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Dje (të mërkurën)  në Manastir, në moshën 78
vjeçare, ndërroi jetë gazetari dhe veprimtari i
shquar, Qenan Hasani. Shuarja e tij shkaktoi
dhembje në familje por edhe në rrethin e gjerë
shoqëror, e mbi të gjitha tek kolegët me të cilët,
Qenani, me dekada kishte bashkëpunuar. 
Qenan Hasani u lind më 20 maj të vitit 1940 në