesh tashmë. E jep opozitës një tjetër
mundësi për një të qeshur të hidhur e të
lodhur. Edhe publiku botëror nuk ka më
nevojë të ketë njohuri të thella politike për
të kuptuar se sa shtiret Erdogani.
Megjithatë, është e rëndësishme të
shohim se sa shumë të përbashkëta ka Er-
dogani me populistët e tjerë të së djathtës.

Le të shohim fjalët që tha Donald Trump
pasi dikush u dërgoi bomba familjes Oba-
ma, Klinton dhe televizionit CNN: “Duam
që të gjitha palët të jenë të bashkuara në
paqe e në harmoni. Ne mund t’ia dalim.
Ata që janë të përfshirë në arenën politike
nuk duhet t’i trajtojnë kundërshtarët poli-
tikë si njerëz me probleme morali.”
Megjithatë, Trump e ka quajtur Obamën
edhe “themelues të ISIS”, Hillari Klintonin
“mashtruese rruge”, dhe CNN e ka akuzuar
se propagandon lajme të rreme. Mjeshtri
i retorikës politike armiqësore është tre-
guar po aq i paskrupullt sa Erdogani për të
zaptuar fronin e moralit. Princi saudit,
Mohamed bin Selman, u shfaq i tronditur
nga vrasja e Kashogit dhe u takua me dja-
lin e gazetarit, për t’i shprehur ngushëlli-
met. Ditën e nesërme, kur mbajti një fja-
lim, dukej nga zëri po aq i pikëlluar sa

Erdogani kur e quajti vrasjen një krim të
tmerrshëm dhe kur tha se fajtorët duhet të
ndëshkohen.
Habia që ndien britanikët anti-Brexit, të
cilët marshuan nëpër Londër fundjavën e
shkuar, kur dëgjojnë leksionet e Nigel Fa-
rage për demokraci, nuk ndryshon shumë
nga reagimi ynë në Turqi kur na japin lek-
sione ata që e dëmtojnë demokracinë. Pasi
e kam studiuar rritjen e populizmit të
djathtë për më shumë se një vit, them me
besim të madh se pavarësisht  mosmarrë-
veshjeve dramatike midis dy vendeve, këtu
ka ngjashmëri të mëdha. Njëra ngjashmë-
ri është monopoli që marrin udhëheqësit
populistë mbi të drejtat e moralit, dhe tje-
tra është vështirësia për t’i sfiduar këto
deklarata me mënyra politike. Edhe pse
populistët e marrin suksesin pikërisht nga
shkatërrimi i konsensusit moral, para mbë-
shtetësve arrijnë të luajnë rolin e shtyllave
kryesore të moralit. Ka shumë arsye për
këtë pafytyrësi, por më e madhja është që
e bëjnë thjesht sepse munden.

Udhëheqësit populistë jo vetëm që i bl-
lokojnë kundërshtarët me vulgaritet dhe
me shtypje mizore, por u bëjnë ballë edhe
sfidave të kritikëve duke iu referuar rënies
së moralit në shkallë botërore. Në fund të
fundit, kush është aq i pastër moralisht sa
të hedhë gurin e parë kundër një populisti,
në një botë neoliberale ku të gjithë jemi
përlyer, në një farë mënyre, kur shihemi
nga kodet e moralit që mbizotërojnë sho-
qërinë?

Është për të ardhur keq që çështja e mora-
lit, tashmë në zemër të rritjes së populiz-
mit të djathtë, e tërheq vëmendjen tonë
vetëm kur tronditemi nga pafytyrësia e
udhëheqësve, teksa fillojnë të na mësojnë
se si të jemi qytetarë të përgjegjshëm.
Herët a vonë do të na duhet të flasim për se
çfarë e përkufizon moralin e pastër, dhe të
zbulojmë një mënyrë të re të të bërit poli-
tikë, e cila të mos e bëjë Makiavelin të
duket si Forest Gump. Sepse po të ishte
gjallë sot, do ta bënte. Parimi i Makijavelit
“politika nuk ka lidhje me moralin” duhet
të tingëllojë si populizëm i djathtë për
princat e paturp të ditëve të sotme. 

Erdogani, 
nga shtypës 
në mbrojtës 
i fjalës së lirë

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

Nga New York Times

PSE TRENAT NUK KANË RRIPA SIGURIE?

PAJTIMI MES MAQEDONASVE...
“Ashtu duhet! Krejt kjo sipas komplotit të menduar mirë. Në vitin 2015
kam paralajmëruar për komplot në Maqedoni.
Kjo do të thotë se mes LSDM dhe VMRO do të bëhen ashtu gjërat që ta
shtymë Maqedoninë në NATO si shtet unitar i maqedonasve me
gjuhën vetme zyrtare maqedonishten, ndërsa në fund do të gjejmë një
model për pajtim, gjithnjë sipas maqedonasve. Sot kërkohet pajtim
mes maqedonasve sikur kur s’ka probleme me shqiptarët.
Kurrë politikanë më ‘sehirbaz’ nuk kemi pasur, e të cilët me magjinë e
tyre përmes mekanizmit të mediave, e vënë në gjumë popullin
shqiptarë në emër të diçkahit të madhe gjoja. Kaq efikas në krah të
Serbisë dhe maqedonasve as ata komunistët e 1945 nuk kanë qenë.
Maqedonasit duan të pajtohen mes vete dhe nuk do të kenë nevojë për
vota të shqiptarëve. Tek pastaj do të dalin probleme edhe më të mëdha
me shqiptarët”, shkruan në profilin e tij në Facebook, aktivisti nga
Kumanova, Sead Ramadani.

Presidenti turk njihet më shumë për shtypjen politike
që ka lënë me dhjetëra gazetarë në burg ose të papunë,
sesa për mbrojtjen e lirisë së medias. Megjithatë, kohët
e fundit ka dalë si kritiku më i zellshëm i vrasjes
tronditëse të gazetarit saudit, Xhemal Kashogi
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Zejnulla VESELI

Shkup, 28 tetor - Me propozim të Qe-
verisë, sot në Parlamentin e Maqe-
donisë me pjesëmarrjen e të gjitha
grupeve paralamentare me qëllim
të arritjes së një zgjidhje të pranue-
shme nga të gjitha partitë, pritet të
fillojë debati për hartimin e amen-
damenteve për ndryshimet kush-
tetuese. Amendamentet duhet të
jenë në përputhje me Marrëveshjen
me Greqinë për emrin e ri të shtetit,
Maqedonia e Veriut. Do të ndry-
shohen katër amendamente, përf-
shirë edhe preambulën për të hequr
emrin Maqedoni dhe mbiemrin
“maqedonas” nga të gjitha nenet e
Kushtetutës, por edhe elementet të
tjerë që bien në kundërshtim me
marrëveshjen e arritur më 17 qer-
shor në Prespë. 

Me këtë marrëveshje, përfundi-
misht Maqedonia do të zgjidhë
kontestin 27-vjeçar me Greqinë, e
cila nga ana tjetër, do të heqë veton
për anëtarësimin e vendit në NATO
dhe Bashkim Evropian. Koordina-
tori i Bashkimit Demokratik për In-
tegrim (BDI), Ejup Alimi thotë se
sot (e hënë), kryetari i Parlamentit,
Talat Xhaferi, do të mbajë takim me
të gjithë koordinatorët e grupeve
paralamentare që të arrihet marrë-
veshja se kur Komisioni juridiko-
ligjvënës do të mblidhet për të de-
batuar rreth hartimit të
amendamenteve për ndryshimet
Kushtetuese. 

VMRO DORËZON 
LIGJIN PËR AMNISTI

“Ende si deputetë nuk jam i
informuar se kur do të fillohet me
hartimin e amendamenteve për
ndryshimet kushtetuese. Nesër (e
hënë) të gjithë koordinatorët e par-
tive do të kemi takim koordinues
me kryetarin e Parlamentit dhe
presim të arrihet marrëveshje para-
lamentare se kur Komisioni juri-
diko-ligjvënës do të mbajë seancë”,
thotë Alimi. Në ndërkohë, depute-
ti Aleksandar Kiracovski nga Lidhja
Socialdemokrate e Maqedonisëu
ka bërë thirrje deputetëve që të
mbështesin edhe fazën e dytë të
ndryshimeve kushtetuese, në
veçanti ata të cilin nuk kishin vo-
tuar propozimin e Qeverisë për qa-
sje në ndryshimet kushtetuese.

“I bëjmë thirrje të gjithë depu-
tetëve që në mënyrë aktive të përf-
shihen në hartimin e amendamen-
teve, me qëllimin e vetëm që
bashkërisht të arrijmë një zgjidhje
kombëtare, një zgjidhje të përba-
shkët që do të ishte në interes të
kombit dhe shtetit. Shpresoj që
opozita do t’i kapërcejë problemet
partiake brenda saj dhe interesat
kombëtare t’i vendos mbi ato perso-
nale, që të mund të ecim përpara
drejt familjes evropiane”, thotë Kira-
covski. 

Në anën tjetër, VMRO-DPMNE
ende mbetet në qëndrimin se
“marrëveshja është e dëmshme për
identitetin, gjuhën dhe qenien ma-
qedonase në përgjithësi”, andaj
edhe nuk do të mbështesin asnjë
fazë të ndryshimeve kushtetuese,
ndërsa bëjnë thirrje “të respektohet
vullneti i popullit në referendumin
më 30 shtator, të cilin rreth 70 për
qind e popullatës e bojkotuan si sh-
prehje e revoltës me marrëveshjen
kapitulluese”, dhe se pjesëmarrjen e
tyre në takimin koordinues te krye-
tari i Parlamentit e kushtëzojnë me
pranimin e Ligjit për amnisti për të

gjithë të akuzuarit për rastin e 27
prillit në Parlament, ligj të cilin
thonë se sot do ta dorëzojnë në Par-
lamentin Maqedonisë. 

Ndryshe, partitë opozitare sh-
qiptare - Aleanca për Shqiptarët
dhe Lëvizja BESA deri te Parlamen-
ti kanë dorëzuar disa amendamen-
te për zgjidhjen, sipas tyre, të çë-
shtjeve që ka të bëjë avancimin e të
drejtave të shqiptarëve në Maqe-
doni. Aleanca për Shqiptarët dhe
BESA e Bilall Kasamit kërkojnë që
shqiptarët në Kushtetutë të jenë po-
pull shtetformues, ndërsa gjuha sh-
qipe të mos trajtohet si gjuhë që e
flasin mbi 20 për qind e popullatës,
por si gjuhë shqipe e barabartë me
gjuhën maqedonase.

VOTA ‘PËR” E MUKOVSKIT 
E ÇON GRUEVSKIN NË BURG 
Njëherazi, të hënën kryetari i

Parlamentin të Maqedonisë, Talat
Xhaferi, duhet të veprojë sipas
kërkesës Dobrilla Kacarska për
mbledhjen e Komisionit për çështje
të rregullores dhe t’i heq imunitetin
deputetit Nikolla Gruveski në bazë
të aktvendimit prej 2 vite burg për

Gruevskin, i cili tani më është i plot-
fuqishëm. Tashmë detyrë e Parla-
mentit mbetet të fillojë me procesin
për heqjen e imunitetit të Gruev-
skit, duke u thirr në nenin 59 alinea
1 të Rregullores së Parlamentit. Në
nenin 59 alinea 1 të Rregullores së
Parlamentit shkruan: “Deputeti i
dënuar për vepër penale dhe ndë-
shkuese e bënë të paaftë kryerjen e
funksionimit të deputetit, njoftimin
deri e kryetari i Kuvendit e dërgon
gjyqi i cili ka shqiptuar vendimin.
Kryetari i Parlamentit menjëherë
vendimin e përcjell deri te Komisio-
ni për çështje të rregullores, manda-
tit dhe imunitetit. Sipas Kushtetutës
deputetit mund t’i hiqet imunitetit
kur është i dënuar për vepër penale
që e bënë të paaftë për kryerjen e
funksionimi dhe për mungesë të pa
arsyeshme në Parlament më
shumë se 6 muaj”. 

Marrjen e imunitetit, Parlamen-
ti e vendos me 2/3 votave nga num-
ri i përgjithshëm i deputetëve.
Ndërkaq, Komisioni për çështje të
Rregullores, mandatit dhe imuni-
tetit numëron 8 anëtarë dhe atë 4
deputetë të VMRO-DPMNE, 3 nga

LSDM dhe 1 nga radhët e BDI-së, si
dhe 8 zëvendës. Kryetari i këtij Ko-
misioni është Pavle Bogoevski nga
radhët e LSDM-së, ndërsa tre anë-
tarë të LSDM-së janë Mirosllav Jova-
noviq, Aleksandar Kiracovski dhe
Sashko Kostov. Agim Shaqiri është
nga radhite BDI-së, ndërsa katër
anëtarët e VMRO-DPMNE janë
Trajko Veljanovski, Johan Tarçullo-
ski, Boris Zmejkovski dhe Kërsto
Mukoski. 

Që të mund Komisioni në fjalë
të mbajë seancë, të pranishëm
duhet të jenë të gjithë tetë anëtarët
e Komisionit. 

“Që Komisioni të mbajë seancë,
duhet të jenë të pranishëm të gjithë
tetë anëtarët e Komisionit. Nëse për
rendin e ditës kryetari i Komisionit
propozon heqjen e imunitetit të de-
putetit për shkak se është i dënuar
me burg me vendim të gjykatës, ne-
vojitën vetëm pesë deputetë anë-
tar të votojnë për rendin e ditës. Pas
debatit, propozimi hidhet në mira-
tim dhe kalon me 5 vota ‘për’. Besoj
se këtë herë mund të shpresojmë
në votën e deputetit të përjashtuar
nga VMRO, Kërste Mukoski, i cili vo-
toi për ndryshimet kushtetuese dhe
tanimë nuk është anëtar dhe depu-
tet i VMRO-DPMNE-së”, tha Mirsa-
da Emini Asani, deputete e BDI-së,
njëhersh zëvendësanëtare e Komi-
sioni për çështje të Rregullores,
mandatit dhe imunitetit. Gjithash-
tu ë fillim të kësaj jave pritet që në
Parlament të formohet edhe Komi-
sioni për Pajtim Nacional dhe for-
mimi i grupit parlamentar nga tetë
deputetët e përjashtuar nga partia
opozitare VMRO-DPMNE. 

GATI PROPOZIMI I QEVERISË PËR NDRYSHIMET KUSHTETUESE

Parlamenti fillon 
shqyrtimin e amendamenteve 

Koordinatori i grupit
parlamentar të BDI-së,
Ejup Alimi thotë se sot,
kryetari i Parlamentit,
Talat Xhaferi, do të mbajë
takim me të gjithë
koordinatorët e grupeve
parlamentare për
marrëveshjen se kur
Komisioni juridiko-
ligjvënës do të mblidhet
për të debatuar rreth
hartimit të
amendamenteve për
ndryshimet Kushtetuese.
VMRO ndërkohë ka gati
Ligjin për amnisti

ÇKA DO TË PËRFSHIJË AMNISTIA EVENTUALE? 
Pas kërkesës së partisë maqedonase në opozitë,
VMRO-DPMNE, për miratimin e një ligji
gjithëpërfshirës për amnisti për të gjithë ata që janë
involvuar në ngjarjet e dhunshme në Kuvend gjatë
vitit të kaluar duke hedhur poshtë ofertën për pajtim
kombëtar, pushteti përpiqet të shmangë formulimin
‘amnisti’, duke u fokusuar në ofertën siç e kanë
quajtur pajtim kombëtar dhe falje . Në Gjykatën e
Shkupit në vijim është procesi gjyqësor ndaj 31
personave, pjesëmarrës në ngjarjet e dhunshme të 27
prillit të vitit të kaluar, të cilët ngarkohen për veprën
penale “rrezikim terrorist i rregullit kushtetues dhe
sigurisë”, në mesin e të cilëve janë dhe 5 deputetë të
VMRO DPMNE-së, katër prej të cilëve votuan
ndryshimet kushtetuese. Deputetët e VMRO DPMNE-
së që votuan ndryshimet kushtuese kanë hedhur

poshtë pretendimet e Kryesisë së partisë së tyre se
kanë shitur votën në këmbim të lirisë, përkatësisht
lirimit nga akuza për ngjarjet e 27 prillit. Edhe
deputetë tjerë të VMRO DPMNE-së, që votuan pro
ndryshimeve kushtetuese, për të cilët Prokuroria
Speciale ka ngritur akuzë se kanë kryer vepra
kriminale, thonë se vota pro nuk është aspak votë në
këmbim të lirisë. Ekspertët juridikë thonë se vetëm
nëpërmjet ligjit të veçantë për amnisti, i cili do të
duhej që të miratohej në Kuvend me shumicë të
thjeshtë, do të mund të liroheshin nga burgu të
akuzuarit për ngjarjet e dhunshme të 27 prillit, në të
kundërtën oferta për falje nga ana e kryeministrit
Zaev nuk prodhon efekt juridik, sepse faljen mund ta
bëjë vetëm presidentin i shtetit por pasi të sjellë
vendim gjykata.

Që Komisioni të mbajë
seancë, duhet të jenë të
pranishëm të gjithë tetë
anëtarët e Komisionit. Nëse
për rendin e ditës kryetari i
Komisionit propozon heqjen
e imunitetit të deputetit për
shkak se është i dënuar me
burg me vendim të gjykatës,
nevojitën vetëm pesë
deputetë anëtar të votojnë
për rendin e ditës. Pas
debatit, propozimi hidhet në
miratim dhe kalon me 5 vota
‘për’. Besoj se këtë herë
mund të shpresojmë në
votën e deputetit të
përjashtuar nga VMRO,
Kërste Mukoski, i cili votoi
për ndryshimet kushtetuese
dhe tanimë nuk është 
anëtar dhe deputet i 
VMRO-DPMNE-së 

MIRSADA EMINI ASANI 
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Evis HALILI

Shkup, 28 tetor - Mungesa e harmo-
nizimit të nevojave të tregut me
drejtimet studimore në universite-
tet e Maqedonisë, qofshin ato pu-
blike apo private, vazhdon të
prodhojë kuadro të diplomuar që
pak punë i hyjnë dikujt. S’ka uni-
versitetet që tashmë nuk ka arritur
të akreditojë programe me formë
dhe përmbajtje identike, ndërsa
Fakultete të Drejtësisë dhe Ekono-
misë ka në secilin universitet. Mun-
gesa e mekanizmave të qëndrue-
shëm nga Ministria e Arsimit dhe
Shkencës, si dhe nga vet institucio-
net e larta arsimore vet vazhdon të
shënohet si njëri ndër problemet
më serioz me të cilat ballafaqohen
të diplomuarit, pasi si ekonomistë
dhe juristë me bollëk, nuk i nevoji-
ten tregut të vendit e as më gjerë,
ndërsa të vetmen punë që mund ta
bëjnë, është punësimi në admini-
stratën e shtetit.

Kjo mund të shihet edhe në të
dhënat e Entit Shtetëror të Stati-
stikave, ku numri më i madh të i
atyre që kërkojnë punë, janë ata që
kanë mbaruar në shkencat shoqë-
rore, ndërsa kryesojnë ekonomistët
dhe juristët. Në Maqedoni, aktuali-
sht ka 22 Fakultete Ekonomike dhe
15 Juridike që janë të akredituar,
ndërsa në të parin, në vitin akade-
mik 2017/18 ka 10.997 studentë,
ndërsa juridikun studiojnë 4884
studentë. Se arsimi universitar
është në krizë, këtë e dëshmon
edhe një postim i profesorit të Eko-
nomisë, Izet Zeqiri, i cili nëpërmjet
një postimi në profilin e tij në Face-
book, ka shkruar se Maqedonisë
madje i mungojnë kapacitet me

kuadro shkencorë për pesë fakul-
tete ekonomike.

“Nëse analizojmë studentët e
regjistruar sipas drejtimeve
2017/2018 dhe numrin e fakultete-
ve do të shohim se ne prodhojmë
kuadro në shkencat shoqërore, për
të cilat tregu i punës ka më pak ne-
vojë dhe kemi një numër të madh
të fakulteteve të akredituara që nuk
i plotësojnë kushtet për akreditim,

gjithmonë sipas ligjit. Aktualisht
ne kemi 22 Fakultete Ekonomike
me 10.997 studentë dhe 15 fakulte-
te juridike me 4.884 studentë të
regjistruar. Maqedonia s'ka kapaci-
tete të kuadrove me thirrje mësi-
more shkencore për pesë Fakultete
Ekonomike dhe Juridike e jo 22, re-
spektivisht 15 Fakultete. Ministria e
Arsimit duhet të jetë në veprim!”,
shkruan Zeqiri.

Në Odën Ekonomike të Maqe-
donisë e pranojnë se në Maqedoni,
universitetet publike nuk kanë pro-
grame që janë në përputhje me
kërkesat e tregut të punës, por sh-
tojnë se edhe nuk ka numër të
mjaftueshëm të stafit akademik të
kualifikuar, siç janë ato nga fusha e
shkencës kompjuterike. 

“Kjo rezulton me përgatitjen
joadekuate të të diplomuarve, të

cilët, po ashtu, kanë vështirësi të
punësohen, përkundër faktit se ek-
ziston kërkesa për specialistë të kë-
saj fushe. Të gjithë bashkërisht
duhet filluar me racionalizimin e
programeve të përsëritura”, thonë
në OEM. Prej vitesh ekziston një
plan për reformimin e universite-
teve publike në Maqedoni, e që ish-
te konceptuar të shkojë drejt racio-
nalizimit të programeve studimore,
gjithmonë në përputhje me ne-
vojat dhe stafin që kanë ata. Rruga
tjetër ishte premtuar edhe profilizi-
mi i universiteteve publike ashtu që
të ofrojnë vetëm programe nga fu-
sha të caktuara të specializimit,
duke shmangur dyfishimin e pane-
vojshëm të programeve. Problem
tjetër, siç thonë njohësit e politika-
ve arsimore në vend, janë edhe uni-
versitetet private të cilët arrijnë të
akreditojnë programe pa i plotë-
suar kushtet ligjore të vendit. Në
shumë universitete private, në qyte-
te të ndryshme të vendit, krahas
atyre publike, kryesojnë Fakulteti
Juridik dhe ai Ekonomik.

“Ky është fakt i ditur me ose pa
studim të fizibilitetit dhe pa kuadër
të mjaftueshëm të paraparë me
ligj”, thonë ekspertët e arsimit,
ndërsa i apelojnë MASH-it të ba-
shkëpunojë me institucionet tjera
të shtetit, siç është Agjencia për
Punësim dhe Odat Ekonomike me
qëllim që të nis përgatitja sa më
parë e një Strategjie për shpëtimin
e vendit nga, siç thonë ata, “diplo-
mat që përfundojnë në zyrat e ad-
ministratës së shtetit”.

Përfshirja e politikës dhe poli-
tikanëve në biznesin e universite-
teve është një problem tjetër që po
merr përmasa rishtuese në vend.
Ka deputetë, kryetarë komunash
dhe ministra që udhëheqin ose
ndonjë universitet privat, ose janë
udhëheqës të programeve të ndry-
shme në universiteteve publike dhe
me këtë, bëhet ndërhyrja te MASH-
i për akreditimin e programeve stu-
dimore, ndërsa mungon vëzhgimi
nga afër i procesit arsimor në këto
institucione të larta arsimore.

VËRSHON JURIDIKU DHE EKONOMIKU, DUPLIFIKIME GJITHANDEJ

Diplomat që s’bëjnë punë
Në Maqedoni, aktualisht
ka 22 Fakultete Ekonomike
dhe 15 Juridike që janë të
akredituar, ndërsa në të
parin, në vitin akademik
2017/18 ka 10.997 studentë,
ndërsa juridikun studiojnë
4884 studentë. Ekspertët e
arsimit i apelojnë MASH-it
të bashkëpunojë me
institucionet tjera të
shtetit, siç është Agjencia
për Punësim dhe Odat
Ekonomike me qëllim që të
nis përgatitja sa më parë e
një Strategjie për
shpëtimin e vendit nga, siç
thonë ata, “diplomat që
përfundojnë në zyrat e
administratës së shtetit”

SHQETËSUESE AVANCIMET DHE TITUJT SHKENCOR 
Shqetësuese paraqitet edhe avancimet dhe titujt
shkencor. Nëse dikur kjo situatë e shpërndarjes së
titujve shkencore ishte e përhapur më shumë në
universitetet private, tashmë një titull shkencor,
madje edhe të blerë në internet, e japin edhe
universitetet publike. Të nxitur nga numri i
kandidatëve dhe fitimet që mund t’i ketë një Fakultet,
universitetet publike tashmë kryesojnë me numrin e

titujve të ndarë shkencor. Bile, ka raste kur kandidati
flet një gjuhë tjetër e Komisioni krejtësisht një tjetër
dhe kështu, pa u marrë vesh me njëri tjetrin, jepet
titulli shkencor. Shumë kandidatë nga Kosova tashmë
po marrin tituj shkencor në Universitetin publik të
Shkupit “Shën Kirili dhe Metodi”, ndërsa gjuha në të
cilët realizohet tema e diplomës është shqip e
kandidatit dhe maqedonisht e Komisionit universitar.
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PESË PROFESIONET PËR PESË VITET E ARDHSHME  
Zgjerimi i automatizimit në mënyrë të
pashmangshme do të fusë ndryshime të caktuara në
tregun e punës, para së gjithash ndërprerjen e punëve
manuale që në të ardhmen do t’i realizojnë makinat.
Kjo do të kontribuojë edhe në përforcimin e vetëdijes
tek njerëzit për nevojën e kreativitetit njerëzor dhe
aftësive të posaçme. “CareerBuilder”, platforma
globale për lidhjen mes fuqisë punëtore dhe
punëdhënësve ka publikuar hulumtimin në tregun
amerikan të punës për të cilin parashikon se në pesë
vitet e ardhshme do të punësojë tetë milionë njerëz.
Rritje të më të madhe të punësimeve do të realizohet
në veprimtaritë që paguhen shumë (5.7 për qind),
pastaj në veprimtaritë që paguhen pak (5.6 për qind),
ndërsa numri i të punësuarve në veprimtari me
pagesa mesatare do të rritet për 3.8 për qind.  

Në mesin e profesioneve mirë të paguara, më të
kërkuar do të jenë kontabilistët, por vetëm për një të
ardhme më të shkurtër, sepse në një të ardhme më të
gjatë ata do të zëvendësohen me kompjuterë.
Gjithashtu do të ketë rritje të kërkesës për
mësimdhënës, hulumtues në treg, në sektorët për
mirëmbajtje kompjuterike dhe për instalues të ujit. Sa
i përket profesioneve që paguhen mesatarisht, në
SHBA gjatë viteve në vijim do të mund të hapen
50.000 vende të punës për furnizues. Kërkesa e
madhe do të jetë edhe për punëtorët në ndërtimtari,
kuadro që mirëmbajnë makineri të ndryshme, motra
medicinale dhe profesione nga sektori financiar.  Në
mesin e profesioneve më pak të paguara, do të ketë
rrije të nevojës për tregtar, gjellëbërës, përkëdhelës,
punëtorë në sigurim dhe recepsionistë. 

Nëse analizojmë studentët
e regjistruar sipas
drejtimeve 2017/2018 dhe
numrin e fakulteteve do të
shohim se ne prodhojmë
kuadro në shkencat
shoqërore, për të cilat tregu i
punës ka më pak nevojë dhe
kemi një numër të madh të
fakulteteve të akredituara
që nuk i plotësojnë kushtet
për akreditim, gjithmonë
sipas ligjit

IZET ZEQIRI 
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Shkup, 28 tetor - Për shkak angazhi-
meve të saj që ligjet t’i krijojë në
mënyrë  inkluzive dhe në proces të
hapur transparent, është arritur
ulje drastike e numri i ligjeve të
cilët miratohen në procedurë të
shkurtuar. Kështu ka informuar dje
Qeveria, ndërsa ka theksuar se nga
numri i përgjithshëm i ligjeve të
miratuara prej Qeverisë, të cilat
kanë qenë propozim i Qeverisë (pa
ligjet e miratuara me propozim të
deputetëve), përqindja e ligjeve të
miratuara në procedurë të shkur-
tuar prej 67.9 për qind në vitin
2016, është zvogëluar në 19.1 për
qind në vitin 2018

“Qeveria e Republikës së Ma-
qedonisë u angazhua politikat,
strategjitë dhe propozim ligjet e
saj t’i krijojë në mënyrë inkluzive
dhe në proces të hapur transpa-

rent. Si rezultat i këtij angazhimi,
krahas rritjes së numrit të ligjeve të
vendosura të Regjistrin e Vetëm
Kombëtar Elektronik (RVKE),
mund të vërehet ulje drastike e
numrit të ligjeve të cilat miratohen
në procedurë të shkurtuar. Stati-
stika e Kuvendit të Republikës së
Maqedonisë tregon se nga numri i
përgjithshëm i ligjeve të miratua-
ra prej Qeverisë, të cilat kanë qenë
propozim i Qeverisë (pa ligjet e mi-
ratuara me propozim të deputetë-
ve), përqindja e ligjeve të miratua-
ra në procedurë të shkurtuar prej
67,9 për qind në vitin 2016, është

zvogëluar në 19.1 për qind në vitin
2018”, theksohet në kumtesën e
Qeverisë.

Në vitin 2016, gjithsej 214 ligje
janë miratuar në procedurë të
shkurtuar, për dallim prej vetëm
17 ligjeve të miratuara nga fillimi i
punës së Qeverisë aktuale. Në
kumtesë janë dhënë edhe stati-
stika më të hollësishme. Në vitin
2014 prej 186 ligjeve, 135 janë mira-
tuar në procedurë të shkurtuar, në
vitin 2015 prej 33 ligjeve, madje 29
janë miratuar në procedurë të
shkurtuar, ndërsa në vitin 2016 prej
315 ligjeve, në procedurë të shkur-

tuar janë sjellë 214 ligje.
“Politikat e hapura, transparen-

te dhe llogaridhënëse që i prak-
tikon Qeveria japin rezultate. Nga
procesi inkluziv i konsultimeve për
zgjidhjet ligjore, Qeveria e pranoi
propozimin dhe e vazhdoi afatin
për debat publik dhe komentim të
propozim-zgjidhjeve ligjore të
RVKE prej 10 deri 20 ditë. Inkluzivi-
teti dhe gjithëpërfshirja e palëve si
angazhim i fuqishëm në procesin e
përpilimit të politikave dhe ligjeve
në procedurë të rregullt, mundë-
suan zgjidhje ligjore cilësore “,
thuhet në kumtesë. (Z.V)

Shkup, 28 tetor - Reformimi admini-
stratës është një nga kriteret që
duhet të plotësojë Maqedonia për
procesin e integrimit të vendit. Kë-
shtu thonë zyrtarë qeveritar, sipas
të cilëve, në përfundim e sipër
është Strategjia për adoptimin e
punës së administratës me nevojat
dhe kryerjen sa më shpejtë dhe sa
më cilësore të shërbimeve ndaj qy-
tetarëve.  Me këtë rast, Ministria e
Shoqërisë Informatike dhe Admi-

nistratës ka shpalosur planin për
realizimin e reformave në këtë sek-
tor, me ç’rast parashihet ulja e
numrit të institucioneve, si dhe të
disa drejtorive, në mënyrë që të
ulen shpenzimet në administratën
publike. Damjan Mancevski, i cili
drejton dikasterin e Shoqërisë
Informatike dhe Administratës,
është zotuar se nuk do të largohen
punonjësit administrativë, por ata
do të zhvendosen në institucione

përkatëse, me qëllim që të rritet
cilësia e shërbimit për qytetarët.

Administrata publike është kri-
tikuar në vazhdimësi nga ana e
faktorit ndërkombëtar pikërisht
për shkak të ndërhyrjes së politikës
gjatë punësimeve në këtë sektor si
dhe numrit të madh të të punë-
suarve. Të dhënat zyrtare tregojnë
se administrata e Maqedonisë
numëron rreth 130 mijë persona
në 1.299 institucione të shtetit.

Arrestohet
shqiptari i
kërkuar nga
Interpoli
Shkup, 28 tetor - Një shtetas 
shqiptar është privuar nga liria
gjatë hyrjes në Maqedoni, në
bazë të një telegrami të cilin
MPB e Maqedonisë e ka marrë
nga Interpoli. M.L. (33) është ar-
restuar dje rreth orës 16:45 në
vendkalimin kufitar “Bllacë e
Poshtme” gjatë hyrjes në Maqe-
doni. Ai ka pasur dokumente
udhëtimi të Shqipërisë. MPB
njoftoi se vijon më tej procedu-
ra me shtetasin shqiptar.

Qytetarët 
në banka i
ruajnë katër
miliardë euro
Shkup, 28 tetor - Në bankat e
Maqedonisë bashkë me 30 sh-
tatorin të këtij viti qytetarët e
Maqedonisë kanë depozita në
shumë prej 4,082 miliardë
euro. Nga Fondi për Sigurimin
e Depozitave të Republikës së
Maqedonisë për MIA-n infor-
mojnë se për një vit depozitat e
popullatës kanë shënuar rritje
prej 8,69 për qind apo 4,08 për
qind prej fillimit të vitit. Kjo, siç
informojnë për MIA-n nga Fon-
di për Sigurimin e Depozitave,
është rritja më e madhe në tre
vitet e fundit.
“Fondi për Sigurimin e Depozi-
tave të qytetarëve si institucion
i specializuar shtetëror finan-
ciar dhe dëmshpërblimin e të
njëjtëve fuqimisht ndikon ndaj
ndërtimit të besimit që qyte-
tarët e Maqedonisë e kanë në
sistemin bankar në Republikën
e Maqedonisë. Tregues për
rritjen e besimit janë edhe de-
pozitat e rritura gjatë vitit
2018, që janë më të dukshme
në tre vitet e fundit”, deklaroi
për MIA-n drejtori i Fondit për
Sigurimin e Depozitave, Borçe
Haxhiev. Ai i inkurajon qyte-
tarët që t’i ruajnë kursimet e
tyre në bankat dhe kursimoret
e Maqedonisë dhe ta ndjekin
parimin e sistemimit të depozi-
tave të tyre në pajtim me limi-
tin ligjor për pagesën e dëm-
shpërblimit deri në 30 mijë
euro në kundërvlerë denari për
një deponues në një bankë, fi-
lial të një banke apo kursimore
të huaj.
Fondi, siç theksojnë nga atje,
ka obligim të papaguar për
dëmshpërblim në shumë prej
150,9 milionë denarë apo afër
2,45 milionë euro, që paraqet
vetëm 9,91 për qind prej obligi-
meve të përgjithshme për
dëmshpërblim.

Shkup, 28 tetor - Sektori i Punëve
të Brendshme Shkup deri te
Prokuroria Themelore Publike në
Shkup parashtroi padi penale
kundër SH.I (27) nga fshati Gërçec
për shkak dyshimit se ka kryer tre
vepra penale “plaçkitje” nga të cilat

ka arritur përfitim të kundërligj-
shëm pronësor prej rreth 408.000
denarë. I denoncuari veprat pena-
le i ka kryer në gusht të këtij viti në
rajonin e Gjorçe Petrovit, Karpo-
shit dhe Gazi Babës, të gjitha në
objekte të kazinosë “Senator” dhe

në mënyrë identike në vendin e
ngjarjes ka shkuar me motoçik-
letë “Kimko” (pa targa), është
parkuar para kazinove, ka hyrë dhe
duke kërcënuar me arë nga të
punësuarit ka kërkuar para. Në
bazë të masave dhe aktiviteteve

të ndërmarra janë siguruar dësh-
mi materiale, ndërsa në datën 6
të muajit të kaluar në rrugën “Koz-
le” afër këndit për fëmijë pranë lu-
mit Vardar është gjetur motoçikle-
ta “Kimko” dhe është dorëzuar për
ekspertizë krim-teknike.

Paditet 27-vjeçari nga Gërçeci, me dhunë kazinove u mori 408.000 denarë

Shpaloset plani për administratën,
shuhen disa drejtori

QEVERIA LAVDËROHET ME PUNËN E MIRATIMIT TË LIGJEVE

Më pak ligje me
procedurë të shkurtër
Në vitin 2016, gjithsej
214 ligje janë miratuar
në procedurë të
shkurtuar, për dallim
prej vetëm 17 ligjeve të
miratuara nga fillimi i
punës së Qeverisë
aktuale

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Paditet 
30-vjeçari 
nga
Manastiri, 
në Fejsbuk
kërcënoi
deputetët

Shkup, 28 tetor - Padi penale u
ngrit kundër A.S (30) nga Ma-
nastiri për shkak një postimi
të shpërndarë në rrjetin social
Fejsbuk me të cilin është
shkaktuar rrezikim i sigurisë
së deputetëve në Kuvendin e
Republikës së Maqedonisë
dhe për shkak përhapjes së
materialit racist dhe ksenofo-
bik në rrugë të sistemit
kompjuterik.

“Nga SPB Manastir në
koordinim me Sektorin për
krim kompjuterik dhe fornezi
digjitale pranë Ministrisë së
Punëve të Brendshme deri te
prokuroria publike do të para-
shtrojë padi penale kundër A.S
(30) nga Manastiri për shkak
postimit të shpërndarë në rrje-
tin social në Fejsbuk me të cilin
ka shkaktuar rrezikim të sigu-
risë të deputetëve në Kuven-
din e Republikës së Maqedo-
nisë dhe për shkak përhapjes
të materialeve raciste dhe kse-
nofobike në rrugë të sistemit
kompjuterik për shkak dyshi-
mit për vepër të kryer penale
sipas nenit 144. “Rrezikim i si-
gurisë” dhe sipas nenit 394-g
“Përhapje e materialeve raci-
ste dhe ksenofobike në rrugë
të sistemeve kompjuterike”
nga Kodi Penal i Republikës së
Maqedonisë kumtoi MPB. Pas
konsultimeve me Prokurorinë
Themelore Publike Manastir
A.S është ftuar në bisedë zyr-
tare në stacionin policorë, ku
ka sqaruar se publikimet i ka
bërë përmes telefonit të tij ce-
lular.

Nga MPB theksojnë se Sek-
tori për krim kompjuterik dhe
forenzikë digjitale edhe më tej
do të vazhdojë me aktivitete
me qëllim të sanksionimit të
rasteve të tilla dhe u bën
thirrje qytetarëve të cilët u
janë ekspozuar kërcënimeve
të tilla apo janë dëshmitarë të
kërcënimeve të tilla, të njëjtat
të paraqesin në stacionin më
të afërt policorë apo në adre-
sën cybercrime@moi.gov.mk. 

(O.Xh)

Shkup, 28 tetor - Rebalanci i Buxhe-
tit do të sigurojë mbështetje për 51
për qind nga detyrimet e paraqitu-
ra të papaguara të komunave. Tre
miliardë denarë janë projektuar për
shkolla, kopshte për fëmijë, qendra
kulturore dhe institucione të tjera
që janë nën kompetencë të vetëqe-
verisjeve lokale, njoftoi dje Ministri
i Financave, Dragan Tevdovski.

Siç theksoi Tevdovski në konfe-
rencën për media në Qeveri në të
cilën morën pjesë edhe ministri i
Vetëqeverisjes Lokale Suhejl Faz-
liu, si dhe kryetarët e komunave të
Manastirit, Tetovës dhe Gjevgjelisë,
Natasha Petrovska, Teuta Arifi dhe
Sasho Poktov, përveç që me reba-
lancin e Buxhetit do t’u ndihmohet

komunave ta përmirësojnë
gjendjen financiare, do të mundë-
sojë edhe krijimin e një mekanizmi
për problemin e huamarrjes që të
mos përsëritet, do të injektohet
likuiditeti te kompanitë dhe do të

krijohet hapësirë për projekte të
reja. Komunat, potencoi Tevdoski,
duhet t’i projektojnë të ardhurat e
veta në buxhetin themelor me më
shumë se 10 për qind rritje nga rea-
lizimi mesatar në vitet e fundit.

“Borxhet prej 5.1 miliardë de-
narë për një vit janë reduktuar në
1.5 miliardë dhe tani institucionet
mund të funksionojnë normalisht.
Arsyeja kryesore për detyrimet e
papaguara deri tani ishte hartimi
joreal i buxheteve të komunave.
Janë krijuar buxhete të mëdha dhe
janë ndërmarrë obligime të cilat
më pas nuk kanë mundur t’i pa-
guajnë. Tani po vendosim meka-
nizëm me të cilin kjo do të paran-
dalohet. Do të vendosim rend që
problemi të zgjidhet, por edhe për
ta parandaluar në të ardhmen”,
përmendi ministri. Rebalanci kaloi
në seancën qeveritare dhe nesër
hynë në debat në komisionin në
Kuvend.

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 28 tetor - Liberti, kompania
në pronësi britanike dhe pjesë e
Aleancës globale GFG të Sanxhiv
Gupta, ka blerë hekuranën e Shku-
pit nga pronari i deritanishëm Ar-
celor Mital. Kompania Liberti ka
publikuar marrëveshje të kushtë-
zuar për blerje të katër fabrikave të
çelikut në Evropë, në të cilat do të
punësohen më shumë se 12.500
persona. Liberti nga Akcelor Mital
ka blerë hekuranat në Gallac të Ru-
manisë dhe në Ostrava të Repu-
blikës çeke, së bashku me fabrikat
për rrotullim në Shkup dhe Pjom-
bino në Itali. Marrëveshjen duhet
ta miratojë Komisioni evropian
dhe institucionet tjera lokale rele-
vante. Liberti punon si furnizues
me çelik dhe alumin në sektorin
automobilistik, sektorin e inxhi-
nierisë së aviacionit dhe sektorin
e inxhinierisë specialistike, ndërsa
në Australi bën furnizimin me çe-
lik për ndërtimtari dhe infrastruk-
turë. 

Gjithashtu, Grupacioni
prodhon çelik në SHBA për sekto-
rin automobilistik. Katër pikat në
paket kanë kapacitet të kombinuar
për rrotullim prej së rreth 8 milion
tonelatë në vit, dhe falë asaj, Liber-
ti do të mund të bëjë furnizimin
me spektër të tërë të prodhimeve
të gatshme të çelikut duke përf-
shirë: pllaka, mbështjellës të
nxehtë të rrotulluar, mbështjellës
të ftohtë të rrotulluar, metal i gal-

vanizuar, pllaka nga kallaji, shufra,
shufra me tela dhe shina. Pikat
shërbejnë për tregjet e vendit dhe
tregjet më të gjera evropiane, duke
përfshirë sektorin e automobila-
ve, ndërtimtarisë, makinerisë in-
dustriale dhe sektorin e naftës dhe
gazit. Kompania Liberti ka para-
lajmëruar se do të ketë për qëllim
të arrijë konkurrencë më të madhe
përmes prodhimit me lëshimin
minimal të gaztave serrë. Gjithash-
tu, Liberti dhe Grupacioni më gjerë
GFG kanë për qëllim të zhvillojnë
marrëdhënie të afërta pune me qe-

veritë përkatëse, sindikatat dhe
palët tjera të interesuara lokale me
qëllim të opzimizohen vlerat e ak-
tivit të çelikut për ekonomitë rajo-
nale dhe nacionale. 

“Kam nderin që të paralajmë-
roj këtë transaksion jashtëzakoni-
sht të vlefshëm, pikën tonë refe-
rente më të madhe deri më sot.
Papritmas këto blerje thuajse do të
dyfishojnë kapacitetin e fuqisë
sonë punëtore dhe kapacitetin glo-
bal prodhues, duke na dhënë një
prani të madhe në zemrën e rajo-
neve kryesore të prodhimit në

Evropë. Kemi për qëllim të pu-
nojmë me partnerë lokal që të po-
zicionohemi fuqishëm në kuadër
të zinxhirëve lokal të furnizimit të
këtyre ekonomive nacionale në
rritje të shpejtë dhe të bëhemi pje-
së e rëndësishme e sektorit të be-
gatshëm industrial evropian.
Bëhet fjalë për fabrika me kuali-
tet të lartë me punëtorë të kuali-
fikimit të lartë të cilëve me padu-
rim presim t’ju dëshirojmë
mirëseardhje në Aleancën GFG”,
ka deklaruar drejtori ekzekutiv i
Aleancës GFG, Sanxhiv Gupta.

TEVDOVSKI PËR KRIZËN FINANCIARE TË PUSHTETIT LOKAL 

Rebalanci shpëton komunat
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KOMPANIA BRITANIKE FUTET NË TREGUN E MAQEDONISË

Liberti e blen
hekuranën e Shkupit

Liberti punon si
furnizues me çelik dhe
alumin në sektorin
automobilistik,
sektorin e inxhinierisë
së aviacionit dhe
sektorin e inxhinierisë
specialistike, ndërsa
në Australi bën
furnizimin me çelik
për ndërtimtari dhe
infrastrukturë

STACIONET MATËSE NË GAZI BABË DHE LISIÇE NUK FUNKSIONOJNË 
Nga gjashtë instrumente për matje të PM10 grimcave
në ajër në Shkup, për momentin jashtë funksionit
janë dy, në vendet matëse në Gazi Babë dhe Lisiçe për
shkak të problemeve teknike. Pas mënjanimit të
problemit, në afatin më të shpejtë të mundur ata do
të përfshihen në sistem, njoftoi sot Ministria e
Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor
(MMJPH). “Nga fillimi i javës së kaluar, nga 15 tetor të
vitit 2018 e deri më sot në pikat matëse në Shkup

shënohen tejkalime të lehta të vlerës kufitare
mesatare ditore për PM10 prej 50 mikrogramë për
metër kub dhe është tejkaluar gjashtë ditë në pikën
matëse në Qendër, shtatë ditë në Karposh, gjashtë
ditë në Butel dhe 10 ditë tek Rektorati. Që nga fillimi i
kësaj jave vërehet trend i uljes së koncentracioneve të
PM10 dhe vlera kufitare mesatare ditore gjatë ditës së
djeshme nuk është tejkaluar në asnjë pikë matëse në
Shkup”, thuhet në kumtesë.

Koha
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 28 tetor - Megjithëse mbu-
lon pjesën më të madhe të shpen-
zimeve, shoqatat që merren me
trajtimin e invalidëve kanë
kërkuar së fundmi nga Fondi për

Sigurim Pensional dhe Invalidor
rritjen e kuotës për kujdesin shën-
detësor të kësaj kategorie të po-
pullatës. Branimir Jovanovski,
kryetar i Lidhjes kombëtare të per-
sonave me invaliditet të lehtë "Mo-
bilitet Maqedoni", ka thënë për ga-
zetën KOHA se personat me aftësi
të kufizura kanë nevojë për më
shumë lloje të kujdesit shëndetë-
sorë sesa ofrohet nga institiucio-
net përkatëse. 

Ashtu si të gjithë qytetarët,
thotë ai, janë të prekshëm ndaj së-
mundjeve dhe infeksioneve të
ndryshme që trajtohen përmes
kujdesit shëndetësor parësor dhe
dytësor. “Në varësi të dëmtimeve
fizike, ata kanë nevojë për
mbrojtje specifike të kujdesit
shëndetësor, siç është nevoja për
rehabilitim shëndetësor, fiziote-

rapi, përcjellje nga një ndihmës i
spitalit, mjete dhe trajtime të po-
saçme mjekësore, pajisje ortope-
dike dhe të ngjashme”, thotë Jo-
vanovski, ndërsa informon se ka
nis bashkëpunimi me Ministrinë
e Shëndetësisë dhe Fondin e Sigu-
rimeve Shëndetësore në Maqedo-
ni për ndryshimin dhe përmirësi-
min e rregullave ligjore për
kujdesin e personave me aftësi të
kufizuara. Edhe Sefer Hyseni, krye-
tar i shoqatës për personat me in-
validitet “Shpresa”, thotë se jo
gjithmonë personat me aftësi të
kufizuara kanë nevojë për trajtim
të njëjtë. 

“Niveli i trajtimit të tyre, qoftë
terapeutik, qoftë me medikamen-
te, nuk i përmbush nevojat dhe
kërkesat e tyre në përgjithësi, nga
fakti se në Maqedoni të siguruarit

kanë të drejtë sigurimi shëndetë-
sor deri në moshën 26-vjeçare,
ndërsa pas kësaj moshe, u nënsh-
trohen pagesave dhe shpenzime-
ve të ndryshme, të cilat kjo katego-
ri e popullatës shumë vështirë se
mund ti sigurojë”, thotë për KOHA,
Hyseni. 

Jovanovskin informon se nga
institucionet përkatëse shëndetë-
sore është kërkuar edhe zgjerimi i
listës me pajisje ortopedike, paji-
sje këto që janë pjesë përbërëse e
Rregullores mbi indikacionet për
ushtrimin e të drejtës për ortope-
di dhe ndihma të tjera. Edhepse
disa hapa janë bërë përpara në
sektorin e shëndetësisë, personat
që merren me trajtimin e qyte-
tarëve me aftësi të kufizuara,
thonë se megjithatë përmirësimi i
shëndetësisë po ec ngadalë. Nga

"Mobilitet Maqedoni" thonë se
është lidhur bashkëpunim edhe
me organizatat të tjera që merren
me personat me invaliditet me
qëllim që të koordinojnë kërkesat
drejtuar Ministrisë së Shëndetë-
sisë dhe FSSHM-së. “Me FSSHM-
në kemi punuar për ndryshimet
dhe plotësimet e rregullores mbi
indikacionet për ushtrimin e të
drejtës për pajisje ortopedike dhe
zgjerimin e listës për pajisjet dhe
pjesëve ortopedike sipas modelit
të rregullores kroate. Në përputhje
me dinamikën e dakorduar, shpre-
sojmë që nga fillimi i vitit të ardh-
shëm do të miratohen Rregullorja
e re dhe personat me aftësi të ku-
fizuara do të kenë mundësinë për
të blerë pajisje më funksionale or-
topedike”, thonë nga “Mobiliteti
Maqedoni”. 

Remzije BILALLI

Shkup, 28 tetor - Dhuna ndaj gra-
ve, ndonëse është shkelja më e
përhapur e të drejtave të njeriut
në botë, vazhdon të jetë më pak e
vlerësuar. Studimet e kryera për
dhunën në familje kanë vërtetuar
se abuzimi ndaj grave është një
problem kompleks dhe shumë di-
mensional, ndërsa për këtë
ndikojnë faktorët kulturorë, sho-
qërorë, familjarë dhe individualë.
Dhuna, nga ana tjetër, është pa-
sojë për vdekjen dhe plagosjen, ce-
non mirëqenien e grave dhe
shkatërron dinjitetin dhe vetëv-
lerësimin e tyre. 

Të dhënat paraprake nga Mi-
nistria për Punë të Brendshme
(MPB) në Maqedoni gjatë pe-
riudhës janar deri në qershor të vi-
tit 2018, numri i përgjithshëm i vik-
timave të dhunës në familje është
459, nga të cilat 364 janë gra dhe 95
janë burra. Gjatë të njëjtës pe-
riudhë, në dhunën familjare u
regjistruan dy vrasje, në të cilat

burri vret gruan. Rastet e tilla janë
të shumta si në Maqedoni por
edhe në shtetet fqinjë ndërsa nga
MPB e Maqedonisë nuk shpjeguan
se cilat janë arsyet.

Numri më i madh i veprave të
dhunës në familje në këtë pe-
riudhë u regjistruan në rajonin e
Sektorit për Punë të Brendshme
Manastir, pastaj në territorin e
SPB-Shkup dhe Shtip. 

PASIGURIA EKONOMIKE 
I BËN GRATË TË VARURA

Profesoresha Gjyla Çeliku, një-
ra ndër aktivistet më të zëshme për
të drejtat e gruas u shpreh se dhu-
na dhe vrasja nuk arsyetohen por
duhet dënuar pavarësisht rretha-
nave dhe arsyes, për këtë ekziston
divorci dhe opsione tjera të marrë-
veshjes. Më tej ajo shtoi se dhunë

nuk është vetëm abuzimi fizik por
edhe ai psikik si dhe presionet të ci-
lat shkaktohen ndaj grave si në
shtëpi, pune apo institucione tjera.

“Shumë femrave ju mungon
guximi dhe përkrahja qoftë edhe
nga familjet e tyre, edukimi jo i
mirëfilltë femrave u mësohet të
heshtin për shkak rrethit, moralit
dhe traditës. Duke u nisur që nga
ndarja e pasurisë femrat janë të pa
barabarta duke i bëra ato të nënsh-
trohen për shkak të pa sigurisë
ekonomike sepse shumica nuk
janë të arsimuara apo të punësua-
ra. Mendimi të rritësh fëmijën pa
baba është po ashtu një shkaktar i
heshtjes, prandaj të denoncojmë,
të mos të heshtim të përkrahim
dhe mbështesim njëra tjetrën se-
pse të bashkuara jemi më të forta”,
tha Çeliku për gazetën KOHA.

Mes të tjerash Çeliku shtoi se
të kërkosh të drejtat nuk do të
thotë të jesh mbi burrin por e bara-
bartë me të, sepse këtë e kërkojnë
feministet duke mos lejuar që
gratë të veprojnë sipas normave të
përcaktuara nga burrat sepse
gruaja është qelizë e shoqërisë se-
pse duhet të jetë udhëheqëse si në
jetën e saj por edhe në shoqëri.

KUR DHUNA E BURRIT AS QË
LLOGARITET SI DHUNË!

Gazetarja e cila merret me pro-
blematikat sociale, Farije Dauti për
gazetën KOHA tha se shumica e
grave torturën psikike dhe fizike,
nuk e llogarisin fare si dhunë, të ci-
lin burri “ka të drejtë” ta ushtrojë
mbi gruan. Ndërsa mentaliteti pa-
triarkal nxjerr femra të vetënënsh-
truara duke e edukuar femrën “të

heshtë” edhe kur ka të drejtë dhe
kjo e bën atë të vetënënshtruar
ndaj dhunës, prandaj edhe nuk i
denoncojnë këto raste.

“Femra që e denoncojnë
dhunën nuk është se kanë ndonjë
mbështetje institucionale. për këtë
arsye ato i drejtohen njerëzve hu-
man, personalisht kam takuar gra
të dhunuara të cilat kanë brakti-
sur shtëpinë dhe kanë ngelur
rrugëve, si gazetare jam munduar
ta sensibilizoj opinionin duke pu-
blikuar rastet të ndryshme. Dhjetë-
ra raste të denoncuara në polici
vetëm figurojnë, ndërsa gjendja e
tyre vazhdon të mbetët e njëjtë, të
detyruara të dalin nëpër TV për të
kërkuar ndihmë sepse ky shtet nuk
i jep asnjë siguri femrës”, tha Dau-
ti. Në një studim të bërë nga UNI-
CEF në Shqipëri dhuna në familje
reflekton thellë tek fëmijët dhe tek
ata shfaqen probleme të sjelljes
emocionale dhe somatike. Shifra
alarmante janë shënuar edhe në
Kosovë ku për 6 muaj janë paraqi-
tur 628 raste të dhunës ndaj grave.

Femrat në mungesë të kushte-
ve, është e detyruar ti nënshtrohet
çdo lloj torture sepse nuk ka alter-
native tjetër pos të mbetet rrugëve
në mungesë të mbështetjes insti-
tucionale. Aktivistet dhe Shoqatat
e ndryshme për gra apelojnë deri
tek institucionet e rendit dhe ligjit,
që të trajtojnë seriozisht të gjitha
rastet e dhunës ndaj grave.

KËRKESË PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES SHËNDETËSORE

Më shumë kujdes për personat me invaliditet Jovanovskin informon
se nga institucionet
përkatëse shëndetësore
është kërkuar edhe
zgjerimi i listës me
pajisje ortopedike,
pajisje këto që janë
pjesë përbërëse e
Rregullores mbi
indikacionet për
ushtrimin e të drejtës
për ortopedi dhe
ndihma të tjera
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PARADOKSI I TË DREJTAVE TË GRAVE

Vetënënshtrimi, 
si dhunë psikosociale

Shumica e grave
torturën psikike dhe
fizike, nuk e llogarisin
fare si dhunë, të cilin
burri “ka të drejtë” ta
ushtrojë mbi gruan.
Mentaliteti patriarkal
nxjerr femra të
vetënënshtruara duke e
edukuar femrën “të
heshtë” edhe kur ka të
drejtë dhe kjo e bën atë
të vetënënshtruar ndaj
dhunës, prandaj edhe
nuk i denoncojnë këto
raste. Femrat në
mungesë të kushteve,
është e detyruar ti
nënshtrohet çdo lloj
torture sepse nuk ka
alternative

Koha
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8 MARKETING
Koha, e hënë, 29 tetor 2018 

Në bazë të nenit 22, paragrafi (1), Alineja 2 nga Ligji për marrëdhënie të punës ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 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 27/16), dhe në bazë të nenit 22 
paragrafi 8 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18) Agjencia për 
nxitje të zhvillimit të bujqësisë publikon 
 

S H P A L L J E  P U B L I K E 
për punësimin e 21 (njëzetenjë) personave në Agjencinë për nxitje të zhvillimit të bujqësisë për kohë të caktuar 

 
Agjencia për nxitje të zhvillimit të bujqësisë ka nevojë për punësimin e 21 (njëzetenjë) personave për kohë të 
caktuar deri më 31.12.2018 për vendet e punës në vijim: 

1. Këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural - prodhimtari bimore në Departamentin për Rajonin 
Strumicë pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës në 
Vallandovë, 1 realizues: 
Kushtet e përgjithshme: 

-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës. 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI  A sipas  maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 240 kredi 
sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, vreshtari, pemëtari, mbrojtje të bimëve, njohje aktive të programeve 
kompjuterike për punë në zyrë. 
- së paku 3 (tre) vite përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 25.023,00 denarë 
 

2. Këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural - prodhimtari bimore në Departamentin për Rajonin 
Shkup pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës në Shkup, 1 
realizues. 

Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 240 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, prodhimtari bimore, mbrojtje të bimëve, njohje aktive të programeve 
kompjuterike për punë në zyrë. 
- së paku 3 (tre) vite përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
 

3. Këshilltar për mbikëqyrje të brendshme për Departamentin e revizionit të brendshëm me 
lokacion të vendit të punës në  Manastir, 1 realizues. 

Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 240 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, shkenca ekonomike, shkenca të drejtësisë,  njohje aktive të programeve 
kompjuterike për punë në zyrë. 
- së paku 3 (tre) vite përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 25.023,00 denarë 
 

4. Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi dhe zhvillim rural - prodhimtari bimore në Departamentin 
për Rajonin Tetovë pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të 
punës në M.Brod, 1 realizues 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, vreshtari, pemëtari, mbrojtje të bimëve, njohje aktive të programeve 
kompjuterike për punë në zyrë. 
- së paku 2 (dy) vite përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare 23.897,00 denarë 
 

5. Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi dhe zhvillim rural-agroekonomi në Departamentin për 
Rajonin Manastir pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës 
në Prilep, 1 realizues. 

  Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, shkenca ekonomike, shkenca për tokën dhe hidrologjinë, njohje aktive të 
programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- së paku 2 (dy) vite përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare 23.897,00 denarë 
 

6. Bashkëpunëtor për bujqësi dhe zhvillim rural-blegtori në Departamentin për Rajonin Tetovë 
pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës në M.Brod, 1 
realizues. 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 

Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, blegtori, njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- së paku 1 (një) vit përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare 23.083,00 denarë 
 

7. Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim-prodhimtari bimore në Departamentin për 
Rajonin Manastir pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës 
në Ohër, 1 realizues. 

  Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, vreshtari, pemëtari, teknologjia e prodhimeve ushqimore, njohje aktive të 
programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- me ose pa përvojë pune  
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30  
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 20.987,00 denarë 

 
8. Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim-prodhimtari bimore në Departamentin për 

Rajonin Strumicë pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës 
në Radovish, 1 realizues. 
 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, vreshtari, pemëtari, teknologjia e prodhimeve ushqimore, njohje aktive të 
programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- me ose pa përvojë pune  
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 20.987,00 denarë 
 

9. Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim-prodhimtari bimore në Departamentin për 
Rajonin Shtip pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës në 
Berovë, 1 realizues 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, prodhimtaria bimore, mbrojtje e bimëve, shkenca për token dhe 
hidrologjinë, njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 20.987,00 denarë 
 

10. Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural-prodhimtari bimore në Departamentin e për 
Rajonin Strumicë pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës 
në Valandovë, 1 realizues. 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, prodhimtaria e bimore, teknologjia e produkteve ushqimore, shkenca për 
tokën dhe hidrologjinë, njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 20.987,00 denarë 
 

11. Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural-prodhimtari bimore në Departamentin për 
Rajonin Kumanovë pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të 
punës në K.Palankë, 1 realizues. 

  Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, teknologjia e prodhimeve ushqimore, prodhimtaria  bimore, mbrojtja e 
bimëve, njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- me ose pa përvojë pune  
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 20.987,00 denarë 
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12. Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural-blegtori në Departamentin për Rajonin 
Kumanovë pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës në 
K.Palankë, 1 realizues 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, teknologjia e prodhimeve ushqimore, prodhimi blegtoral (blegtori), 
mbrojtja e bimëve, teknologjia e produkteve ushqimore, njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në 
zyrë. 
- me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 20.987,00 denarë 
 

13. Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural-blegtori në Departamentin për Rajonin 
Kumanovë pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës në 
S.Nikole, 1 realizues. 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, prodhimi blegtoral (blegtori), teknologjia e produkteve ushqimore, 
shkenca e tokës dhe hidrologjisë, njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 20.987,00 denarë 
 

14. Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural-prodhimtari bimore në Departamentin e 
Rajonit Shtip pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës në 
Koçani, 1 realizues. 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, vreshtari, pemëtari, teknologjia e produkteve ushqimore, njohje aktive të 
programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 20.987,00 denarë 
 

15. Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural-blegtori në Departamentin për Rajonin 
Manastir pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës në 
Prilep, 1 realizues. 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, prodhimi blegtoral (blegtori), shkenca ekonomike, shkenca për token dhe 
hidrologjinë, njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 20.987,00 denarë 
 

16. Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural-prodhimtari bimore në Departamentin për 
Rajonin Strumicë pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës 
në Strumicë, 1 realizues. 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, prodhimtaria bimore, prodhimi blegtoral (blegtori), teknologjia për 
produktet ushqimore, njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 20.987,00 denarë 
 

17. Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural-prodhimtari bimore në Departamentin e 
Rajonit Shkup pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës në 
Negotinë, 1 realizues. 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, vreshtari, pemëtari, teknologjia e produkteve ushqimore, njohje aktive të 
programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 20.987,00 denarë 

18. Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural-prodhimtari bimore në Departamentin 
e Rajonit Shkup pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të 
punës në Veles, 1 realizues. 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi 
sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, prodhimtari bimore, mbrojtja e bimëve, shkenca për token 
dhe hidrologjinë, njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, 
gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 20.987,00 denarë 
 

19. Referent i pavarur për aktivitete programore në Departamentin për Rajonin Kumanovë 
pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës në 
Kumanovë, 1 realizues. 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 

- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të arritura 180 
ose 240 kredi sipas SETK ose MKSOO ose të paktën gjimnaz të mesëm ose të lartë, arsim të 
mesëm ekonomik, njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- Së paku 3 (tre) vite përvojë punë në profesion 

             - njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, 
frënge, gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 16.184,00 denarë 

 
20. Referent i lartë për çështjet administrative-teknike në Departamentin për Rajonin 

Manastir pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës në 
Resnjë, 1 realizues. 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
-niveli i kualifikimeve V A ose sipas nivelit të kualifikimeve IV sipas Kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 ose 240 kredi të arritura sipas SETK ose MKSOO, PMP/PLP (arsim i 
mesëm i bujqësisë), njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- Së paku 2 (dy) vite përvojë pune  
 - njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, 
gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30 
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 14.932,00 denarë 

 
21. Referent i  lartë për çështjet administrative-teknike në Departamentin për Rajonin 

Kumanovë pranë Sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural me lokacion të vendit të punës 
në Kratovë, 1 realizues. 

 Kushtet e përgjithshme: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
-të jetë i moshës së rritur; 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
-me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme: 
-niveli i kualifikimeve V A ose sipas nivelit të kualifikimeve IV sipas Kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe se paku 180 ose 240 kredi të arritura sipas SETK ose MKSOO, pmp/plp (arsim i 
mesëm i bujqësisë), njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
- së paku 2 (dy) vite përvojë pune 
 - njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, 
gjermane) 
Orari i kohës së punës  
Orët e punës në javë: 40, 
Orari i punës nga e hëna deri të premten nga ora 07.30 - 08.30 deri 15.30 - 16.30  
Shuma neto në të holla e pagesës fillestare: 14.932,00 denarë 
 
Kandidatët për të gjitha pozitat e punës, duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
Fletëparaqitje për vendin e punës për të cilin aplikoni; 
Dëshmi për shtetësi; 
Dëshmi se nuk i është shqiptuar ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
Dëshmi për gjendjen e përgjithshme shëndetësore për vendin e punës; 
Certifikatë/diplomë për shkallën e mbaruar të arsimit;  
Dëshmi për njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
Dëshmi për njohje të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, 
gjermane); 
Dëshmi për përvojën e punës; 
Biografi të shkurtë (me kontakt telefon të domosdoshëm dhe adresë); 
Letër motivimi. 

 
 

Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve me dokumentet e nevojshme është 3 ditë pune duke konsideruar 
nga dita e publikimit të shpalljes. Kushtet e theksuara në shpallje kandidatët duhet t’i përmbushin në 
momentin e paraqitjes. 
Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm duhet të parashtrohet deri në arkivin e Agjencisë për 
nxitje të zhvillimit të bujqësisë ose përmes postës në adresën në vijim: 
 
Agjencia për nxitje të zhvillimit të bujqësisë  
rr. Kliment Ohridski pn, Pellagonka II 5/3, 7000 Manastir  
(me shenjë “shpallje për punësim”) 
Kontakt telefoni 072 252 433 
 
Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të shqyrtohen. 
 

 

Agjencia për nxitje të zhvillimit ë bujqësisë 
 

_________________________ 
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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V
ështirë se kalon ndonjë javë
pa njoftime për një shkelje
tjetër të të dhënave, nga
ana e një korporate të

madhe që prek miliona njerëz, më së
fundmi Facebook. Në vitin 2016, çë-
shtja u bë politike, me dëshmitë e
ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet
amerikane, dhe spektrin e kontrollit
të huaj mbi opinionin publik.

Ligjvënësit amerikanë, i bënë
thirrje drejtorit ekzekutiv të Face-
book, të paraqitet në një seancë dëgji-
more në Kongres, por diskutimi u për-
qendrua kryesisht tek privatësia dhe
të dhënat personale. Ne kemi ende
nevojë të arrijmë të kuptojmë shkal-
lën e kontrollit të platformave kryeso-
re mbi diskursin politik, dhe çfarë do
të thotë kjo për demokracinë. Një
libër i ri mbi ekonominë e vëmendjes
në internet, na nxit ta bëjmë këtë. Ai
tregon se gjithnjë e më shumë diskur-
si ynë publik po shpaloset brenda një
grupimi të vogël uebsajtesh, që kon-
trollohen nga disa uebsajte më të
pakët në numër, kryesisht të parre-
gulluara dhe të orientuara drejt për-
fitimit, sesa nga interesi publik.

SUPOZIMET E RREME 
TË HERSHME RRETH INTERNETIT

Në librin e botuar kohët e fundit,
“Kurthi i internetit:Si ekonomia digji-
tale po ndërton monopolet, dhe mi-
non demokracinë”, profesori Meju
Hindmen, sugjeron se teksa po hyjmë
në dekadën e tretë të internetit, forcat
e tregut drejtojnë shumicën e trafikut
dhe fitimit, për një grupim jashtë-
zakonisht të vogël platformash, pa
asnjë ndryshim në horizont. Përfundi-
met e Hindmen, hedhin poshtë një
pamje më të hershme të internetit, si
një mjet për një angazhim më të
gjerë qytetar, dhe për një demokraci
më të shëndetshme - një pikëpamje e
lidhur dukshëm me studiuesin Joshai
Benkler të Universitetit të Harvardit.
Në librin e tij “Pasuria e Rrjeteve”,
Benkler vuri në dukje se në epokën
industriale mund të arrihej një au-
diencë më e gjerë, duke kryer “investi-
me gjithnjë e më të mëdha në kapita-
lin fizik” - si për shembull tek telegrafi,
shtypshkronjat, transmetuesit ra-
diofonikë dhe televizivë - monopoli i
korporatave mbi diskursin publik.

Por me rrjetet digjitale, që i
mundësojnë cilitdo të ketë qasje tek
miliona njerëz për gati asnjë lloj ko-
stoje, sfera publike ishte e sigurt se
do të bëhej më e arritshme, e larmish-
me dhe e fuqishme. Edhe shumë të
tjerë ishin po aq optimistë. Në librin
“Këtu vjen çdokush” në vitin 2008, Klei

Shirki e pa terrenin e ri si një nxitës të
një “amatorizmi masiv” të angazhi-
mit kulturor dhe politik, ndërsa profe-
soresha e gazetarisë amerikane Xhej
Rozen, kishte parashikuar një
“prodhim cilësor të lajmeve” me një
kosto afër zeros.

REALITETI ISHTE MË PAK ROZË
Megjithatë, siç shkroi Hindmen

në vitin 2008 në librin “Miti i demok-
racisë digjitale”, blogosfera nuk solli
një shpërndarje të madhe të vë-
mendjes, apo një rritje të madhe në
diversitetin e audiencës. Në fund të
dekadës, lajmet dhe organizatat po-
litike në internet mbetën të përqen-
druara. Xhejms Uebster, e konfirmoi
këtë pikëpamje në librin “Marketingu
i vëmendjes” i vitit 2014, duke treguar
se diversiteti dhe polarizimi më i
madh në internet ishin pretendimet
“të ekzagjeruara”. Në librin “Kurthi i
internetit”, Hindmen gjeti se se ndër-
sa rrjeti e bën më të ulët koston bazë
të komunikimit masiv, kostoja e ndër-
timit dhe mbajtja e një audience të
madhe mbetet e lartë. Duke studiuar
rritjen e platformave si Google dhe
Amazon, Hindman zbuloi se faqet
më të njohura të rrjetit e ndërtuan
dhe ruajtën audiencën e tyre, duke
shfrytëzuar “një mori modelesh eko-

nomike të shkallës”, që shkojnë përtej
efekteve të rrjetit.

Këto faqe të njohura kanë stafet
dhe burimet e duhura, për të siguruar
që faqet e tyre “të ngarkohen më sh-
pejt”, “të jenë më të bukura, dhe më të
përdorshme”, dhe “që kanë më shpe-
sh shumë përmbajtje të përditësua-
ra”. Përdoruesit e tyre, janë “më të
praktikuar në lundrimin” në adresat e
tyre dhe kthehen aty më shpesh, duke
rritur renditjen dhe të ardhurat e tyre
nga reklamat.

Ç’DO TË THOTË KJO PËR LAJME 
DHE FJALIMET POLITIKE

Ne shpesh supozojmë se gazetat
e vogla “kanë një problem me të
ardhurat, dhe jo një problem të lexue-
shmërisë”. Hindmen tregon se ato
vuajnë nga të dyja. Duke studiuar
rreth 250.000 përdorues të “100
tregjeve më të mëdha mediatike
lokale” në Shtetet e Bashkuara, ai zbu-
loi se uebsajtet e lajmeve lokale,
mbledhin afërsisht një të gjashtën e
trafikut të lajmeve, dhe “0.5 për qind
të trafikut në përgjithësi”.

Lojtarët më të vegjël në internet,
janë duke u bërë gjithnjë e më tepër
periferikë për diskursin politik krye-
sor. Hindmen, i këshillon ata të ndër-
tojnë faqe më të shpejta për t’u hapur,

dhe me materiale më të freskëta. Por
gjetjet e tij, sugjerojnë se kjo nuk
mund të jetë aq e thjeshtë. Puna e
Hindmen, flet për një të ardhme ku
disa vende ushtrojnë një ndikim të
jashtëm mbi debatin publik, duke
ngritur një mori shqetësimesh.
Ndërhyrja ruse në një tjetër proces të
madh zgjedhor, duke hakeruar një
platformë jashtëzakonisht popullo-
re si Facebook, është padyshim një
prej tyre. Më e rëndësishmja, siç e vë
në dukje historiani britanik Mark Ma-
zouer, statusi gati monopol në lidhje
me vëmendjen online nga Facebook
dhe platforma të tjera të mëdha,
kërcënon demokracinë duke e kufi-
zuar diskursin në termat e “fitimeve,
dhe jo politikës”.

Portalet e mëdha, inkurajojnë “kë-
naqësinë e menjëhershme, kur de-
mokracia presupozon një kapacitet
për zhgënjim dhe durim”. Siç shkruan
Mazouer: ”Populizmi, është gjendja
natyrore e politikës demokratike në
kohën e Twitter-it”. Nëse “fotografia”
jonë e internetit, si një mjet për fuqi-
zimin e qytetarëve është kryesisht një
mirazh, është koha që ne të vendo-
sim rregull tek faqet dominuese në
një mënyrë më efektive, që ato t’i
shërbejnë realisht interesit publik. 

(The Conversation)

Nëse
“fotografia”
jonë e
internetit, si
një mjet për
fuqizimin e
qytetarëve
është
kryesisht një
mirazh, është
koha që ne të
vendosim
rregull 
tek faqet
dominuese në
një mënyrë
më efektive,
që ato t’i
shërbejnë
realisht
interesit
publik

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

DËSHTIMI I MADH: 
Interneti po e rrezikon demokracinë Nga

Robert DIAB



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

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.
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Diktaturat “budallaqe” 
dhe vrasja e Jamal Khashoggi Nga 

Mark TOOLEY

P
ardje në Uashington, ishte
një pasdite e shënuar. Në
Rrugën e Ambasadave, ku
gjenden statujat e shumë

patriotëve nacionalistë si Çërçill,
Mandela, Ataturk, Masarik, Gandi
etj, u përurua një monument i
vogël i vendosur kohët e fundit për
vrasjen e kundërshtarit kilian anti-
Pinoçet, Orlando Letelier. Ai vdiq
në Sheridan Circle në vitin 1976
nga shpërthimi i një bombe të
vendosur në makinë nga shërbi-
mi sekret kilian, nëpërmjet ope-
rativëve të djathtë kubanë. Lete-
lier ishte ministër i Jashtëm nën
presidentin e majtë Salvador
Alende, deri kur grushti i shtetit i
Pinoçetit në vitin 1973 e përmbysi
regjimin marksist, dhe ngriti një
diktaturë ushtarake 17 vjeçare.

SHBA mendoi se vrasjen e ki-
shte urdhëruar Pinoçeti. Letelier, i
cili ka të ngjarë të ishte i lidhur me
shërbimet sekrete të Kubës, dhe
ato komuniste të Bllokut Lindor,
ishte një organizator kryesor i re-
zistencës kundër Pinoçetit në
Amerikë. Ai ndihmoi në ndër-
prerjen e huave ndërkombëtare
për regjimin e Pinochetit, duke
krijuar shqetësim të madh për
këtë të fundit. Por Pinoçeti fitoi

pak ose gati asgjë nga vrasja e Le-
telier, pasi ajo e diskreditoi më tej
regjimin e tij, dhe u bë një penge-
së e përhershme në marrëdhëniet
me Amerikën. Pinoçeti ishte një
lloj aleati antikomunist në Ame-
rikë, dhe ndoshta supozoi se
shkelja e tij do të anashkalohej. Si
sekretar i Shtetit, Henri Kisinger e
këshilloi butësisht Pinoçetin për
respektimin e të drejtave të nje-
riut, por lavdëroi shpëtimin e Kilit
nga marksizmi. Presidenti Xhimi
Karter, edhe pse kishte në fokus të
drejtat e njeriut, e priti Pinoçetin
në Shtëpinë e Bardhë, i vetmi pre-
sident amerikan që e bëri këtë.

Por, ndërsa hetimi mbi vrasjen
e Letelier u zgjerua, marrëdhëniet
e SHBA-së me Pinoçetin u përke-
qësuan, me Kongresin që vendosi
sanksione ndaj rregjimit të tij më
1980. Fillimisht administrata Rea-
gan synoi të përmirësonte
marrëdhëniet me Pinoçetin, deri-
sa e kuptoi se diktatura e tij qe në
fund të fundit destabilizuese. Re-
gan nisi presionin ndaj Pinoçetit
për të demokratizuar vendin e tij,
çka përfundimisht çoi në
zgjedhjet të lira dhe largimin e Pi-
noçetit nga pushteti në vitin 1990.
Ndoshta Pinoçeti fitoi një këna-

qësi personale nga vrasja e Letelie-
rit. Por nëse kjo ishte vërtet kësh-
tu, ky qe e vetmi përfitim nga akti
i tij. Diktaturat dhe regjimet au-
toritare, janë shpesh budallaqe.
Ata nuk kanë sfida të brendshme,
transparencë dhe debat serioz.
Ato kanë një besim të tepruar në
vetvete, dhe njëherazi janë të pa-
sigurta. Ato teknikisht nuk kanë
nevojë për mbështetje publike,
por janë paranojake për opozitën.

Edhe sundimtarët e dobët dhe
jopopullorë të demokracive të
qëndrueshme, mund të mbështe-
ten tek elektorati në mbajtjen e
premtimeve, dhe zbatimin e poli-
tikave të tyre të ligjshme. Dikta-
torët, nuk e kanë një besim të tillë,
dhe shpesh reagojnë ndaj kërcëni-
meve të vogla. Sigurisht që Putini
me vrasjet e ndryshme të regjimit
të tij, i përshtatet këtij modeli. Vik-
timat e tij, janë kryesisht të
parëndësishme në rrafshin poli-
tik. Me gjasë vrasjet e tyre, kanë
për qëllim t’i japin një mesazh
kundërshtarëve të tjerë. Por ka të
ngjarë që këto vrasje të thellojnë
urrejtjen dhe kundërshtimin ndaj
Putinit. Regjimi i tij shfaqet si i si-
gurt, por këto vrasje dëshmojnë
shenja të pasigurisë dhe marrëzi-

së. Po ashtu edhe vrasja e mund-
shme e disidentit dhe gazetarit
saudit Xhama Kashogi, për të cilin
Turqia thotë se u torturua, u vra
dhe u shkri në acid në konsullatën
saudite në Stamboll nga një
skuadër e madhe e agjentëve sau-
ditë të sigurisë.

Ashtu si me Letelierin dhe disi-
dentët rusë të vrarë, zhdukja e
Khashogit thuajse me siguri u

sugjerua, në mos u urdhërua nga
udhëheqja e Riadit.  Shkrimet e
rastësishme të Kashogit në “The
Washington Post”, nuk përbënin
një kërcënim të vërtetë për
marrëdhëniet 70-vjeçare të mo-
narkisë saudite me Amerikën. Vra-
sja e tij, është një reagim i tepruar
tipik paranojak, nga një regjim au-
toritar që është sa i plotfuqishëm,
aq dhe i pasigurt. Partneriteti stra-
tegjik i SHBA me Arabinë Saudite
do të vazhdojë, siç e kërkojnë inte-
resat e përbashkëta. Por ngjarja e
tmerrshme e Kashogit, do të mbe-
tet një njollë e përhershme në per-
ceptimet demokratike të Ame-
rikës ndaj represionit autoritar
saudit. Demokracia kushtetuese
është irrituese, por politikisht
aplikon të kuptuarit e krishterë
mbi mëkatin dhe dobësinë njerë-
zore. Të gjithë personat, nëse janë
të fuqishëm dhe të papërgjegj-
shëm, mund të bëhen mon-
struozë. Dhe përbindëshat që for-
cohen në egoizmin dhe izolimin e
tyre, janë shpesh shumë budal-
lenj. Demokracia, duke u mbësh-
tetur tek ligjet në vend se tek per-
sonat, ofron mbrojtje kundër
monstrozitetit dhe marrëzisë. 

(bota.al)

Të gjithë personat, nëse
janë të fuqishëm dhe të
papërgjegjshëm, mund të
bëhen monstruozë. Dhe
përbindëshat që forcohen
në egoizmin dhe izolimin e
tyre, janë shpesh shumë
budallenj. Demokracia,
duke u mbështetur tek
ligjet në vend se tek
personat, ofron mbrojtje
kundër monstrozitetit dhe
marrëzisë

Negocioni nga e para 
Marrëveshjen Bërthamore! Nga  

Udo BAUER

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

M
ë shumë se prej katër
vjetësh, SHBA-të e dinë
se Rusia e shkel marrë-
veshjen INF, e cila nda-

lon armë me rreze të mesme vepri-
mi me një rreze prej 5500
kilometrash. Një sistem raketor të
lejuar, “Iskander” ata e kanë modi-
fikuar në një sistem të ndaluar -
“SSC-8”.

Në lidhje me këtë, rusët bëjnë
atë, që bëjnë gjithmonë në raste të
tilla kritikash nga Perëndimi: në fil-
lim e mohojnë, që sistemet e reja
janë të ndaluara në bazë të marrëve-
shjes, pastaj përgjigjen me kundë-
rakuza. NATO-ja bën të njëjtën gjë
me sistemin e saj të mbrojtjes rake-
tore në Rumani, është interpretimi
rus. Ai vërtet është i drejtuar forma-
lisht kundër armëve iraniane, por
mund të përdoret edhe si sistem sul-
mi kundër Rusisë. Ndaj kësaj Mo-
ska duhej të reagonte.

Si shpesh, të dyja paraqitjet
përmbajnë diçka të vërtetë. Pyetja
që shtrohet është vetëm si duhet të

veprosh me këtë. Dihet se Donald
Trumpi nuk njeh tone të ndërmjet-
me, ai njeh vetëm një gjë: të bubul-
lojë dhe të kërcënojë. Rusëve nga
ana tjetër ua kërkon krenaria që t’i
kthejnë kërcënimet. Trumpi synon
të shënojë pikë para zgjedhësve të
tij para Midterm Elections, Putini
duhet t’ia kthejë, për të mos dalë si
ngordhalaq para bashkëkombasve
të tij. Sjellja mazohiste e dy kundër-
shtarëve çon pas në vitet 1980, në

kohën e garës së madhe të armati-
meve midis NATO-s dhe Traktatit të
Varshavës. Marrëveshja INF e vitit
1987 ishte një moment historik, se-
pse tregoi një rrugëdalje nga spi-
ralja e armatimit. Atëherë unë isha
student, për mua asgjësimi i “Per-
shing II” në anën perëndimore dhe i
“SS20” në anën lindore qe një hap
gjigand në drejtim të paqes dhe paj-
timit. Dhe unë nuk dua të kthehem
pas në vitet 1980. Kjo në një kohë

kur do të kishte qenë krahasimisht e
lehtë që të gjendet një rrugëdalje:
në vend të braktisjes së marrëve-
shjes, NATO-ja dhe Rusia të uleshin
së bashku dhe të diskutojnë se si
mund të shpëtohet marrëveshja.
Shumë tani do të thonë të pakëna-
qur se për këtë mungon besimi reci-
prok: Rusia ka aneksuar Krimenë
dhe ka sulmuar Ukrainën Lindore - si
mund t’u besosh atyre? 

Në kampin tjetër do të thonë “Si
mund t’i besojmë ne rusët NATO-
s?” kur pikërisht këto ditë ajo mban
manovrën më të madhe që prej fun-
dit të Luftës së Ftohtë në Skandina-
vi dhe kur stacionon prej vitesh
gjithmonë e më shumë ushtarë në
kufirin perëndimor të Rusisë? Unë
nga ana tjetër mendoj: edhe më
1987 besimi reciprok midis Lindjes
dhe Perëndimit nuk ka qenë veçanë-
risht i theksuar. 

Megjithatë bota u bë më e si-
gurt duke pasur më pak armë. Kjo
bëhet edhe sot: pra në tavolinë dhe
në negociata! (DW)

Kjo në një kohë kur do të
kishte qenë krahasimisht
e lehtë që të gjendet një
rrugëdalje: në vend të
braktisjes së
marrëveshjes, NATO-ja
dhe Rusia të uleshin së
bashku dhe të diskutojnë
se si mund të shpëtohet
marrëveshja. Shumë tani
do të thonë të pakënaqur
se për këtë mungon
besimi reciprok: Rusia ka
aneksuar Krimenë dhe ka
sulmuar Ukrainën
Lindore - si mund t’u
besosh atyre?



Një
“bomber” 
i ri kuqezi,
Seferi nuk
ndalet më 
në Zvicër
Taulant Seferi me pak fat do të
kishte një karrierë shumë më
të madhe si futbollist, por
dëmtimet e shumta e kanë
penguar dhe tashmë po rindër-
ton gjithçka me një vullnet të
hekurt, duke e rinisur nga Win-
terthur, edhe pse Young Boys
nuk e humbet nga sytë, sepse
beson shumë te një futbollist
me potencial dhe me moshë
shumë të re. 21-vjeçari më në
fund është kthyer në formë
perfekte fizike dhe tashmë nuk
po bën vetëm mesfushorin, por
edhe golashënuesin. Në
muajin e fundit Seferi ka qenë
“flakë”, sepse ka shënuar 2 gola
për Shqipërinë U-21 në Estoni
në 16 tetor dhe ka shënuar 4
gola të tjerë në kampionatin
zviceran të kategorisë së dytë,
duke shkuar në 5 gola në total
në kampionat. Të shtunën
erdhi goli i pestë sezon, në ba-
razimin 2-2 që Winterthur arri-
ti në Schaffhausen, në derbin
krahinor. Në minutën e 64-t Se-
feri shënoi golin e parë për të
tijtë me një goditje të saktë me
kokë, duke barazuar përkohësi-
sht, ndërsa në minutën e 83
Winterthur shënoi edhe golin e
dytë dhe Seferi për pak shënoi
edhe golin e tretë në minutën e
88, por ishte i pafat dhe ekuili-
bri u kthye në shtesë. Rendi-
ment i shkëlqyer për Seferin,
por edhe për Winterthur, që
është në krye së bashku me 3
ekipe të tjera, me nga 21 pikë.

Fisnik NUHIU

Shkup, 28 tetor - Të dielën u zhvil-
luan takimet e xhiros së 11 në Ligën
e Parë futbollistike të Maqedoni-
së. Kampioni aktual Shkëndija ka
arritur të shënon fitore të thellë
përballë Makedonija GJ.P me re-
zultatin 5:1, kështu duke iu afruar li-
derit të tabelës Vardarit në vetëm
dy pikë të cilët barazuan ndaj Re-
novës. “Kuqezinjtë”, golin e parë ar-
ritën ta shënojnë në minutat e 42 të
pjesës së parë me anë të Visar Mu-
sliut, ndërsa në minutat shtesë
Shkëndija rriti epërsinë në 2:0, me
anë të Besart Ibraimit. Në fraksio-
nin e dytë ekipi i Makedonija GJ.P
mbeti me një futbollistë më pakë
në fushë, ku me karton të kuqë u
ndëshkua Filipovski. Mysafirët nga
Shkupi arritën të zvogëlojnë rezul-
tat në 2:1 me anë të Hristijan Kirov-
ski, mirëpo kjo nuk luajti rol të
madh, pasi kuqezinjtë në vazhdim
të takimit shënuan edhe tre herë.

Së pari Besart Ibraimi në minutën e
72 rriti epërsinë në 3:1, ndërsa në
88 dhe 91 ishte Valmiri Nafiu që vu-
losi rezultatin përfundimtar 5:1.
Skuadra e Renovës, në terren mysa-
firë ka arritur të merr një pikë ndaj
liderit aktual Vardarit, duke luajtur
pa gola 0:0. Edhe pse vendasit do-
minuan në fushën e gjelbër nuk ar-
ritën që të gjejnë golin. Me këtë ba-
razim Renova renditet e teta në
tabelë me vetëm 12 pikë të tubua-
ra. Ekipi i Shkupit nuk ka arritur të
merr rezultat pozitiv në përballjen

e zhvilluar në Manastir, ndaj Po-
bedës duke u mposhtur me rezul-
tatin 2:0. Golat për ekipin e Po-
bedës u shënuan nga Çinazorm në
minutë e 38 të pjesës së parë, dhe
në të 68 nga Gjorgji Tanushev. Me
këtë humbje ekipi i FC Shkupit
radhitet e fundit të tabelë me
vetëm 9 pikë të tubuara. Në për-
balljet tjera, Sileksi ka shënuar fito-
re ndaj Rabotniçkit me rezultatin
2:0, dhe Akademija Pandev në ter-
ren vendas mposhtin Bellasicën me
rezultatin 3:0. 

Shkup, 28 tetor - Të shtunën janë
zhvilluar ndeshjet e javës së 11 në
Ligën e Dytë Perëndim. Derbi i
javës është zhvilluar në Strugë, ku
janë përballur dy ekipet shqiptare
Struga Trim Lum dhe Vëllazërimi.
Fitorja i ka takuar mysafirëve nga
Kërçova të cilët edhe pse në  pje-
sën e parë ishin në disavantazh,
në pjesën e dytë arritën të shë-
nojnë dy gola dhe të marrin tre
pikët.  Golin për ekipin e Strgua
Trim Lum e shënoi Nijas Lena në
minutën e 27 të përballjes, ndërsa
për mysafirët shënuan Bakievski
në minutën e 66 dhe Murat Adili
në minutën e 79. Skuadra e

Skopjes ka arritur të shënon fitore
në terren vendas përballë Gosti-
varit me rezultatin 2:1.  Java e 11-të
në Ligën e Dytë Perëndim rezul-

toi të jetë shumë e varfër sa u
përket golave të shënuar. Në gjith-
sej 5 ndeshje, u shënuan vetëm 6
gola, edhe atë në vetëm dy nde-

shje. Skopje në Autokomandë
mundi Gostivarin me rezultatin
2:1, teksa me të njëjtin rezultat
Vëllazërimi në Ohër mundi Struga
Trim Lumin. Labunishta barazoi
pa gola në transfertën në Dibër
ndaj Korabit, ndërsa me po të njëj-
tin rezultat u mbyllën edhe nde-
shjet midis Genç Kalemler dhe Pe-
listerit, si dhe ajo midis Goblenit
dhe Teteksit. Ekipi i Struga Trim
Lum edhe përkundër humbjes
vazhdon të kryesojë renditjen me
21 pikë, një më shumë se Labuni-
shti i vendit të dytë, teksa Vëllazë-
rimi me 17 pikë renditet në pozitën
e tretë. (F.N)

LIGA E DYTË - PERËNDIM

Vëllazërimi mposhti Struga Trim Lum

LIGA E PARË - JAVA E 11

Renova i merr një pikë
Vardarit, fiton Shkëndija

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

JUVE VËZHGON FODENIN
Juvenutsi është duke planifikuar që të nënshkruajë me mesfushorin e
Manchester Cityt, Phil Foden, i cili ka kontratë me klubin anglez deri
në fund të këtij edicioni. E përditshmja angleze “The Mirror” ra-
porton se klubi italian dëshiron të arrijë të njëjtën marrëveshje,
të cilën e kishte bërë edhe me Paul Pogban, me të cilin kishte
nënshkruar nga Manchester Unitedit pa asnjë cent. Mesfushori
i cili ka mbushur 18-vjeç në maj ka tërhequr vëmendjen e disa
klubeve gjatë kohëve të fundit, ndërsa nuk është duke luajtur
rregullisht nën urdhrat e Pep Guardiolas. Kjo gjë mund të
bëjë që ai të mendojë largimin nga “Etihad”
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Xhudisti kosovar, Akil Gjakova ka
fituar medaljen e argjendtë në Grand
Slam të Abu Dhabit. Gjakova është
mposhtur nga Lasha Shavdatuashvili
në finalen e kategorisë deri në 73 kilo-
gramë. Ndryshe në kategorinë e femra-
ve, me një ippon maestral, për më pak

se një minutë, Nora Gjakova ka mposh-
tur rusen Anastasia Konkina, për t’u
stolisur me medaljen e artë në Grand
Slamin e xhudos, Abu Dhabi 2018.
Kampionia e Evropës triumfoi në ka-
tegorinë -57 kilogramë. Ajo fitoi edhe 1
mijë pikë Olimpike.

Akil Gjakova mposhtet në finale, 
fiton medaljen e argjendtë

Shkëndija ka arritur të
shënon fitore të thellë
përballë Makedonija GJ.P
me rezultatin 5:1, kështu
duke iu afruar liderit të
tabelës Vardarit në vetëm
dy pikë të cilët barazuan
ndaj Renovës. 
Ekipi i FC Shkupi ka pësuar
disfatë nga Pobeda me
rezultatin 2:0

Në qytetin e Manastirit është
sulmuar me gurë autobusi i
skuadrës së futbollit FC Shku-
pi. Sulmi ndodhi  pak orë para
fillimit të ndeshjes kampiona-
le kundër Pobedës. Autobusi
është sulmuar para stadiumit
të qytetit, sapo ka mbërritur.
Nga ky sulm është thyer xha-
mi i pasëm, ndërkaq, policia
ka arritur në vendin e ngjarjes.
Për fat të mirë nuk ka të lën-
duar asnjë futbollistë, pasi loj-
tarët kishin zbritur më herët
dhe janë gjendur në dhomat e
zhveshjes. 

Sulmohet autobusi 
i FC Shkupi

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

Koha
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Dhjetë vite më parë, disa atletë u
dizenjuan si të parazgjedhurit për
të dominuar planetin në çdo disi-
plinë sportive përkatëse. Drejtimi
që morën më pas ishte ndryshe nga
si ishte parashikuar për disa dhe në
vijën e duhur për të tjerë, që janë
bërë legjenda. Ku janë sot? A ia
dolën vallë? Një vështrim mbi ata
që ishin dhe janë sot, mes talentit
dhe pritshmërive, por sidomos besi-
mit në vetëvete.

DERRICK ROSE - Në vitin 2008,
Chicago Bulls do të zgjidhte këtë
atlet për të nisur revolucionin e
madh dhe rikthimin në elitë. Shumë
pak lojtarë ishin kaq mediatikë me
një hap të shkëlqyer duke kapërcyer
nga universitetet në elitën e baske-
tit amerikan. Në 2011 ishte MVP
NBA me mite si Lebron James apo
Kobe Bryant. Kur ishte në kulmin e
karrierës së tij dhe pasi firmosi një
kontratë faraonike nisi të kishte një
sërë dëmtimesh që e çuan të zbehej
si atlet. Tani është rezervë te Tim-
berëolves dhe nuk ka praktikisht
asnjë impakt te ekipi i Minnesota.

GRIGOR DIMITROV - Në 2008
të gjithë nisën të flisnin për një emër
që do të bëhej i madh në tenis. Një
premtim i kësaj disipline. Bullgar
dhe që në lëvizje i ngjante të madhit
Roger Federer. Atë vit, do të fitonte
Wimbledon pa humbur asnjë set
dhe në US Open merr nofkën “Baby
Federer”. Pritshmëria ishte aq e
madhe dhe u desh kohë që të
shpërthente teksa profesionistët
dhe shumë të tjerët më vonë do të
shpreheshin se “premtuesi do të
mbetej vetëm premtim”. Në 2014 ar-
riti gjysmëfinalen e tij në Grand
Slam, por viti i tij i madh ishte 2017,
pasi fitoi Masters duke u bërë atleti
i tretë në botë që e arrinte.

TSUNG-HUA-YANG - Nëse Di-
mitrov ia doli disi, edhe pse jo

shumë, në anën tjetër iu kundërvu
një tjetër premtim, Tsung-Hua
Yang. Në vitin 2008 befasoi të gjithë
pasi u cilësua si i riu më i mirë i pla-
netit në një brez të madh lojtarësh
tenisi. Dukej sikur aziatiku mund të
arrinte majën e botës sa i përket
sportit të rraketës dhe rrejtës. Kjo
dekadë vendosi Yang shumë larg
këtij realiteti. Klasifikimi i tij më i
mirë ATP ishte i 144-ti dhe nuk ka
luajtur kurrë një ndeshje në Grand
Slam.

ANDERSON - Golden Boy
Award (futbollisti më i mirë i U-21)
është një shembull i mirë i potencia-
lit të një brezi. Aguero, Messi apo
Cesc Fabregas kanë fituar këtë çmim
prestigjoz të botës së futbollit. Në
vitin 2008 fituesi ishte braziliani An-
derson. 30 milionë eurot e paguara
nga Manchester United për të e ven-
dosën përpara kamerave dhe foku-
sit mediatik. Në Premier nuk arriti
kurrë nivelin që supozohej dhe tani
sapo ka firmosur me një ekip të divi-
zionit të dytë rumun.

CHRISTOPHE LEMAITRE -
Francezët kanë revolucionizuar sh-
pejtësinë në botë. Një atlet i bardhë
i aftë që të fitojë 200 metrat e botës
junior me një rekord prej 20,83
sekonda. Dhjetë vjet më pas ka një
koleksion medaljesh të arta olim-
pike, botërore dhe europiane në
çantën e tij. Sakaq, njihet për faktin
se është i bardhi i vetëm më i sh-
pejtë në botë gjatë gjithë historisë së
këtij sporti: 9,92 sekonda në 100 me-
tra.

JAN BAKELANTS - Fitorja e tij
në Tour del Provenir në vitin 2008 i
dha shumë famë dhe bujë. Aftësia e
tij për t’i dhënë biçikletës mjaft mirë
në çdo terren dhe sidomos sipërfa-
qe solli ndër mend epitetin çiklist
universal. Ose, më saktë, si njihet në
këtë sport, koridor i gjithanshëm.

Karriera e tij nuk preku kurrë majat
dhe ta bënte aspirant për të fituar
Tour de France. Edhe pse, njëherë të
vetme, arriti të vishte fanellën e
verdhë pas një suksesi gjatë një
gare.

COSTA ROVINA - Kurrë më parë
Portugalia nuk kishte parë një çikli-
st të këtij niveli. Talenti i tij në 2008
e solli që të firmoste që në moshën
22 vjeç me skuadrën Caisse d’Epar-
gne (aktualisht Movistar). Korridori
i specializuar në gara një ditore aku-
mulon një rekord të pabesueshëm
të tre etapash në Tour de France me
qershinë mbi tortë në gjithë Kam-
pionatin e Botës.

RICKIE FOWLER - Në vitin 2008
dominoi klasifikimin botëror të dile-
tantëve. Karizma e tij e madhe bëri
kalimin nga amatorët te profesioni-
stët në një moshë të vogël. Ishte
konkurrues që në hapat e parë në
PGA Tour dhe ishte pranë fitimit të
disa trofeve “major” (ka qenë i dyti
në të tre nga këto).

MARC MÁRQUEZ - Viti 2008
ishte i pari vit në Moto 125 (pra, kate-
goria më e ulët e kubikëve) dhe
shumë dalluan se një uragan vinte
nga Cevera. Gjatë këtyre 10 viteve
ka arritur të fitojë 10 tituj botërore
(pesë në MotoGP) dhe ka objekti-
vin që të arrijë Valentino Rossi. Ai
djalosh 15 vjeçar sot një legjendë e
motorëve.

SEBASTIAN VETTEL
- Një vit më parë, në 2007, Vettel ki-
shte debutuar në Formula 1 në mo-
shën 19 vjeç duke zëvendësuar Kubi-
ca të dëmtuar. Ishte piloti më i ri që
arriti të shkruante historinë. Rekor-
di i tij nuk mashtron gjatë këtyre vi-
teve: katër Kupa Bote radhazi (2010,
2011, 2012 e 2013).  Tani, te Ferrari, po
has disa vështirësi, por pritshmëria
nuk zhgënjeu.

Ku janë sot talentët e para një
dekade në të gjitha sportet?

• DERRICK ROSE • JAN BAKELANTS

• COSTA ROVINA

• RICKIE FOWLER

• MARC MÁRQUEZ

• SEBASTIAN VETTEL

• GRIGOR DIMITROV

• TSUNG-HUA-YANG

•  ANDERSON

•  CHRISTOPHE LEMAITRE
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Makedonija dhe Koha.  

Ndërtimi i stadiumit të Tot-
tenham po merr përmasat e një
telenovele. Një impiant që duhej
të kishte përfunduar dhe dorëzuar
për fillimin e këtij sezoni, regji-
stron një vonesë të ekzagjeruar të
punimeve. Madje duket se gjithçka
mund të zvarritet të paktën deri vi-
tin e ardhshëm. Me kundërshtinë
evidente të tifozerisë së Spursave,
ende të detyruar të qëndrojnë larg
shtëpisë, të hidhëruar edhe nga
imobiliteti në merkato, i detyruar
ky i fundit pikërisht nga investimi
marramendës për ngritjen e infra-

strukturës që po del jashtë kon-
trolli për nga afati dhe çmimi.
Mendime dhe fjalë të presidentit
të Tottenham, Daniel Levy, që zbu-
lon disa detaje mbi të ardhmen e
afërt ekonomike të klubit, që pritet
të mbërrijë me interesa nga ndër-
timi i stadiumit të ri “White Hart
Lane”. Fillimisht është ‘Nike’ që ka
nënshkruar një kontratë prej 30
milionë sterlina në vit për 15 vitet e
ardhshme. Tottenham do të konk-
retizonte kështu një prej marrëve-
shjeve më afatgjata të historisë
mes një klubi futbolli dhe kompa-
nisë ndërkombëtare. Por jo vetëm.
Numri një i Tottenham nuk ka

mbyllur vetëm marrëveshjen me
Nike. Në shtëpinë e re të Tot-
tenham janë edhe shumë sponsor
të tjerë të gatshëm të zbresin në
fushë. Edhe në këtë rast bëhet fjalë
për marka ndërkombëtare si Audi,
IWC Schaffhausen, HPE dhe EA
Sports. Kështu, presidenti ka sh-
penzuar fjalë elozhesh për skua-
drën që nuk ka shfaqur vuajtje nga
kjo situatë aspak komode. Tot-
tenham është në një linjë me
objektivat e fillimit të sezonit dhe
përveç ndonjë zhgënjimi të vogël
në Champions, klasifikimi është
mbresëlënës. Dhe Levy e di mirë
kë duhet të falënderojë: “Pozicioni

ynë në Premier League dëshmon
profesionalizmin e Mauricio Po-
chettino dhe futbollistëve. Nuk
kanë përdorur kurrë asnjë justi-
fikim, por janë përqendruar te
ndeshjet dhe na bënë krenar.
Duhet të falënderoj edhe kolegët
tanë të Premier League dhe FA që
na kanë mirëpritur gjatë kësaj
kohe në Wembley. Po përjetojmë
momente sfilitëse dhe ndonëse ka
një vonesë prej disa muajsh, ky
është një stadium që do të jetojë
për shekullin e ardhshëm. Ajo që
po përjetojmë tani do të harrohet
kur të kthehemi në shtëpinë tonë”,
ka deklaruar Levy.

Pavarësisht idesë, gjithçka do
të shtyhet në lidhje me reformën
e FIFA-s për Botërorin e Klubeve.
Dalja kundër në lidhje me këtë
çështje nga UEFA dhe Shoqata e
Klubeve Europiane ka detyruar
presidentin e organit më të lartë
të futbollit botëror, Gianni Infan-
tino, të lërë pezull projektin. Ky
turne do të zhvillohej në fillim të
verës e pritej të sillte miliarda
euro të ardhura, por në Evropë e
shohin si një konkurrent direkt
të Champions League. Evropianët
pretendojnë se, në rast zhvillimi
të këtij botërori klubesh, do të
ndikonte negativisht në kalenda-

rin e ndeshjeve, duke i bërë loj-
tarët të sforcohen më shumë se
ç’duhet. Gjithashtu, do të bëhej
një hendek edhe më i madh mes

skuadrave të mëdha dhe klubeve
të tjera në kampionatet respekti-
ve. Shoqata Evropiane e Klubeve,
e cila kryesohet nga presidenti i

Juventus, Andrea Agnelli, i ka
shkruar në ditët e shkuara Infan-
tinos për të sqaruar pozicionin
kundër të ekipeve më të fuqish-
me në Kontinentin e Vjetër. Gjith-
sesi, ana ekonomike të bën të
mendosh 2 herë në lidhje me
këtë situatë. Një shoqatë më-
sohet të ketë ofruar deri në 25 mi-
liardë dollarë për të menaxhuar
të drejtat e projektit dhe kjo bën
që gjërat mund të ndryshojnë sh-
pejt. Në mars, Këshilli Admini-
strativ i FIFA-s do të mblidhet në
Miami e ndoshta mund të ketë
përsëri bisedime në lidhje me
këtë çështje.

Klubet elitare
biseda sekrete
për të
shmangur
pagesat ndaj
menaxherëve
Klubet elitare të futbollit euro-
pian janë përfshirë në bisedi-
me sekrete për të kombinuar
forcat mes tyre, e për t’i dhënë
fund shantazheve nga lojtarët
dhe agjentët, për çështjet fi-
nanciare. Sporti më popullor i
planetit kurrë nuk ka tërhequr
kaq para sa në dekadën e fun-
dit, por pavarësisht rritjes së të
ardhurave dhe sponsorizime-
ve, një pjesë e madhe shkon ja-
shtë kësaj loje. 1.5 miliardë
euro u shpenzua për pagesat e
agjentëve të futbollistëve në
kontinentin europian në vitin
2017, dhe kjo do rritet ndje-
shëm këtë vit. Shqetësimi në
rritje për ata që ndërmjetë-
sojnë transferimet e bujshme,
arrin ndonjëherë deri në ku-
fijtë e shantazhit, duke i dety-
ruar klubet të dorëzohen për-
ballë shifrave qesharake.
Negociatat e nisura këtë muaj
mes klubeve europiane nuk
zbulojnë shumë detaje, por Ar-
senal dhe Mancester Junaitid
janë mes klubeve kryesore, dhe
këtë e treguan me kontratat e
Aron Ramsey dhe David De
Geas. Dy futbollistët në fjalë
kërkojnë shuma të majme për
të qëndruar, i pari u refuzua
ndërsa i dyti do të lihet të ska-
dojë akordi, nëse nuk rinovon.
Djajtë e Kuq i paguajnë gjitha-
shtu Aleksis Sanchez 500 mijë
Paund në javë, shifër e konsi-
deruar jashtë logjike. Klubet
prite të firmosin një pakt mes
tyre për të mos rënë pre’ e
agjentëve dhe lojtarëve, në
kërkesat multimilionëshe që
kanë tërhequr dhe vëmendjen
e FIFA-s.

Publicitet

FIFA pezullon projektin ambicioz të Botërorit të Klubeve

Tottenham vendos rekord historik,
lidh kontratën më të gjatë në futboll

Tottenham dhe ‘Nike’
kanë nënshkruar një
kontratë prej 30
milionë sterlina në vit
për 15 vitet e
ardhshme.
Tottenham do të
konkretizonte kështu
një prej
marrëveshjeve më
afatgjata të historisë
mes një klubi futbolli
dhe kompanisë
ndërkombëtare

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

Ai ka pasur një kohë aktivizimi të limituar
nën komandën e trajnerit Maurizio Sarri, çka ka
hapur diskutime rreth të ardhmes së Fabregas
me blutë. Në fakt, afati në kontratën e tij është
deri verën tjetër kështu që mund të bëhet një
objekt i nxehtë në merkaton e dimrit. Siç rapor-
ton Calciomercato.com dhe Fabrizio Romano,
Fabregas është vënë nën objektivin e Milanit
prej kohësh, kjo për shkak se mesfushori i është
ofruar klubit. Gjithsesi marrëveshja e mundsh-
me do të përfshijë një operacion të kushtue-
shëm. Fabregas aktualisht fiton 8 milionë euro

për sezon dhe do të dojë që të ketë të paktën të
njëjtën shumë. E nëse ai përfshihet në një tran-
sferim të lirë atëherë kërkesa mund të rritet
me 9 milionë euro (plus 3,5 milionë për komi-
sionin e agjentëve). 

Mesfushori i Chelsit nën objektivin e Milan
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Presidenti i skuadrës së Leice-
ster, Vichai Srivaddhanaprabha
(60 vjeç), ka qenë në bordin e he-
likopterit në momentin që ai është
rrëzuar mbrëmjen e së shtunës,
pak pasi kishte përfunduar nde-
shja e Premier League mes “dhel-
prave” dhe West Ham (barazim 1-
1). Edhe pse ende nuk ka ardhur
asnjë konfirmim zyrtar nga klubi
apo policia, mediat britanike kon-
firmojnë se janë 5 viktimat e këtij
aksidenti tragjik, që ka tronditur
futbollin anglez. Helikopteri, ash-
tu si gjithnjë, është nisur nga fu-
sha e “King Power Stadium” me
pronarin e Leicester në bord pas
përfundimit të ndeshjes dhe është
rrëzuar në parkingun e stadiumit,
rreth 200 metra larg tij. Mësohet
se në bord ka qenë edhe vajza e
tij, dy pilotë dhe një person i pestë
ende i paidentifikuar, të cilët kanë
vdekur menjëherë pas aksidentit.
Helikopteri është përfshirë
menjëherë nga flakët dhe
përpjekjet e një oficeri policie që
ka qenë pranë tij në momentin e
tragjedisë, për t’i shpëtuar, duket
se kanë qenë të kota. Gjithsesi,
ende asnjë deklaratë zyrtare nuk

vjen për këtë incident prej orësh,
por familjarët e Vichai Srivaddha-
naprabha kanë konfirmuar se pro-
nari i Leicester ka qenë në bordin e
helikopterit në momentin e
tragjedisë. Fansat e skuadrës së
Leicester kanë mbërritur mëngje-
sin e sotëm pranë stadiumit, ku
kanë vendosur foto e buqeta me
lule në kujtim të viktimave, të për-
lotur nga ngjarja dhe duke u lu-
tur nën drejtimin e Vichai Sri-

vaddhanaprabha, skuadra e Lei-
cester fitoi një titull kampion në
Premier League, ndërkohë që ai ka
marrë pronësinë e këtij klubi në
vitin 2010. Fotografi Ryan Brown
kishte qenë në King Power Sta-
dium për ta përcjellë ndeshjen. Ai
i ka zbuluar për BBC detajet e kë-
tij incidenti. “E dëgjova helikopte-
rin përderisa nisej. U ktheva dhe ai
e bëri disa zhurma të çuditshme
dhe pastaj të gjitha zhurmat nda-

luan, helikopteri po sillej dhe kish-
te dalë jashtë kontrolli. Pastaj
dëgjova një zhurmë të madhe dhe
pashë zjarr. Shumë njerëz filluan
të vrapojnë drejt vendit të
ngjarjes. Ashtu bëra dhe unë dhe
pasi e mora kthesën, pashë një
zjarr të madh. Helikopteri u rrë-
zua shumë pranë stadiumit. Sapo
e kishte kaluar stadiumin dhe ra
në parkun industrial aty pranë”, ka
thënë Brown.

Reali do yllin
Sadio Mane
Presidenti i Real Madrid, Floren-
tino Perez, duket se ka vendosur
të ndryshojë kurs dhe synon të
sjellë në “Santiago Bernabeu”
sulmuesin senegalez Sadio
Mane, që luan në Premier League
me Liverpool. Ai ishte protagoni-
st dje i dy golave në fitoren 4-1 që
“reds” arritën ndaj Cardiff. Sipas
të përditshmes spanjolle “Don
Balon”, skuadra “merengues” ka
gati ofertën prej 115 milionë eu-
rosh për të marrë yllin e skuadrës
së trajnerit Klopp. Perez është
një fans i Mane, madje edhe në
merkaton e verës së këtij viti u
përfol për një transferim të sene-
galezit në La Liga, por në fund
asgjë nuk u konkretizua. Real
Madrid është në kërkim të dë-
shpëruar të forcave të reja në re-
partin sulmues, por deri më tani
asnjë blerje “big” nuk është bërë
që pas largimit të CR7. Ndaj, se-
negalezi konsiderohet i përkryer
për të mbuluar boshllëqet e
krijuara nga largimi i sulmuesit
portugez.

Interi i ri me president Steven
Zhang priet të ndryshojë tërësisht
pamje dhe që tani numri 1 i skua-
drës zikaltër ka nisur të veprojë në
merkato. “Blerja” e parë do të jetë
ajo e Beppe Marotta, që do të jetë
drejtori i ri sporti i Interit, tashmë
një ish-juventin. Sipas mediave
italiane, bashkë me Marotta do të
vijë edhe ëndrra e të gjithë tifozë-
ve zikaltër në merkaton e verës së
këtij viti, kroati Luka Modric. Do të

jetë pikërisht Marotta ai që do të
merret me këtë transferim dhe më
shumë gjasa gjithçka do të reali-
zohet në janar. Interi është prej
muajsh në kërkim të një mesfu-
shori që ka cilësi në mesfushë, që
të dirigjojë skuadrën dhe Modric
është lojtari që të gjithë ëndër-
rojnë. Mesfushori kroat do të jetë
edhe blerja e parë “big” e presiden-
tit Zhang, që tashmë ka marrë
kontrollin e skuadrës zikaltër.

Pas fitores 1-0 në derbi një javë
më parë dhe humbjes me Barce-
lonën në Champions League në
mesjavë, skuadra e Interit kërkon
të rikthehet te suksesi në Serinë A.
Skuadra zikaltër do të luajë ndaj
Lazio në fushën e kësaj të fundit
ditën e hënë dhe trajneri Luciano
Spalletti kërkon një reagim nga
skuadra, për të mos humbur rit-
min e Juves: “Duhet të reagojmë
pas humbjes me Barcelonës, pasi
duhet të tregojmë se jemi një ekip
i madh”. “Deri më tani jam i këna-
qur nga rezultatet e arritura, jemi
mes ekipeve pretendente për titull
në Serinë A dhe jemi pozicionuar
mirë edhe në Champions. Por
duhet vijueshmëri, pasi rivalët
janë të fortë dhe duhet të ruajmë
të njëjtin ritëm në çdo ndeshje.
Ndeshja ndaj Lazio është delikate

dhe e vështirë, përballë kemi një
kundërshtar të fortë, pro edhe ai,
ashtu si ne, ka luajtur në mesjavë,
ndaj do të jemi në kushte të bara-
barta”, u shpreh më tej trajneri
Spalletti. Ai pranoi se ndaj Lazio
mund të ketë rotacion në ekip, për
t’u dhënë mundësi aktivizimi edhe
lojtarëve që kanë luajtur më pak

minuta. “Mendoj se po, mund të
aktivizoj disa lojtarë të tjerë. Në
këtë moment është e rëndësish-
me që të gjithë të japin kontributin
e tyre. Duhet të marr një sinjal po-
zitiv nga të gjithë, pavarësisht se
kush luan në fushë”, tha Spalleti,
që pritet të aktivizojë Keita në vend
të Borja Valero si sulmues të dytë.

Spalletti: Duhet të reagojmë 
pas humbjes me Barcelonën

Marotta në janar te 
Interi sëbashku me Modricin

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

Rrëzimi i helikopterit, 
nga 5 persona në bord,
asnjë i mbijetuar

Rreth 14 orë pas
rrëzimit të
helikopterit të
pronarit të Leicester
Cityt, Vichai
Srivaddhanaprabha,
Sky Sports News ka
bërë të ditur se
përveç tij, në
helikopter ishin edhe
vajza e pronarit, dy
pilotë dhe një person
i pestë, i cili ende nuk
është identifikuar
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Më 29 nëntor, në Dubai, çë-
shtja e pranimit të Kosovës në IN-
TERPOL, do të jetë pjesë e
agjendës së Asamblenë së
Përgjithshme të kësaj organizate
më të madhe ndërkombëtare po-
licore. Zyrtarë të institucioneve të
Kosovës, por edhe njohës të
aspekteve të sigurisë, vlerësojnë
se me anëtarësimin eventual në
INTERPOL, para Kosovës do të
jenë obligimet ndaj kësaj organi-
zate, por edhe përfitimet nga ajo.

Jetlir Zyberaj, këshilltar i zë-
vendëskryeministrit dhe ministrit
të Punëve të Jashtme të Qeverisë
së Kosovës, Behgjet Pacolli, thotë
për Radion Evropa e Lirë se Kosova
është e gatshme t’i marrë obligi-
met që dalin nga anëtarësimi
eventual në INTERPOL dhe
njëkohësisht është e gatshme në
përgjithësi që të jetë pjesë e kësaj

organizate policore. “Kosova duhet
të jetë pjesë e INTERPOL-it, për t’i
kontribuar forcimit të sigurisë, for-
cimit të luftës kundër krimit të or-
ganizuar, forcimit të luftës kundër
terrorizmit ndërkombëtar dhe fe-
nomeneve tjera negative”, thotë
Zyberaj.

Fatmir Xhelili, anëtar i Komi-
sionit Parlamentar për Punë të
Brendshme, duke folur për Radion
Evropa e Lirë, shpreh besimin që
Kosova tashmë është e përgatitur
që të jetë pjesë e barabartë e IN-
TERPOL-it. Sipas tij, ajo tashmë ka
dëshmuar me zhvillimin e policisë
së saj, me përgjegjësitë policore
që ka marrë në vazhdimësi, në
drejtim të sigurisë së brendshme
të vendit, por edhe në drejtim të
bashkëpunimit me policitë e rajo-
nit dhe ato ndërkombëtare.

“Kosova dhe policia e saj kanë

dëshmuar që janë për një bashkë-
punim korrekt, të drejtpërdrejtë, si
dhe t’u përgjigjet përherë kërkesa-
ve në drejtim të ndjekjes së krimit
trans-nacional, por edhe në drej-
tim të ekstradimeve të tjera kur
ka qenë fjala për kriminelë të
ndryshëm që kanë vepruar në fu-
sha të ndryshme. Besoj që Policia
e Kosovës është ndër më të mirat
në rajon. Nuk është se e them unë
sipas vlerësimit tim personal, por
e thonë edhe vlerësuesit e policive
të Evropës Juglindore dhe Kosova
e meriton të jetë pjesë e INTER-
POL-it”, theksoi deputeti Xhelili.
Por, cilat do të jenë përparësitë
dhe përfitimet e Kosovës në rast se
arrijnë të bëhet anëtare e bara-
bartë e INTERPOL-it?

Zyrtarët e Policisë së Kosovës
thonë se anëtarësimi në INTER-
POL do të ndikojë në aspektin po-

zitiv në shumë fusha, duke përf-
shirë në luftën kundër të gjitha
llojeve të krimeve. Kjo, sipas tyre,
do të ndihmonte dhe kontribuon-
te direkt në bashkëpunimin dhe
shkëmbimin e informacioneve që
ndërlidhen me luftën ndaj krimit
të brendshëm, rajonal dhe
ndërkombëtar. “Po ashtu, efekte
pozitive do të ketë lidhja e data
bazave të INTERPOL-it me kufijtë
e Kosovës, të Ministrisë së Punëve
të Brendshme, si dhe institucio-
neve relevante, e që do të ndih-
monte në bashkëpunimin dhe
marrjen në kohë reale të informa-
cioneve”, thuhet në një deklaratë
të Policisë së Kosovës. Gjithashtu,
në deklaratë thuhet se “bashkë-
punimi i ndërsjellë, teknologjia
dhe trajnimet e mundshme, do të
ndihmonin në përfitimin e njohu-
rive shtesë pozitive”.

Agim Musliu, njohës i aspekte-
ve të sigurisë, thotë për Radion
Evropa e Lirë se përfitimet nga
anëtarësimi eventual i Kosovës në
INTERPOL do të jenë të shumta jo
vetëm për policinë, por edhe për
sigurinë e qytetarëve të vendit. Si-
pas tij, një nga përfitimet do të
jetë qasja në bashkëpunim me të
gjitha shtetet e botës, si dhe lufti-
mi i krimit të organizuar dhe terro-
rizmit dhe të gjitha llojeve të
dukurive dhe trendëve negativë
që mund të shfaqen në rajon dhe
më gjerë. “Nga aspekti përfitues,
mund të cekim që edhe stafi poli-

cor i Republikës së Kosovës mund
të marrë pjesë në operacione ja-
shtë vendit, së bashku me kolegët
nga EUROPOL-i, INTERPOL-i, në
pjesë të ndryshme të botës. Sigu-
risht që në qendër të kontrollit në
INTERPOL, një pjesë e stafit do të
marrë pjesë si staf aktiv, por edhe
në trajnime të ndryshme dogano-
re, policore, operative dhe të tjera.
Pra, do të jemi pjesë e një rrjeti
shumë të madh dhe efektiv, i cili
do të ketë qasje edhe në doku-
mentacion sekret për të ndjekurit
apo kriminelët, rrjeteve kriminale
dhe grupeve kriminale dhe të tje-
ra”, thotë Musliu. Pikërisht,
mundësia e lëshimit të fletarresti-
meve nga Kosova për të dyshuarit
për krime të luftës, në rast se ajo
bëhet pjesë e INTERPOL-it, ka nxi-
tur ditë më parë reagimet e auto-
riteteve të Beogradit, të cilat kanë
alarmuar opinionin e tyre se Koso-
va mund t’i lëshojë rreth 5 mijë
fletarrestime të tilla.

Zyrtarët e institucioneve të lar-
ta të Kosovës kanë hedhur poshtë
një shifër të tillë, duke thënë se sy-
nimi i Kosovës për t’u anëtarësuar
në INTERPOL, nuk ka “qëllime
hakmarrëse” ndaj askujt. Njohë-
sit e aspekteve të sigurisë, kanë
theksuar se shifrat që kanë për-
mendur autoritetet serbe, janë
krejtësisht joreale, ndërkohë që
deklaratat e këtyre autoriteteve,
sipas tyre, janë në funksion të
frikësimit të opinionit, jo vetëm të
brendshëm, por edhe të huaj. Në
vitin 2010, Kosova pati aplikuar
për herë të parë për anëtarësim
në INTERPOL. Kërkesën e kishte
përsëritur edhe në vitin 2015. Dy
vjet më vonë, në vitin 017, Kosova
pati hequr dorë nga kërkesa për
pranim në INTERPOL, për shkak
të mbështetjes së pamjaftuesh-
me për anëtarësim.

Ish-ministri Xhafaj ka reaguar me
anë të një mesazhi në Twitter në lidhje
me dorëheqjen e tij mëngjesin e dje-
shëm, ku shkruan se ka marrë me qin-
dra mesazhe vlerësuese. Ai shkruan se
dorëheqja e ishte me vullnetin e tij të
lirë “dhe e bazuar në principe dhe vlera
njerëzore e institucionale”. Por tashmë
që nuk do të jetë më ministër, ai sfidon
opozitën, duke iu thënë se tashmë
duhet të provojnë akuzat e ngritura
ndaj tij. 

“Këto orë kam marrë me qindra me-
sazhe vlerësimi dhe respekti për punën
e bërë, nga qytetarë të vendit tim, por
edhe miq e partnerë me të cilët punova.
Një pjesë e madhe nga socialistë, me të
cilët kam bërë rrugë të gjatë në jetën
time. Shumica dërrmuese e mesazhe-
ve nga njerëz të panjohur prej meje. Ju
jam sinqerisht mirënjohës për këto me-
sazhe inkurajuese. I siguroj të gjithë se
dorëheqja ime është tërësisht me vull-
netin tim të lirë dhe e bazuar në princi-
pe dhe vlera njerëzore e institucionale.
Ajo është tërësisht respekt për veten, e
për këto standarde të shenjta për mua.
Opozita me komentet për dorëheqjen
time konfirmon edhe një herë degradi-

min e saj politik. Fatkeqësi për ata vete,
por edhe për qytetarët. I sfidoj ata e ci-
lindo, tanimë që nuk do të jem më Mini-
stër të provojnë akuzat e bëra ndaj meje
si Ministër. Përbuz shpifjet e komentet
neveritëse të kujtdo që nuk mund të
kuptojë dot se ka edhe njerëz në poli-
tikë, që mund të jenë të lirë e vetvetja,
në çfarë mendojnë e çfarë bëjnë. Ligë-
sinë e pafytyrësinë e tyre thjesht e neve-

ris me heshtjen time. Koha mbetet
gjykatësi më i mirë për cilindo”, shkruan
Xhafaj. Në ndërkohë, kryeministri Rama
ka bërë të ditur se Gjeneral Sandër Lle-
shi është emëruar për këtë post. “Lleshi
do të sjellë një energji të re pozitive në
krye të Punëve të Brendshme. Traseja
është e shtruar. Tani duhet rritur sh-
pejtësia dhe duhen arritur rezultate
edhe më domethënëse”, shkruan Rama.

Diplomacia defanzive
Diplomacia kosovare më nuk e ka prioritet lobi-
min për njohje të reja të shtetit. Tash, gjithë
energjitë i ka fokusuar në mbrojtjen e njohjeve,
por edhe në bindjen e partnerëve të saj për ta
mbështetur në anëtarësimin në organizata
ndërkombëtare, e veçmas në UNESCO e INTER-
POL. Shtatë vende kanë tërhequr vendimet e
mëhershme për njohjen e Kosovës. Një nga to
është Liberia, e cila e kishte njohur shtetin më të
ri të Ballkanit tre muaj pas pavarësisë, shkruan
sot “Koha Ditore”. Të tjera vende që kanë revokuar
vendimet janë: Guinea Bissau, e cila njohjen e ki-
shte bërë në 2011-n, Sao Tome dhe Principe, Bu-
rundi dhe Papua New Guinea, që vendimet i ki-
shin marrë në 2012-n, sikur edhe Lesotho që të
njëjtën gjë e kishte bërë në 2014-n dhe Suriname
në 2016-n. Dy prej tyre i kanë rikthyer sërish
njohjet. Pishman janë bërë Guinea Bissau dhe Li-
beria. Çnjohjen janë duke e konsideruar edhe
rreth dhjetë vende të tjera, i kanë thënë gazetës
burime në Qeveri. Ato kanë qenë cak i kampanjës
së fundit të Serbisë, nëpërmjet së cilës synon t’ia
zbehë Kosovës subjektivitetin ndërkombëtar.

Gati për të marrë
përgjegjësitë në INTERPOL

Mundësia e lëshimit të
fletarrestimeve nga Kosova
për të dyshuarit për krime
të luftës, në rast se ajo
bëhet pjesë e INTERPOL-it,
ka nxitur ditë më parë
reagimet e autoriteteve të
Beogradit, të cilat kanë
alarmuar opinionin e tyre
se Kosova mund t’i lëshojë
rreth 5 mijë fletarrestime të
tilla. Zyrtarët e
institucioneve të larta të
Kosovës kanë hedhur
poshtë një shifër të tillë,
duke thënë se synimi i
Kosovës për t’u anëtarësuar
në INTERPOL, nuk ka
“qëllime hakmarrëse” ndaj
askujt

Reagon Xhafaj, tregon arsyen e dorëheqjes
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Liderët e Turqisë, Rusisë, Francës dhe Gjer-
manisë publikuan deklaratë të përbashkët
pas samitit katërpalësh për Sirinë të mbajtur
në Stamboll, përmes së cilës nënvizuan ne-
vojën e vazhdimit të luftës kundër terrorizmit
dhe arritjen e një armëpushimi të përher-
shëm në Siri. Në deklaratën e përbashkët të
presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan,
presidentit rus Vladimir Putin, presidentit
francez Emmanuel Macron dhe kancelares
gjermane Angela Merkel pas samitit, kanë
shprehur shqetësime të përbashkëta ndaj
rreziqeve që paraqet kriza në Siri për stabili-
tetin dhe sigurinë rajonale dhe globale.

Liderët kanë konfirmuar përkushtimin
për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin
territorial të Sirisë, si dhe parimet dhe syni-
met e Kartës së OKB-së, thuhet në deklaratën
e përbashkët përfundimtare. Liderët po ash-
tu kanë theksuar se kriza në Siri nuk mund të
zgjidhet përmes mënyrave ushtarake, por
vetëm përmes një procesi politik në për-
puthje me rezolutën 2254 të Këshillit të Sigu-
rimit të OKB-së. Në këtë drejtim, thuhet në
deklaratë, është nënvizuar rëndësia e rritjes
së koordinimit të të gjitha përpjekjeve
ndërkombëtare që synojnë të kontribuojnë
në arritjen e një zgjidhjeje të vazhdueshme
në Siri. "U riafirmua vendosmëria për luftë

kundër terrorizmit me qëllim eliminimin e të
gjitha organizatave të cilësuara si terroriste
nga KS-OKB, siç janë DEASH, Fronti Nusra
dhe Al-Kaida, ose të gjithë individët e tjerë,
grupet, iniciativat dhe subjektet e lidhura me
DEASH-in. Po ashtu u shpreh vendosmëri për
të refuzuar të gjitha agjendat separatiste që
synojnë të dëmtojnë sigurinë kombëtare të
vendeve fqinje, sovranitetin dhe integritetin
territorial të Sirisë", thuhet në deklaratë. Li-
derët gjithashtu kanë vlerësuar pozitivisht
marrëveshjen e arritur në Soçi më 17 shtator
të këtij viti mes Turqisë dhe Rusisë për stabi-
lizimin e gjendjes në zonën e deeskalimit në
Idlib. Deklarata e përbashkët e katër shtete-
ve riafirmoi kundërshtimin ndaj përdorimit
të armëve kimike nga cilado palë në Siri.

Katër shtetet kanë shprehur mbështetje
për një proces politik inkluziv i cili do të
udhëhiqet nga sirianët, me lehtësim të OKB-
së, ndërsa i kanë bërë thirrje palëve siriane të
jenë pjesëmarrës aktiv në këtë proces. Liderët
kanë apeluar që deri në fund të vitit të
takohen për formimin e komitetit kushte-

tues në Gjenevë, në mënyrë që të krijohen
kushte për zgjedhje gjithëpërfshirëse në Siri.

Në deklaratë është theksuar edhe nevoja
për dërgimin e ndihmave humanitare
emergjente për të gjithë nevojtarët në Siri,
për të cilat i është bërë thirrje komunitetit
ndërkombëtar, përfshirë OKB-së dhe orga-
nizatave humanitare të saj. 

Sipas deklaratës së përbashkët nga sami-
ti i Stambollit, liderët kanë theksuar nevojën
e formimit të kushteve të nevojshme në
gjithë shtetin që refugjatët dhe personat që
janë zhvendosur nga vendet e tyre të kthehen
në mënyrë të sigurt dhe vullnetare në ato
vende ku kanë banuar në Siri. 

Ata nënvizuan nevojën e mbrojtjes së të
kthyerve nga konflikti i armatosur, nga pre-
sioni politik dhe arrestimet arbitrare, përf-
shirë edhe të infrastrukturës njerëzore të til-
la shërbimet si uji, energjia elektrike dhe
shërbimet sociale. Macron, Merkel dhe Putin
kanë falënderuar presidentin e Turqisë, Er-
doğan, për realizimin e samitit katërpalësh
në Stamboll.

Personat e involvuar në vrasjen e gazeta-
rit Jamal Khashoggi do të gjykohen në Ara-
binë Saudite, tha ministri i Jashtëm i vendit,
Adel al-Jubeir. “Vrasja e Khashoggit është
shndërruar në një histeri. Faktet do të dalin
në shesh nëpërmjet hetimit. Ligjzbatuesit e
Arabisë Saudite vazhdojnë të punojnë me
homologët në Turqi”, tha Jubeir në një forum
lidhur me Lindjen e Mesme në kryeqytetin e
Bahreinit, Manama.

“Të involvuarit në rastin Khashoggi do të
gjykohen në Arabinë Saudite”, shtoi ai, duke
iu referuar propozimit që 18 personat e përf-
shirë në vrasjen e gazetarit saudit të gjykohen
në Turqi. Duke folur për të ardhmen e rapor-
teve mes vendit të tij dhe Turqisë, kryediplo-

mati saudit tha se “Turqia është shtet mik”
dhe se mes dy vendeve ka investime dhe
lidhje të mira tregtare.

Ndryshe, Ministria e Drejtësisë dje i dorë-
zoi Ministrisë së Jashtme kërkesën e përgati-
tur nga Prokuroria Publike e Stambollit për

kthimin e 18 të dyshuarve, për t’ia përcjellë
atë Arabisë Saudite. Po ashtu, i pyetur edhe
për vendimin e Gjermanisë për ndalimin e
eksportimit të armëve Arabisë Saudite, Ju-
beir tha se vendi i tij ka kohë që e ka ndërprerë
blerjen e armëve nga Gjermania.

Arrestohet 
“koka” e pakove
shpërthyese
Cesar Sayoc është autori i dyshuar
për dërgimin e pakove me bombë
kritikëve të presidentit Donald
Trump. 56-vjeçari u arrestua në Flori-
da. Autoritetet arritën në gjurmët e
tij falë shenjave të gishtërinjve, të ci-
lat u gjetën në pakot e dyshimta të
dërguara tek demokratët e nivelit të
lartë. Sayoc nuk është një emër i
panjohur për autoritetet amerikane,
pasi rezulton me precedentë të më-
parshëm penalë, për kërcënime ter-
roriste. 56-vjeçari akuzohet për 5 kri-
me federale dhe rrezikon deri në 48
vjet heqje lirie. Sayoc është një ish-
striptist, i fiksuar pas fitnesit. Sipas
BBC, Sayoc është një militant i
Trump dhe është parë së fundi në një
miting të presidentit amerikan në vi-
tin 2017. Ai dërgoi të paktën 14 pako,
përfshirë ish-presidenit Barack Oba-
ma, ish-zonjës së parë Hilari Clinton,
milardierit George Soros dhe aktorit
të njohur Robert De Niro.

Kancelarja gjermane, Angela
Merkel, tha se vendi i saj nuk është i
gatshëm të eksportojë armë në Ara-
binë Saudite derisa vrasja e gazeta-
rit saudit, Jamal Khashoggi, të mos
hetohet ashtu siç duhet. Duke folur
në Pragë, pas takimit me homolo-
gun çek, Andrej Babis, Merkel tha se
është e nevojshme të qartësohet
prapavija e krimit, i cili ka ndodhur
në konsullatën saudite në Stamboll.
“Derisa kjo nuk bëhet, ne nuk do të
dërgojmë armë në Arabinë Saudite”,
tha Merkel. Khashoggi, kritik i
udhëheqjes saudite, është parë për
herë të fundit duke hyrë në konsul-
latën saudite më 2 tetor. Gati tri javë
më vonë, Riadi e ka pranuar se ai
është vrarë gjatë një procesi të
marrjes në pyetje, i cili, siç është
thënë, ka shkuar keq. Presidenti i
Shteteve të Bashkuara, Donald
Trump, ka hedhur përgjegjësinë te
princi saudit i kurorës, Mohammed
Bin Salman, por autoritetet saudite
e kanë mohuar përfshirjen e fa-
miljes mbretërore në krim.

Vrasësit e gazetarit Khashoggi do të gjykohen në Arabi
"Të involvuarit në rastin Khashoggi do
të gjykohen në Arabinë Saudite", tha
ministri i Jashtëm saudit Adel al-Jubeir

Për një armëpushim
të përhershëm në Siri
Liderët kanë konfirmuar
përkushtimin për sovranitetin,
pavarësinë dhe integritetin
territorial të Sirisë dhe parimet
dhe synimet e Kartës së OKB-së,
thuhet në deklaratën e
përbashkët përfundimtare

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

Gjermania
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e armëve në
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Nga Xhemi HAJREDINI

Arbëreshët e rinj rrugës së Je-
ronim De Radës, i cili ka thënë:
“Një gjak, një gjuhë, një komb”.
Nga data 15 tetor të këtij viti, 16
nxënës, drejtoresha dhe dy profe-
sorë të Liceut të mirënjohur të
Shën Mitrit (Kalabri) qëndruan në
qytetin e Strugës për ta vazhduar
komunikimin e tyre vëllazëror me
nxënësit dhe qytetarët e Strugës,
miqësi që ka zanafillën një dekadë
më parë. Arsyeja e këtij udhëtimi
20 ditor ishte realizimi i projektit
“Shkollë - Punë” që nxënësit arbë-
reshë, të liceut të sipër përmendur,
kishin zgjedhur, nga dashuria dhe
krenaria për vendin e stërgjyshër-
ve të tyre, Tiranën dhe Strugën. 

Presidenti i Republikës së Sh-
qipërisë, Ilir Meta, nuk nguroi t’i
takonte këta nxënës të veçantë. Ai
në profilin e tij në Facebook ka shk-
ruar: “Mirëprita me shumë këna-
qësi, një grup nxënësish të Kolegjit
arbëresh “Shën Adriano” në Shën
Mitër Koronë, institucionin arsi-
mor ku ka dhënë mësim Jeronim
De Rada dhe ka studiuar Luigj Gu-
rakuqi. Elita intelektuale e arbëre-
shëve të Italisë, me përkushtimin
dhe dashurinë ndaj mëmëdheut
të tyre, kanë rol të pazëvendësue-

shëm në ruajtjen e gjuhës, tradita-
ve e riteve të të parëve, si dhe
përcjelljen e tyre te brezat e rinj. I
inkurajova jo vetëm të forcojnë më
tej inteligjencën arbëreshe por
edhe të rrisin shkëmbimet kultu-
rore me bashkëmoshatarët e tyre
në Shqipëri, si mënyra më e mirë
për t’u njohur dhe afruar më
shumë me njëri-tjetrin. Ju premto-
va se shumë shpejt do t’i vizitoj
edhe unë në Kolegjin e tyre, shumë
të dashur për të gjithë shqiptarët.”

Pas qëndrimit 10 ditor në Sh-
qipëri dhe pas vizitave që u kishin
bërë qyteteve të Shqipërisë si në

Tiranë, Shkodër, Krujë, Berat, Gji-
rokastër (Korçën jo, sepse e kishin
lënë ta vizitojnë bashkë me stru-
ganët, duke u nisur nga Struga),
nxënësit arbëreshë, të frymëzuar
dhe të gëzuar nga arritjet e tokës
arbërore, ia mësynë qytetit buzë-
drinas, që e njohin mirë tashmë.
Të vendosur në një hotel të bukur
(me prestigj të lartë) të qytetit të
Strugës, nxënësit e Liceut të Jero-
nim De Radës në Shën Mitër të Ka-
labrisë që mbrëmjen e parë dëshi-
ronin t’i prekin bukuritë e qytetit
mikpritës. 

Njohja me administratën e Ko-

munës së Strugës, njohja me akti-
vitetet e agjencive turistike, njohja
me jetën kulturore, fetare, turiz-
min kulturor dhe proceset arsimo-
re në Strugë ishin informacionet e
para që morën mysafirët e rinj.
Plot entuziazëm nxënësit arbëre-
shë vizituan monumentet më të
lashta të trashëgimisë kulturore,
dëgjuan dhe mësuan edhe për
jetën dhe tolerancën ndërfetare
në qytetin e Doktor Ibrahim Te-
mos. Myftinia e BFI-së Strugë në
profilin e saj në fb, ndër të tjera,
shkruan: “Myftiu i Strugës, Ef.Salim
Sulejmani, me shumë kënaqësi i

priti këta nxënës nga Kalabria e
Italisë duke u folur për historinë e
Xhamisë më të vjetër në Strugë
“Mustafa Çelebi”. Nxënësit arbëre-
shë hynin për herë të parë në am-
bientet e një xhamie dhe për herë
të parë dëgjonin një ligjeratë ku-
shtuar fesë islame dhe rregullave
të saj. Për të gjitha pyetjet e nxënë-
sve nga Liceu i Shën Mitrit (Kala-
bri), Myftiu me shumë dashamirë-
si dha shpjegime. Ai u foli për rolin
e gruas në islam, për obligimet e
gjithsecilit në shoqëri, për tole-
rancën ndërfetare mes shqiptarë-
ve. 

Agjencia “Flamurtari” nga Stru-
ga, bashkë me Komunën e Strugës
ishin partnerë të realizimit të këtij
aktiviteti studimor të nxënësve të
Shën Mitrit. Nga “Flamurtari”
nxënësit u informuan se struganët
udhëtojnë shpesh në destinacio-
ne të ndryshme. Ata punojnë dhe
jetojnë përkohësisht në shumë
vende të Evropës por edhe në kon-
tinente të tjera si Amerikë dhe Au-
strali. Këtu kanë foletë e tyre dhe
këthehen sa herë që kanë mundë-
si. 

Vizita të tjera, që janë të lidhu-
ra me turizmin kulturor, përkatësi-
sht me projektin e Liceut të Shën
Mitrit (Kozencë) “Shkollë - Punë”

VAZHDOJNË URAT E KOMUNIKIMIT MES STRUGËS DHE ARBËRESHËVE TË KALABRISË

Shqiptarët “e vegjël” të përmalluar
për tokat e stërgjyshërve të tyre
Pas qëndrimit 10 ditor në
Shqipëri dhe pas vizitave që
u kishin bërë qyteteve të
Shqipërisë si në Tiranë,
Shkodër, Krujë, Berat,
Gjirokastër (Korçën jo,
sepse e kishin lënë ta
vizitojnë bashkë me
struganët, duke u nisur nga
Struga), nxënësit
arbëreshë, të frymëzuar
dhe të gëzuar nga arritjet e
tokës arbërore, ia mësynë
qytetit buzëdrinas, që e
njohin mirë tashmë

• Nxënësit arbëreshë në xhaminë më të vjetër të Strugës “Mustafa Çelebiu”

• Nxënësit arbëreshë te Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe, Manastir

• Nxënësit arbëreshë dhe shoqëruesit e tyre te Muzeu i Shkollës së Parë, Korçë • Nxënësit arbëreshë te Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe, Manastir



Gabrielle Chasnel, ka qenë një
grua shumë diskrete për jetën e saj
private, pavarësisht nga fama e saj
botërore. Kjo është arsyeja pse rinia e
saj nuk është shumë e njohur. Në të
vërtetë, historianët hezitojnë mes një
fëmijërie të kaluar në abacinë e ci-
stercit pas vdekjes së nënës … dhe asaj
të kaluar me kushërirat e nënës së saj
të ndarë nga jeta. Si do që të jetë, Ga-
brielle Chasnel mëson të qepë që në
fëmijërinë e saj të hershme dhe për-
mirësohet e përsoset në vazhdimësi
deri sa bëhet rrobaqepëse tek Mou-
lins. Por Gabrielle Chasnel është i hi-
pnotizuar nga jeta mondane, dhe nis
të frekuentojë vendet elegante. Në
moshën 24 vjeç, ajo nis të këndojë
nëpër music-halls. Pseudonimi “Coco”
iu dha pikërisht sepse ajo këndonte
shumë shpesh këngën “Kush e pa
Coco-n në Trocadero”. Shumë shpejt,
ajo bëhet një artiste shumë tërheqë-
se. Gjatë jetës së oborrit me të dashu-
rin e saj ajo nis të realizojë krijimet e
saj të para që konsideroheshin
shumë mashkullore për kohën.

Ndryshe nga çdo pritshmëri, Coco
Chanel nis të bëhet e njohur e të im-
ponojë stilin e saj në botën e modës
si kapelebërëse. Ndryshe nga të
gjitha tendencat e epokës, stili i saj i
pastër avangardist nis të njohë një
sukses në rritje. Në vitin 1910 i dashu-
ri i saj Boy Capel, mbështet financia-
risht hapjen e dyqanit të saj të njohur
në rrugën Cambon. Më pas, ajo hap
dyqane në qytete të tjera, në fillim në
Deauville, më pas në Biarritz. Çdo dy-
qan i ri është i suksesshëm, e në të
njëjtën kohë krijimet bëhen më të
larmishme, kapele, funde, fustane…
Klientela e saj përbëhet nga borgjezia
e vjetër tashmë e tërhequr jashtë Pa-
risit për shkak të luftës. Shumë sh-

pejt stili i Coco Chanel bëhet i domo-
sdoshëm. Për shkak të kufizimeve të
luftës dhe mungesës së pëlhurave,
ajo frymëzohet nga bota sportive dhe
kodet mashkullore. Ajo shpik një stil
të ri: larg nga korsetë e ngurta, krijon
veshjet e thjeshta dhe të rehatshme,
gjithnjë elegante, duke zbuluar një
stil të përzier mashkullor-femëror.

Coco Chanel zgjeron dyqanin e
saj në Rue Cambon, dhe punëson
rreth 200 rrobaqepëse. Kompania e
saj i merr pëlhurat nga fabrikat e saj
në Normandi. Ajo zhvillon stilin e saj
të pastër dhe të thjeshtë, duke thyer
kodet e kohës, dhe duke rizbuluar fe-
minitetin tek aksesorët. Një viziona-
re e vërtetë, ajo është rrobaqepësja e
parë që ndërmerr edhe markën e saj
të parë të parfumeve. Krijohet dhe
fustani i i zi mitik. Pak kohë më pas,
ajo krijoi një markë bizhuterish në
emrin e saj dhe në vitin 1939, peran-
doria e saj përbëhej nga 4000 rroba-
qepëse që i përgjigjen gati 30.000
porosive në vit.

Megjithatë, lufta vazhdon dhe
Coco Chanel largohet për në Zvicër
ku do të jetojë 10 vjet. Ndërkohë që
kthehet në Francë, stilisti Christian
Dior ishte gjithashtu imponuar si një
referencë në botën e modës gjë që
ndikon në veprimtarinë e shtëpisë
Chanel. Megjithatë, ajo hedh në treg
koleksione të reja të cilat ndikuan në
ruajtjen e pozicionit dhe famës së
Chanel.

Coco Chanel u nda nga jeta në vi-
tin 1971, në moshën 87 vjeçare. Ajo e
shënjoi epokën e saj me hijen e saj të
rreptë por po aq të famshme, që ende
vazhdon të jetë e pranishme në botën
e modës. Në sajë të Chanel moda u
bë një pjesë esenciale e kulturës fran-
ceze.

COCO CHANEL, 
gruaja që ndryshoi
miliona gra
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ishin monumentet turistike të qytetit të Ohrit dhe Manastiri i
"Shën Naumit". Nxënësit kishin informacion interesant mbi
shkëmbimin e trojeve mes Shqipërisë së atëhershme dhe ish Ju-
gosllavisë. Ata mësuan se Liqeni i Ohrit lag tre qytete (Strugën,
Pogradecin dhe Ohrin) dhe se i njëjti është nën mbrojtjen e
UNESCO-s.

Destinacioni tjetër i nxënësve ishte qyteti i Korçës. Ata kishin
mësuar se këtij qyteti ndryshe i thonë “Le petit Paris”. Ata dinin
akoma pa shkuar se në vitin 1887 ishte hapur shkolla e parë në
gjuhën shqipe, se Korça dikur ishte shpallur Republikë dhe se
atdhetari e luftëtari Themistokli Gërmenji kish qenë president
i saj. Delegacioni arbëresh (nxënësit dhe mësimdhënësit) u
mahnitën me ruajtjen e trashëgimisë kulturore në Korçë, me
rrugicat e pastra të Korçës, me muzetë dhe me bukuritë e Paza-
rit të vjetër. Pas Korçës nxënësit u ndaluan buzë liqenit të Ohrit,
në Pogradec. Mësuan për historinë e qytetit, për turizmin dhe
kulturën pogradecare. Thelluan njohuritë e tyre për dy kolosët
e qytetit Lasgush Poradecin dhe Mitrush Kutelin. U larguan të
kënaqur se edhe ky qytet buzë liqenit ruante me kujdes pasu-
ritë natyrore dhe kulturore.

Pasi kthehen në Strugë, nxënësit arbëreshë evidentojnë
gjithçka kanë parë e kanë mësuar. Ata mes vete flasin italisht se-
pse koha e ka bërë të vetën. Profesori i gjuhës shqipe, Zef Liguo-
ri dhe profesoresha tjetër e italishtes, Patricia, që të dy arbëre-
shë, nuk kanë shkop magjik që t’i bëjnë këta nxënës që të flasin
vetëm arbërisht (shqipen e vjetër, që nga koha e Skënderbeut).
Megjithatë ata kuptojnë shumë mirë gjuhën e të parëve të tyre
dhe me nxënësit e Shkollë së mesme “Dr. Ibrahim Temo” - Strugë
flasin e kuvendojnë shqip. Drejtoresha e Liceut të Shën Mitrit,
Konçeta Smerilio, që kish ardhur edhe ajo për t’i shoqëruar
nxënësit dhe mësimdhënësit e saj, këmbëngulte që nxënësit të
flasin më shumë në gjuhën shqipe por harronte se me 2 orë më-
sim në javë nuk mund të bësh mrekulli. Sidoqoftë qëllimi i saj
ishte i mirë. 

Një vendbanim që iu bëri përshtypje mysafirëve të rinj nga
Kalabria ishte fshati Ladorisht. Këtu ata u njoftuan me diskrimi-
nimin e vërtetë kundrejt një komuniteti atdhedashës. Ata panë
me sytë e tyre se si një bazilikë ish lënë pas dore, sesi një fshat
me kontribute të mëdha që nga lufta e Pterinjes e deri në ditët
e sotme nuk kish përfituar asnjë investim kapital. Ata mësuan
për masakrën e Ladorishtit, për aktivitetet e shkollës së mesme
“Hajdar Dushi” etj. Dy ndalesa të tjera që patën nxënësit arbë-
reshë dhe shoqëruesit e tyre ishin qytetet e Manastirit dhe
Shkupit. Ata do ta pasurojnë projektin e tyre “Shkollë - Punë” me
të dhënat që morën te Muzeu i Alfabetit të Manastirit, Qyteti an-
tik Heraklea Linkestis në Manastir, shtëpia e Nënë Terezës, she-
shi Aleksandri i Madh dhe Çarshia e vjetër në Shkup. 

Panë e ç’nuk panë nxënësit e përmalluar për tokat e stërgjy-
shërve të tyre. U “mahnitën” me përmendoret e shumta me për-
masa të mëdha në sheshin e kryeqytetit të Republikës së Maqe-
donisë (Veriore). Kemi mësuar a s’kemi mësuar në shkollë për
historinë e Aleksandrit të Madh, përshpërisnin mes tyre arbëre-
shët e rinj. Pse vallë, u dashka të vjedhësh historinë e tjetrit për
të qenë i madh?! A jetohet më mirë kështu?!

Arbëreshët u larguan duke marrë me vete kujtimet nga qën-
drimi i tyre në Tiranë (Shqipëri) dhe Strugë (Maqedoni). Ata do
të shkruajnë për ato që panë e dëgjuan. Janë të rinj, do të shk-
ruajnë ashtu si i shohin gjërat nga kënd vështrimi i tyre. Ata ishin
nxënës të shkëlqyer dhe me shumë edukatë. Dinin të bënin
krahasimin e jetës së tyre në komunat arbëreshe në Kalabri me
këtë tonën këtu, që akoma nuk i kemi vënë pikë tranzicionit. 

Urat e bashkëpunimit mes shkollave dhe Komunës së
Strugës dhe shkollave dhe komunave arbëreshe do të vazh-
dojnë. Projektet e struganëve dhe arbëreshëve zhvillohen më
tutje për të mos mbaruar asnjëherë. 

• Nxënësit arbëreshë takohen me përfaqësuesit 
e Administratës së Komunës së Strugës

Gabrielle Chasnel, e
njohur më vonë si Coco
Chanel, është një nga
femrat që vijon të
frymëzojë edhe sot me
jetën dhe modelet që la
pas. E njohur për markën
e saj simbolike, Coco
Chanel mbetet sot
simboli i elegancës
franceze. Në të vërtetë, 
ajo njihet si e tillë në
universin e modës 
dhe në mbarë 
botën
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Në bazë të nenit 22, neni 1 alineja 2, neni 3, neni 8, neni 13 dhe neni 14 i Ligjit për të 
punësuarit në sektorin publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/2014, 
199/2014 dhe 27/2016 vit) dhe Neni 22 dhe 23 nga ligji për marrëdhënie pune ( "Gazeta 
Zyrtare" 6p. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114 / 2009,130 / 2009, 50/2010, 52/2010, 
124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 27/2016 dhe 120/2018), Enti shtetëror për statistikë 
shpall: 
 

KONKURS 
 

Për punësimin e 1 personi në kohë të caktuar deri më  
31.12.2018 si shkak i rritjes së vëllimit të punës 

 
Enti shtetëror për statistikë, për shkak të rritjes së përkohshme të vëllimit të punës, shpall 
konkurs për punësimin e 1 personi në kohë të caktuar deri më 31.12.2018, edhe atë në 
pozicionin e mëposhtëm: 
 
Bashkëpunëtor i ri për Kontroll Buxhetor në Njësinë e Çështjeve Financiare në Shkup - 1 person 
Kandidati përveç plotësimit të kushteve të përgjithshme, të parapara me ligjin për 
marrëdhënie pune, duhet të plotësojë edhe kriteret e mëposhtme: 
 
  -niveli kualifikues profesional VI B sipas Kornizës së kualifikimeve në Maqedoni dhe 
më së paku të ketë 180 ECTS kredi, të ketë të kryer fakultet në fushën e shkencave të 
ekonomisë. 
 -njohuri të gjuhës angleze; 
- njohja e punës me kompjuter; 
- me apo pa përvojë pune. 
Për vendin e lartpërmendur të punës orari është nga e hëna deri të premten, pra 8 orë pune 
(07:30-08:30 - 15:30-16:30). 
Rroga bazë neto është 20 990.00 denarë. 
Me fletëparaqitjen krahas biografisë së shkurtër, kandidati duhet të paraqes dëshmi në 
origjinal ose kopje të noterizuar për kushtet e përgjithshme dhe të veçanta edhe atë: 
fletëparaqitja e nënshkruar nga aplikuesi për vendin e punës që aplikon, biografi të 
shkurtër - CV  dhe kontakt telefonin dhe adresën;  
Kopje e nënshtetësisë; diplomë për arsimimin e mbaruar e cila është e nevojshme për 
vendin e punës; dëshmi për përvojë pune për vendin e punës që kërkohet. Dëshmi për 
njohjen e gjuhës angleze dhe dëshmi për njohjen e programeve  kompjuterike. 
Dokumentet e kërkuara dorëzohen në zarf të mbyllur me shënim "Të mos hapet"  deri te 
Arkivi i Entit shtetëror për statistikë ose me postë në adresën e mëposhtme: Enti shtetëror 
për statistikë, rr. Dame Gruev nr. 4, Shkup (me shënim "për konkurs").Telefoni për 
kontakt 02/3295-600. Aplikacionet e pakompletuara dhe jo në kohë të dorëzuara nuk do 
të merren në konsideratë. 
Kandidatët  me dokumentacionin  e duhur dhe që i plotësojnë kushtet e parapara në 
konkurs do të thirren në intervistë në Entin shtetëror për statistikë. Shpallja do të zgjas tre 
ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
Përzgjedhja do të bëhet brenda 45 ditëve pas përfundimit të afatit të aplikimit. 

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie të punës (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 dhe 72/15), Pëlqimi nga 
Ministria e financave nr. 18-11567/2 nga 04.10.2018 dhe neni 37 paragrafi 1 Alineja 20 nga Statusi i IPKÇF "BORËBARDHA" 
drejtori i Institucionit Publik publikon 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për punësim me orar pune të pacaktuar  

 
1. Edukator -   zbatues...........................................................2 (dy) 
2. Përkëdhelës -   zbatues.......................................................2 (dy) 
3. Larës të enëve - zbatues.....................................................1 (një) 
4. Pastrues -   zbatues.............................................................1 (një)  
 
Kushtet e përgjithshme të cilat vlejnë për kandidatet: 

-  Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-  Të jetë i aftë fizikisht dhe psiqikisht; 
-  Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik 
-  Të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës  
-  Të mos i jetë shqiptuar dënim me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor që dënohet për vepër penale për dhunë 

familjare, marrje të personit të mitur, moskujdese dhe keqtrajtim me person të mitur dhe abuzim farefisnor, për vepër 
penale nga grupi i veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin 
është përcaktuar sjellje diskriminuese 

-  Të përmbushë edhe kushte të tjera të përcaktuara në aktin për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të 
punës  

Përveç kushteve të përgjithshme që vlejnë për të gjithë kandidatët, për secilin vend pune duhet të përmbushen edhe kushtet 
e posaçme në vijim edhe atë: 
1. Për vendin e punës edukator të fëmijëve nga mosha 2-6 vjet 

-   Fakulteti Filozofik - Instituti për pedagogji ose Fakulteti Pedagogjik - grupi pedagogji      parashkollore PSP 
VI-A me 240 kreditë. 

-  Licencë valide për përkëdhelës 
-  Me dhe pa përvoje pune  
-  Orari ditor i punës për edukator zgjat nga ora 07:00 deri 15:00 (30 orë punë me fëmijë dhe 10 orë për 

aktivitete tjera), përkatësisht 8 orë në ditë dhe 40 orë në javë, nga e Hëna deri të Premten.  
-  Neto rroga fillestare për vendin e punës: 20.524,00 denarë 

2. Për vendin e punës përkëdhelës  
-  Arsim të mesëm të mbaruar katërvjeçar 
-  Licencë valide për përkëdhelës 
-  Me dhe pa përvojë pune 
-     Orari ditor i punës për përkëdhelësin zgjat nga ora 08:00 deri 16:00 (35 orë punë me fëmije dhe 5 orë për 
aktivitete tjera), përkatësisht 8 orë në ditë dhe 40 orë në javë, nga e Hëna deri të Premten.  
-  Neto rroga fillestare për vendin e punës: 15.477,00 denarë 

3. Për vendin e punës enëlarës  
- arsim fillor të mbaruar 
- -me dhe pa përvojë pune 
- orari ditor i punës zgjat nga ora 06:00-14:00 
- neto rroga fillestare për vendin e punës: 12.571,00 denarë 

4. Për vendin e punës pastrues 
- arsim fillor të mbaruar 
- me dhe pa përvoje pune 
- orari ditor i punës zgjat nga ora 07:00-15:00 
- neto rroga fillestare për vendin e punës: 12.571,00 denarë 

 
Kandidatët duhet të parashtrojnë: 

- lutje  
- biografi të shkurtër (CV) 
- diplomë për arsimin adekuat të mbaruar (kopje e vërtetuar në noter) 
- certifikatë për shtetësi te RM (kopje) 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
- vërtetim mjekësor  
- vërtetim për njohje të gjuhës maqedone dhe alfabetit cirilik  
- Të mos i jetë shqiptuar dënim me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor që dënohet për vepër penale për dhunë 

familjare, marrje të personit të mitur, moskujdese dhe keqtrajtim me person të mitur dhe abuzim farefisnor, 
për vepër penale nga grupi i veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në 
pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese 

Fletëparaqitjet me dokumentacionin e duhur të parashtrohen në IPKÇF "BORËBARDHA" Shkup, rr. Xhon Kenedi" nr. 1 përmes 
postës ose në institucion.  
Shpallja publike zgjat 5 (pesë) ditë pune llogaritur nga dita e publikimit. 
Kushtet të theksuara në shpallje, kandidatët duhet ti plotësojnë në momentin e paraqitjes.  
Fletëparaqitjet të cilat nuk do të parashtrohen në afatin e caktuar, si dhe paraqitjet të cilat nuk i përmbajnë dokumentet e kërkuara 
do të konsiderohen si jo të plota dhe të vonuara dhe nuk do të shqyrtohen.  
Shpallësi është IPKÇF "BORËBARDHA" Komuna e Çairit me seli në rrugën "Xhon Kenedi" nr. 1 
Personi për kontakt: Miradije Bushi-Mamut numri telefonik: 02 2622-454 

IPKÇF "BORËBARDHA" 

 
QYTETI I SHKUPIT 

Në bazë të nenit 4 të Vendimit për përcaktimin e vlerës maksimale për ndarjen e subvencioneve individuale për qytetarët, për blerjen e trotineteve elektrike për vitin 2018 ("Lajmëtari zyrtar 
i Qytetit të Shkupit" nr. 13/18) dhe në përputhje me Rregulloren për përdorimin e mjeteve financiare nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për subvencionimin e qytetarëve në territorin e qytetit 
të Shkupit për blerjen e trotineteve elektrike për vitin 2018, nr. 08-9501/1 data 24.10.2018, Qyteti i Shkupit shpall   
 

THIRRJE PUBLIKE 
për subvencionimin e qytetarëve në territorin e qytetit të Shkupit për blerjen  

e trotineteve elektrike për vitin 2018  
1. Përshkrimi i Thirrjes publike 
1.1. Qyteti i Shkupit qytetarëve të cilët do të blejnë  trotinet elektrik nga dita e shpalljes së 
Thirrjes Publike më 10 Dhjetor 2018, do t’u kompensojë një pjesë të shpenzimeve të bëra 
gjatë blerjes së të njëjtit.  
 
1.2. Mjetet që Qyteti i Shkupit do të subvencionojë janë në vlerë prej 50% të vlerës së 
trotinetit elektrik, por jo më shumë se 10.000,00 denarë për person, me përfshirjen e tatimit 
mbi të ardhurat personale. 
 
1.3. Thirrja publike do të realizohet sipas parimit „i ardhuri i parë, shërbehet i pari “.  
 
2. E drejta për pjesëmarrje në Thirrjen publike  
Të drejtën për të marrë pjesë në Thirrjen publike kanë banorët e Qytetit të Shkupit (në 
komunat: Aerodrom, Butel, Gazi Babë, Gjorçe Petrov, Karposh, Kisella Vodë, Saraj, 
Qendër, Çair dhe Shuto Orizare), të cilët do të blejnë trotinet elektrik nga dita e shpalljes së 
Thirrjes publike deri në përfundimin e buxhetit të përcaktuar për këtë qëllim, por jo më vonë 
se 10.12.2018, dhe të cilët do ti plotësojnë kushtet e përcaktuara me këtë Thirrje Publike. 
 
3. Kushte të cilat duhet ti përmbush kërkuesi 
Kërkuesi duhet ti përmbush këto kushte vijuese: 

 Të jetë banor i Qytetit të Shkupit (në komunat: Aerodrom, Butel, Gazi Babë, 
Gjorçe Petrov, Karposh, Kisella Vodë, Saraj, Qendër, Çair dhe Shuto Orizare). 

 Trotinetin elektrik ta blejë nga dita e shpalljes deri në ditën e përfundimit të 
Thirrjes publike (deri më 10.12.2018). 
 

4. Mënyra e paraqitjes në Thirrjen publike 
4.1. Për kompensimin e një pjese të shpenzimeve si dhe për të dëshmuar se kushtet për 
pjesëmarrje në Thirrjen publike janë të përmbushura, kërkuesi deri te Qyteti i Shkupit duhet 
të dorëzojë:  
 

 Kërkesën për kompensim (Kërkesa mund të merret në Arkivin e Qytetit të Shkupit 
ose nga internet faqja e qytetit: www.skopje.gov.mk), 

 Dëshmi se është banorë i Qytetit të Shkupit, me dorëzimin e kopjes së 
letërnjoftimit të vlefshëm të kërkuesit, 

 Fotokopje të llogarisë së transaksionit të kërkuesit, 
 Dëshmi se është realizuar blerja e trotinetit elektrik, edhe atë origjinali i faturës 

fiskale ose i faturës me certifikatë nga banka afariste, përkatësisht dëshmia për 
pagesën e faturës në tërësi (origjinali në kontrollim me shikim), me datën nga dita e 
shpalljes deri në ditën e përfundimit të Thirrjes publike.  

4.2. Një person mund të parashtroj vetëm një kërkesë për fitimin e kompensimit për një 
trotinet elektrik. 
 
4.3. Kërkesën për kompensimin e një pjese të shpenzimeve për blerjen e trotinetit elektrik, 
së bashku me dokumentacionin e nevojshëm, qytetarët duhet ti dorëzojnë deri te Komisioni 
përkatës, përmes Arkivit të Qytetit të Shkupit, bul. Ilinden nr.82, çdo ditë pune nga ora 
09:00 deri në ora 15:00 .  
 
4.4. Arkivi i Qytetit të Shkupit, kërkesat e pranuara do ti evidentoj me orën e saktë të 
parashtrimit (data, ora dhe minuta), me qëllim të përcaktimit të radhitjes sipas të cilit do të 
shqyrtohen kërkesat. 
 
5. Mënyra e realizimit të Thirrjes publike 
5.1. Për realizimin e Thirrjes publike, Kryetari i Qytetit të Shkupit formon Komisionin për 
realizimin e procedurës për subvencionim të qytetarëve në territorin e qytetit të Shkupit, për 
blerjen e trotineteve elektrike. 
 
5.2. Qyteti i Shkupit, në varësi prej dinamikës së fletëparaqitjeve të arritura, në mënyrë 
periodike do ta njoftojë opinionin për mjetet e mbetura, deri në shfrytëzimin e tërësishëm të 
tyre, po jo më vonë se 10.12.2018 .  
 
5.3. Pagesa e mjeteve do të realizohet në mënyrë sukcesive, sipas radhitjes së kërkesave të 
arritura, deri në përmbushjen e buxhetit të paraparë për këtë qëllim. 
 
5.4. Nëse do të shfrytëzohen mjetet e parapara financiare, Qyteti i Shkupit do ta njoftojë 
opinionin e gjerë se Thirrja publike është ndërprerë para skadimit të periudhës kohore për të 
cilën është shpallur.  
 
5.5 Kryetari i Qytetit të Shkupit, në propozim të Komisionit do të sjell Aktvendim për lejimin e 
kërkesës për kërkuesit të cilët i kanë përmbushur kushtet në pajtim me Thirrjen publike.  

 
QYTETI I SHKUPIT  
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Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 dhe nenit 23 paragrafi 1 dhe 4 nga Ligji për marrëdhënie të 
punës ("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, 25/23, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 
167/15 dhe 15/16), neni 142 nga Ligji për mbrojte të fëmijëve ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 27/16, 163/17 dhe 21/18), në pajtim me 
Ministrinë e financave të RM nr. 18-12747/2 nga 24.10.2018, drejtori i IPKÇF "Majski Cvet" 
Karposh - Shkup publikon 
 

SHPALLJE PUBLIKE nr. 05/2018 
për punësim me kohë të caktuar deri 31.12.2018 

 
 PËRKËLEDHËS .............................................................................1 (një) zbatues 

 
- arsim i mesëm katërvjeçar (4) i mbaruar 
- licencë valide për përkëdhelës  
- me ose pa përvoje pune 
- orari ditor i punës: 8 (tetë) orë, gradualisht (nga ora 06.00 deri 14.00, nga ora 

07.00 deri 15.00, nga ora 08.00 deri 16.00, nga ora 09.00 deri 17.00 dhe nga ora 
10.00 deri 18.00) 

- orari javor i punës: 40 orë, prej të cilave 35 orë punë me fëmijët dhe koha e 
mbetur për aktivitete tjera. (nga e hëna deri të premten) 

- Neto rroga: 15.477,00 denarë 
Dokumentet e duhura për aplikim: 

- Diplomë për arsim adekuat të mbaruar 
- Certifikatë për shtetësi 
- vërtetim mjekësor që personi është psiqikisht dhe fizikisht i shëndoshë 
- vërtetim qe nuk ka të shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës  
- Vërtetim që nuk ka të shqiptuar dënim me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor që 

dënohet për vepër penale për dhunë familjare, marrje të personit të mitur, 
moskujdese dhe keqtrajtim me person të mitur dhe abuzim farefisnor, për vepër 
penale nga grupi i veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të 
shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese 

- licencë valide për përkëdhelës  
 

Fletëparaqitjen, se bashku me dokumentet e duhura në formën origjinal ose kopje e vërtetuar 
në noter të parashtrohen në objektin amë të IPKÇF "Majski Cvet" Karposh - Shkup, në 
rr."Zhenevska" nr. 4 (Taftalixhe 2), me shenjën "për shpalljen nr. 05/2018" 
Afati për dorëzimin e dokumenteve zgjat 5 (pesë) ditë pune llogaritur nga dita e publikimit të 
shpalljes.  
Vendimi për zgjedhje do të bëhet në afat prej 45 ditë pas skadimit të afatit për paraqitje. 
Dokumentacioni jo i plotë, jo i rregulluar dhe i dorëzuar me vonese nuk do të mbikëqyret.  

 
IPKÇF "MAJSKI CVET" KARPOSH - Shkup 

Drejtor 
M-r Angela Anelovska Usovska 

   
 

KËRKESË 
Për mbledhje të ofertave Nr. INRA.R.01/18, INRA.R.02/18, INRA.R.03/18 dhe INRA.R.04/18 

 
Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim i zbatuar nga Qendra 
Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) i fton të gjitha firmat e kualifikuara dhe të licencuara 
për realizimin e punëve ndërtimore dhe instalimeve mekanike, të cila janë të regjistruara dhe 
janë operuese në Republikën e Maqedonisë, që të dorëzojnë oferta për projektet: 
1)"Rekonstruktim i ngrohjes me ujit të nxehtë" në shkollën fillore "Vera Ciriviri Trena" 
në fshatin Debreshte, komuna Dollneni, 2)"Rekonstruktim i tualeteve, instalim i dyerve 
të reja në ndërtesën e shkollës dhe instalim i ngrohjes qendrore në bibliotekën e 
shkollës" në shkollën fillore "Andrea Savevski Kikis", komuna Tetovë, 3)"Vendosja e 
strukturës ndërmjet kateve (pllakë) në katin e ndërtesës së shkollës dhe zëvendësimin e 
dyshemesë ekzistuese" në shkollën fillore "Marshall Tito" në Strumicë, komuna 
Strumicë dhe 4)"Vendosja e një fasade të re termike" në shkollën e mesme "Jane 
Sandanski", komuna Strumicë. Palët e interesuara mund të kërkojnë kopje të 
dokumentacionit për tender duke filluar nga data 29 tetor të vitit 2018 në zyrat e projektit në 
rrugën “Vasil Gjorgov” 16, kati 2 (Qendra Zebra) në Shkup. Telefoni për informata: 070/225 
323 (nga ora 8:30 – 16:30). Të gjitha ofertat duhet të dorëzohen jo më vonë se 12 nëntor të 
vitit 2018 deri në orën 14:00 në adresën e lartpërmendur. 
 
Vërtetje: Mbledhja e ofertave për kërkesat e lartpërmendura nuk nënkupton edhe fitimin e 
marrëveshjes për punë. 

Në bazë të nenit 17 paragrafi 1 nga Rregullorja për mënyrën e kryerjes së ekskursioneve për nxënësit dhe aktiviteteve tjera të 
lira për nxënësit e shkollave fillore nr. 07-9992/2 nga 05.06.2014, e sjellë nga MASH, SHFK  Petar Zdravkovski -Penko, Butel 
Shkup, publikon 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për zgjedhjen e ofertave 

 
SHFK Petar Zdravkovski-Penko, Shkup, rr. Vtora makedonska brigada pn, tel. 2616-859, organizon ekskursione dhe aktivitete 
tjera të lira për nxënësit e vitit shkollor 2018/2019 në përputhje me Programin për aktivitetet në vijim: 

- ekskursion njëditor vjeshtor dhe pranveror për klasat e I deri IX;  
- ekskursion  njëditor shkencor-kreativ për klasën e III; 
- mësim në natyre për nxënësit e klasës V; 
- ekskursion shkencor dyditor për klasën e VI; 
- ekskursion treditor shkencor për nxënësit e klasës IX; 

 
Kushtet minimale që duhet t`i plotësojë ofruesi janë: 

 - të jetë i regjistruar në pajtim me rregullat pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerjen e aktivitetit turistik 
adekuat. 

 - të ketë realizuar më së paku 3 ekskursione të nxënëseve dhe aktivitete tjera të lira në 3 vitet e fundit. 
 - te plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim më Ligjin për siguri në komunikacion të rrugëve dhe 

Rregulloren për kërkesa të veçanta të mjeteve për transport te grupeve të fëmijëve. 
   Në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes, ofruesi i përzgjedhur, parashtron garanci nga banka për kryerje kualitative të 
ekskursionit dhe aktiviteteve tjera të lira në vlerë prej 5% nga shuma e marrëveshjes. 
    Ftohen ofruesit të interesuar ti parashtrojnë ofertat sipas dokumentacionit e cila mund të tërhiqet në shkollën çdo ditë pune 
nga ora 08.00 deri 12.00 
Të gjithë ofruesit e interesuar ofertën ta parashtrojnë ne versionin origjinal, të nënshkruar dhe vërtetuar nga personi përgjegjës 
së bashku me dokumentacionin e nënshkruar dhe vërtetuar nga ana e organit kompetent, në zarf të mbyllur me nënshkrim MOS 
E HAP në këndin e lartë të djathtë, për Komisionin për ekskursione në adresën e shkollës ose në arkivin.  
   Ofertat të cilat nuk i plotësojnë kushtet minimale do të refuzohen nga ana e komisionit. 
Shpallja zgjat 5 (pesë) ditë pune. 
Ofertat të cilat do të arrijnë me vonesë nuk do të mbikëqyren.  

Komisioni për ekskursione  

ORGANIZATA HUMANITARE EL HILAL 

                           SHPALLJE         
                                                     Lista e studentëve fitues të Bursave Studentore të OH “El Hilal” për vitin akademik 2018/19 
              
Komisioni për Bursat Studentore të OH “El Hilal” ka shqyrtuar gjithsej 80 aplikacione të dorëzuara dhe në bazë të kritereve të përmendura në Konkurs vendosi për listën në vijim: 
   

NR. EMRI / MBIEMRI VENDI  UNIVERZITETI  FAKULTETI / DREJTIMI  
1. Isra Salihi Shkup Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Mjekësisë – Motër medicinale
2. Shair Sherif Shkup Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Mjekësisë – Mjekësi e Përgjithshme
3. Sara Odat Shkup Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Stomatologjisë – Mjekësi Dentare
4. Erda Bekiri - Zenuni Shkup Universiteti Nënë Tereza Fakulteti i Shkencave Sociale – Studime Ballkanike dhe Euroaziatike
5. Omer Ganiu Shkup Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Stomatologjisë – Mjekësi Dentare
6. Ekzona Rexhepi Shkup Universiteti Nënë Tereza Fakulteti i Shkencave Teknike – Inxhinieri Makinerike dhe Menaxhment
7. Ajla Mejdiu Shkup Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Shkencave Sociale – Punë dhe Politikë Sociale
8. Nuran Abdulla Shkup Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Stomatologjisë – Mjekësi Dentare
9. Bujar Ademi Shkup Universiteti Nënë Tereza Fakulteti i Shkencave Sociale – Studime Evropiane
10. Ermira Mehmeti Shkup Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti Pedagogjik – Mësim Klasor
11. Burhan Osmani Shkup Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Mjekësisë – Mjekësi e përgjithshme
12. Muhamed Salihi Tetovë Universiteti i Tetovës Fakulteti Juridik – Studimet e Drejtësisë
13. Sinem Sejfulla Tetovë Universiteti i Tetovës Fakulteti i Mjekësisë – Mjekësi e Përgjithshme
14. Hafsah Asllani Tetovë Universiteti i Tetovës Fakulteti Filozofik – Filologji Orientale
15. Alban Shabani Tetovë Universiteti i Tetovës Fakulteti Juridik – Kriminalistikë
16. Sherafete Xhaferi Tetovë Universiteti i Tetovës Fakulteti Filozofik – Sociologji Arsimorë
17. Arta Jashari Kumanovë Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Stomatologjisë – Mjekësi Dentare
18. Zana Qerimi Kumanovë Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Stomatologjisë – Mjekësi Dentare
19. Mursel Iljazi Kumanovë Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Ndërtimtarisë
20. Ajtene Ademi Kumanovë Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti Pedagogjik – Mësim Klasor
21. Arjeta Kadrija Kumanovë Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Teknologjisë dhe Metalurgjisë
22. Muslije Zhupani Gostivar Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Ndërtimtarisë – Gjeodezi
23. Doan Osmani Gostivar Universiteti i Tetovës Fakulteti i Kulturës Fizike
24. Afërdita Sulejmani Gostivar Universiteti i Tetovës Fakulteti i Shkencave Natyrore – Biologji Arsimorë
25. Fatjona Samarxhiu Dibër Universiteti i Tetovës Fakulteti Pedagogjik – Mësim Klasor
26. Munisa Selim Kërçovë Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Stomatologjisë – Mjekësi Dentare
27. Munisa Selim Kërçovë Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Stomatologjisë – Mjekësi Dentare
28. Alim Xhambazi Kërçovë Universiteti i Tetovës Fakulteti Juridik – Studimet e Drejtësisë
29. Huma Emini Kërçovë Universiteti i Tetovës Fakulteti Pedagogjik – Mësim Klasor
30. Ibadet Latifov Veles Universiteti Nënë Tereza Fakulteti i Shkencave Sociale – Punë dhe Politikë Sociale
31. Alime Tairovska Prilep Universiteti i Tetovës Fakulteti i Mjekësisë – Mjekësi e Përgjithshme
32. Egzona Ademovska Resnje Shën “Kliment Ohridski” Fakulteti Pedagogjik – Mësim Klasor
33. Ajsun Adem  Ohër Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Ekonomisë – Menaxhment Financiar
34. Sevim Ahmet Manastir Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore – Biologji Molekulare
35. Xhengiz Zuberov  Radovish Shën “Qiril dhe Metodij” Fakulteti i Filologjisë – Gjuhë dhe Letërsi Turke
            

OH EL HILAL 
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T
ë konsumosh makarona të
bën të lumtur, të ndihmon
të flesh dhe ndihmon në
dobësim. Mjaft më me mi-

tet false mbi makaronat, nuk është
e vërtetë që nuk mund të konsu-
mohen në darkë, dhe pse vallë të
privohemi nga një karbonara e shij-
shme? Ato stimulojnë tiroiden dhe
i bëjnë mirë edhe humorit. Lajmi i
mirë vjen në ditën botërore të
makaronave që u mbajt më 25 tetor,
nga endokrinologia dhe nutrizioni-
stja Serena Missori. Sipas dietologes
është mirë te përdoret makarona e
grurit të fortë. Dhe më mirë akoma
ato me indeks glicemik (sheqeri) të
ulët, pasi janë të përshtatshme për
diabetikët dhe ata të cilët duan të
humbasin peshë. Bëni kujdes,
makaronat nuk duhet të jenë zier
shumë. Ato duhet të jenë patjetër al
dente sepse janë më të shijshme

dhe kanë nivel glicemik (sheqeri) të
ulët. Gjithashtu këshillohet një
makaronë e mirë, e tiganisur me vaj
ulliri extra të virgjër dhe erëza, por
ndonjëherë t’i lejojmë vetes edhe
një karbonara me vezë dhe pançetë,
për të shtuar dhe pak proteinë.
Makaronat mund të konsumohen

edhe në darkë, sidomos nësë jemi
të stresuar, nëse vuajmë nga
pagjumësia, nëse jemi në meno-
pauzë apo nëse vuajmë nga sindro-
ma pre mestruale.

Kjo, sepse makaronat ndih-
mojnë në sintezën e serotoninës
dhe melatoninës duke bërë që të

thithet më mirë triptofani (aminoa-
cid që përdoret për biosintezën e
proteinave) dhe në këtë mënyrë
ndihmon në relaksim dhe favori-
zon gjumin. Nëse relaksohemi re-
duktohen hormonet e stresit, ndër
të cilët kortizoni, që favorizon shti-
min në peshë.

Mes shumë llojeve të ndrysh-
me të frutave të thata u gjend se
arrat janë më të mirat për shënde-
tin e organizmit në përgjithësi dhe
për sistemin kardiovaskular dhe të
zemrës në veçanti. Nga studimet e
kryera doli se konsumatorët e arra-
ve, treguan se kishin një presion
më të ulët të gjakut dhe një prani
më të madhe të kolesterolit të mirë
HDL. Në përgjithësi, ata që konsu-
moninnjë grusht  arra dhe bajame
ishin më pak të rrezikuar nga së-
mundjet që lidheshin me sin-

dromën metabolike dhe aparatin
kardiovaskular. Arrat janë të pasu-
ra me omega-3, të cilat mund të
quhen ushqim për trurin. Sipas
studimit nga një grup shkencë-
tarësh amerikanë, konsumi ditor i
arrave është i lidhur me përmirësi-
min e kujtesës te gratë. Kjo veti
merr burim nga një përmbajtje e
lartë e acideve yndyrore, fenoleve
dhe antioksidantëve tek arrat, të
cilat ndihmojnë në nxitjen e aktivi-
tetit të trurit dhe përmirësimin e
funksionimit të tij.

Specialistët janë të bindur se
në qoftë se hahen arra në baza të
rregullta mund të çojë në përmirë-
simin e aftësive mendore dhe
koordinimin. Përveç omegës-3, ar-
rat janë gjithashtu të pasura me
antioksidantë, të cilët ndihmojnë
për të parandaluar dhe riparuar
dëmtimet e trurit për shkak të ra-
dikaleve. Arrat me të vërtetë janë
një burim i shkëlqyer ushqimi për
të rritur aftësinë tuaj, qartësuar
mendjen dhe për të dhënë më të
mirën e tij.

Muaji i 
lindjes tregon
sëmundjen 
që ke
Shkencëtarët kanë zbuluar se
55 sëmundje janë të lidhura
ngushtësisht me muajin e
lindjes së pacientit. Shkencëtari
Nikola Taloneti ka bërë një stu-
dim të paksa të ndryshëm të
konvencioneve biologjike dhe
molekulare rreth shëndetit të
njeriut.
Ai bashkë me ekipin e tij të hu-
lumtuesve tek Qendra Mjekë-
sore Columbia studiuan një
lidhje të mundshme rreth
muajit të lindjes dhe dyshimit
të zhvillimi të disa sëmundjeve
të specifikuara. Ata gjetën se 55
nga 1668 sëmundje të diagno-
stikuara janë të lidhura ngu-
shtë me muajin e lindjes së pa-
cientëve, dhe sipas Taloneti, kjo
nuk është një rastësi. Shkencë-
tarët zbuluan një lidhje midis
16 sëmundjeve dhe muajin e
lindjes, dhe shumica e tyre
ishin të lidhura me sëmundjet
e zemrës. Sipas studimit të zh-
villuar tek 1.7 milionë persona,
njerëzit e lindur në Janar kanë
pritshmërinë që të vuajnë nga
hipertensioni.
Ata që kanë lindur në Shkurt
janë të ndjeshëm ndaj dridhje
atriale, një situatë që shkakton
një normë të parregullt dhe jo
normale të rrahjeve të shpejtë
të zemrës. Gjithashtu është
provuar se ata që kanë lindur
në pranverë, si muaji Mars, janë
të prekur nga ateroskleroza, ata
të lindur në Prill janë më të
prekur nga astma. Nga ana
tjetër, Tetori është i lidhur me
sëmundjet mendore, Nëntori
me infeksionet e vazhdueshme
dhe dhjetori me bronkitin.

Një grusht arra në ditë për një zemër të fortë

Qumështi i gjirit është duke u
përdorur për të luftuar kancerin
pasi studiuesit zbuluan në mënyrë
rastësore se ai përmban një sub-
stancë që vret qelizat e tumorit. Si-
pas një shkrimi të publikuar nga
Daily Mail, prova, që është bërë me
pacientët që vuajnë nga kanceri i
fshikëzës së urinës, ka dhënë ta-
shmë rezultate pozitive dhe stu-
diuesit besojnë se ky përbërës i
qumështit të gjirit, i quajtur Ham-
let, do të ndihmojë në trajtimin e
kancerit të zorrës dhe qafës së mi-
trës. Catharina Svanborg, profeso-
reshë në Universitetin e Lund në

Suedi, bëri zbulimin rastësor. “Ne
ishim në kërkim të agjentëve të

rinj antimikrobial dhe qumështi i
gjirit është një ilaç i mirë për ti luf-

tuar. Gjatë eksperimentit kishim
nevojë për qeliza dhe baktere
njerëzore dhe zgjodhëm qelizat
tumoriale të njeriut për arsye prak-
tike. Për habinë tonë, kur shtuam
këtë përbërës të qumshtit qelizat e
tumorit vdiqën”, ka thënë Svan-
borg, Ajo gjithashtu është sh-
prehur se qumështi i gjirit nuk ka
asnjë nga efektet negative të ki-
mioterapisë pasi nuk i dëmton qe-
lizat e shëndetshme, ka raportuar
Daily Mail. “Ka diçka magjike në
aftësinë e ‘Hamlet’ për të targetuar
qelizat kancerogjene dhe për ti
vrarë ata”.

Qumështi i gjirit i mirë jo vetëm për foshnjat, shëron edhe kancerin

Lidhja e fëmijëve për t’i qetë-
suar para se të flenë mund të ketë

pasoja të rënda, paralajmërojnë
mjekët. Sipas disa mjekëve au-

stralianë, teknika e mbështjelljes
së gjymtyrëve të foshnjave me
batanije është e dëmshme për ta,
pasi mund të shkaktojë proble-
me me legenin dhe mund të
lindë nevoja për t’u operuar.  Me-
toda e lidhjes së bebeve përdo-
ret shpesh për t’i qetësuar ato
dhe për të parandaluar sin-
dromën e vdekjes së papritur,
megjithatë, një studim i pu-
blikuar tek një gazetë australiane
thotë se kjo metodë mund të
pengojë zhvillimin e gjymtyrëve

të fëmijëve.
Foshnjat që kanë thyerje në

legen gjithashtu nuk mund të
diagnostifikohen derisa të rriten.
“Në komunitetin e mjekëve orto-
pedë të Amerikës së Veriut, Brita-
nisë së Madhe dhe Australisë,
lidhja e bebeve është një shqetë-
sim në rritje. Ajo mund të çojë në
zhvillimin e displazisë së legenit”,
shkruhet në studim. Fëmijët
duhet t’i lëvizin këmbët lirshëm
dhe t’i përkulin ato në pozicionin
e bretkosës, thonë mjekët.

Alarmi i mjekëve: Mjaft i lidhët foshnjat!

Makarona edhe në darkë

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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PRENK, KASTRIM, A, TURQIA, ARJ, RA, ERPI, OS, ARAROS, AME, PRESIDENT, R, ILI, IMTËSI.
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957463128, 163285749, 428917563. Mesatar: 512394786, 473568291, 869217543, 
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DASHI 21. mars - 20. prill
Për te dashuruarit Saturni premton një dite te mbushur me

bashkëpunim. Do bëni me shume aktivitete te përbashkëta me partne-
rin dhe do njihni edhe ane te tjera te karakterit. Beqaret nuk duhet te fil-
lojnë menjëherë aventura sepse kënaqësitë do jene momentale dhe
me pas mund te vijnë problemet. Ne planin financiar duhet te shqetë-
soheni me shume për te ardhmen e duhet te merrni masa.

DEMI 21. prill - 21. maj
Venusi do sjelle shkëlqim te pamase ne jetën tuaj ne çift.

Nuk do keni me luhatje humori dhe do bashkëpunoni për gjithçka
me atë qe keni ne krah. Edhe për beqaret priten ndryshime te jashtë-
zakonshme qe mund te çojnë ne lidhje afatgjata. Ekuilibri financiar
rrezikon te pësojë tronditje. Po nuk morët masa sa me pare do keni
probleme edhe me serioze me pas.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Sot do jepni me shume nga vetja për ta bere marrëdhë-

nien ne çift edhe me te bukur nga me pare. Nuk do ju mungoje për
asnjë moment motivimi dhe as idetë. Beqaret me ne fund do mund
te buzëqeshin pasi jeta e tyre do marre drejtimin e shumëpritur. Sek-
tori financiar do konsolidohet akoma me tepër kështu qe mund te
bëni edhe disa investime te nevojshme.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Nëse doni qe marrëdhënia ne çift t;iu ece mire, respek-

tojeni mendimin e partnerit dhe mos veproni asnjëherë sipas
mendjes tuaj. Beqaret do vazhdojnë te jene ne kërkim te shpirtit te
tyre binjak, por as sot nuk do mund ta gjejnë te duhurin. Ne planin
financiar nuk do ju ndodhe asgjë e jashtëzakonshme. Nuk priten as
përmirësime e as përkeqësime te situatës ne te cilën ndodheni.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Urani do ju ndihmoje ta mbani larg rutinën nga jeta juaj

ne çift. Me aq sa te keni mundësi do organizoni momente te kënd-
shme. Partneri do jete i lumtur ne krahët tuaj dhe nuk do reshte se
ua treguari ketë gjë. Nëse jeni beqare përgatituni shpirtërisht pasi
çdo gjë mund te ndodhe sot. Financat ka rrezik te kalojnë një dite
te trazuar, megjithatë nuk priten gjera alarmante.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Do përjetoni momente shume te lumtura nen praninë e

partnerit tuaj. Ai do ju mbështesë për gjithçka dhe do ju japë këshil-
lat e duhura. Kujdesuni edhe ju me shume për te. Beqaret do jene
shume kërkues. Nuk do doni te krijoni një lidhje derisa te gjeni prin-
cin e kaltër. Nuk do mendoni shume për financat sot dhe do bëni me
shume shpenzime sesa duhet. Tregohuni te matur.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Ju qe ne përgjithësi nuk iu besoni shume emocioneve te

pakontrolluara do jeni me romantiket sot. Neptuni do ju beje me
idealiste dhe te gatshëm për te fantazuar. Beqaret do kenë shume
mundësi për te takuar persona te ndryshëm. Marsi do iu ndihmoje
te zgjidhni personin e duhur. Tregohuni shume te matur me finan-
cat dhe mos u mashtroni nga personat qe do iu ofrojnë ndihme.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do jete një dite shume e mire sot për ata qe kërkojnë

qetësi dhe lumturi ne çift. Përfitoni edhe nga ndikimi i Venusit për
te organizuar me mire ditën. Beqaret do takojnë personin qe iu për-
shtatet me shume dhe qe i plotëson te gjitha kërkesat e tyre. Mos
rrezikoni ne sektorin financiar sepse situata mund te përkeqë-
sohet mjaft. Mos jepni as hua. Tregohuni vigjilente.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Klima e ditës se sotme do te nxite çiftet te përmirësojnë

marrëdhënien e tyre. Ata do e bëjnë lidhjen e tyre me te ngrohte
dhe harmonike. Për beqaret dita do jete e mrekullueshme. Urani
dhe Neptuni do ju sjellin fat për te takuar një person te veçante. Për-
gatituni! Financat nuk do jene aspak te mira dhe kjo do iu shqetë-
sojë mjaft. Mos luani me to sepse do ngeleni me xhepat bosh.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Klima për çiftet duket se do përkeqësohet sot. Nëse doni

ta joshni partnerin, sigurohuni qe ai t’i ketë sytë hapur dhe t’iu
shohë. Do jete aq i mërzitur me ju saqë mund t’iu lëshojë edhe një
ultimatum. Merrini gjerat me seriozisht. Personi qe do takojnë sot
beqaret do i shtyje drejt aventurave. Do ia kaloni mire. Me financat
gjerat do shkojnë mire dhe ato do jene te stabilizuara.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Ka shume mundësi qe kjo dite te jete shume konfuze

për ju qe keni një lidhje. Here pas here do debatoni edhe për gje-
rat me elementare me atë qe keni ne krah. Beqaret nuk do kenë
aspak dëshirë te joshin dhe do preferojnë te presin momentin e
duhur. Financat nuk do jene shume te kënaqshme, por për te rea-
lizuar planet qe keni mund te merrni edhe ndonjë hua.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Yjet do e mbrojnë sot jetën tuaj sentimentale. Çiftet do

kalojnë një dite romantike dhe plot pasion. Do keni me shume be-
sim tek partneri. Nëse jeni vetëm, Venusi do krijoje mundësinë për
një takim. Me e rëndësishmja është te dini se çfarë doni. Nëse per-
soni qe do takoni është i duhuri mos e lini t’iu ike nga duart. Finan-
cat do jene te mira nëse tregoheni te kujdesshëm.
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Koha, e hënë, 29 tetor 2018 

1390 - Gjykimi i parë i shtrigave në
Paris.

1618 - Aventuristit, shkrimtarit dhe
oborrtarit anglez Sir Walter Raleigh i
prehet koka për gjoja komplot
kundër Xhejmsit I të Anglisë.

1665 - Beteja e Ambuilës: Forcat
portugeze mundin forcat Mbretërisë
së Kongos.

1709 - Anglia dhe Holanda nën-
shkruajnë traktat kundër Francës, të
quajtur "Barrieretraktaat".

1794 - Trupat franceze okupojnë
Venlon.

1859 - Spanja i shpallë luftë Ma-
rokut.

1914 - Rusia i shpall luftë Turqisë.
1915 - Aristide Briand bëhet krye-

ministër i Francës.
1923 - Turqia shpall pavarësinë

(trashëgimtare e Perandorisë Osma-
ne).

1947 - Belgjika, Luksemburgu dhe
Holanda formojnë Bashkimin e Shte-
teve të Beneluksit.

1957 - Granatë dore eksplodon në
Knesetin (Parlamentin) Izraelit.

2007 - Argjentina zgjedhë kryeta-
rin e parë të shtetit femër, Cristina
Fernandez de Kirchner.

SI DALLOHET NJË I DEHUR?
O babi, po si mund të dallohet, a kup-
tohet kur dikush është i dehur?”
I ati: “Shiko, atje janë dy karrige. Nëse
dikush është i dehur, sheh katër!”.
Djali: “Çfarë thua ore babi!?… Aty
është vetëm një karrige!”.

Kurrë mos u përlesh me një derr.
Do të bëheni të dy pis, por derri do

ta shijojë. (Cale Yarborough)

ZGJOHENI ME DUART TË MPIRA?
Ky fenomen është me të vërtet i
zakonshëm, thotë James Dyck, një
studiues neurologji me Klinikën
Mayo. Dhe në të vërtetë është një
shembull se si trupi mund të mbrojë
vetën edhe gjatë paralizës së gjumit.
“Gjendja e mundshme është
ndrydhja nervore, pasi nervat shty-
pen shkaktohen këto simptoma”, tha
Dyck. Për mpirjen e duarve në gjumë,
mjeku jep dy arsye. E para është se
dora juaj përkohësisht mund të para-
lizohet. Gjatë gjumit truri dërgon një
sinjal për të shkaktuar një paralizë të
gjerë në trup. Qëllimi i kësaj është që
t’ju mbajë nga veprimi i ëndrrave, por
nëse zgjoheni gjatë këtyre fazave
kontrolloni gjymtyrët. Kjo quhet pa-
raliza e gjumit dhe mund të jetë një
situatë e frikshme. Arsyeja e dytë
është se kjo ndodh përkohësisht dhe
ju mbërthen gjatë një pozicioni të
gjumit.
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Për të parën herë në botë në Itali ek-
sperimentohet një metodë e re për tran-
sportin e gjakut dhe organeve në raste
urgjente. Mjeti është një dron i posaçëm,
në brendësi të të cilit ndodhet një kapsulë
inteligjente që nëpërmjet robotëve kon-
trollon temperaturën dhe nivelet e duhu-
ra të lagështirës. Falë aftësive të mjetit

fluturues shkurtohet shumë koha e tran-
sportit të lëndëve jetësore nga një orë në
vetëm 10 minuta. Më 21 tetor u krye edhe
eksperimenti i parë i dronit inteligjent
për të vlerësuar edhe impaktin e fluturi-
mit mbi rruazat e kuqe dhe ato të bardha
të gjakut dhe nëse kjo metodë e re rezul-
ton efikase dhe pa pasoja në ndryshimin

e vlerave. Fluturimi është zhvilluar në
Pontedera në Pisa të Italisë dhe ekspertët
po shqyrtojnë rezultatet shkencore në
mënyrë që kjo formë e re transporti të
hyjë në përdorim në raste emergjence
shëndetësore, si aksidente, ndërhyrje ki-
rurgjikale etj. që mund të shpëtojnë jetë
njerëzish.

Apple dhe Samsung do të gjobiten me
nga 5 milionë euro respektivisht në Itali,
për “ngadalësimin me qëllim” të celularë-
ve të tyre. Një hetim i nisur në janar nga
autoriteti i konkurrencës në Itali, zbuloi
se disa përditësime të softuerëve të celu-
larëve kishin efekt negativ në perfor-
mancën e pajisjeve. Hetimi, që besohet
se është i pari i këtij lloji kundër prodhue-
sve të celularëve, erdhi pas akuzave se për-
ditësimet e sistemit operativ ngadalësuan
celularët më të vjetër, duke i shtyrë njerë-

zit që të blejnë celularë të rinj. Sipas The
Guardian, një deklaratë zyrtare e autorite-
tit të konkurrencës thotë se kompanitë
nuk ofruan informata adekuate rreth
ndikimit të sistemit të ri në celularë. Që të
dyja kompanitë u dënuan me 5 milionë
euro, por Apple u dënua me 5 milionë euro
shtesë, për shkak se nuk iu dha përdorue-
sve informacione “esenciale” rreth karakte-
ristikave të baterive me litium, duke përf-
shirë jetëgjatësinë e tyre, si t’i mirëmbajnë
ato ose kur duhet t’i zëvendësojnë.

Nuk keni nevojë 
ti hekurosni më
rrobat, me këtë
veprim të thjeshtë
do shpëtoni
Hekurosja e rrobave është e bezdissh-
me, sidomos për materialet delikate.
Por, gjithsesi, është e domosdoshme.
Nëse nuk keni shumë kohë, por duhet të
vishni rroba të hekurosura e pastruara
mirë, atëherë ekziston një truk i thje-
shtë që nuk kërkon të shpenzoni shumë
minuta për t’i hekurosur rrobat. Më e
mira e këtij truku është se nuk kushton
asnjë cent. Thjesht duke vendosur 2-3
kuba akulli në lafatriçe në temperaturë
të lartë, dhe rrudhat në rroba largohen.
Por, si funksionon ky truk? “Magjia”
ndodh kur akulli shkrihet nga nxehtësia
e lavatriçes dhe shndërrohet në ujë e
pastaj në avull, duke e kryer të njëjtën
punë që do ta kishte kryer edhe hekuri.

Kompania, e famshme tashmë për asetet e
çmuara të iPhone, Apple Watch dhe fotoka-
merat Nikon, ka realizuar një telekomandë
për playstastion 4 vërtet të veçantë. Krijuar e
gjitha në mënyrë artizanale, ‘Lux Dual Shock
4’ do jetë i disponueshëm në dy versione:
Classin dhe Deluxe, me çmimin fillestar prej
7 mijë e 377 euro dhe 12mijë e 155 euro re-
spektivisht. Për lojtarë që karakterizohen nga
‘gusto të veçanta’, thekson prodhuesi. Teleko-
manda Deluxe është e gjitha e realizuar në
ari 24k dhe e mbështjellë me një shtresë
mbrojtëse. Versioni Classic ka butonin Play-
Station tërësisht të realizuar në flori 18k dhe
i kompletuar nga 7 diamantë perfektë, për
një total prej 0.25 karatësh.

Telekomanda e Playstation që kushton 12 mijë euro

Dron për transportin e gjakut

10 milionë dollarë gjobë për
Apple dhe Samsung, ngadalësuan
qëllimshëm celularët
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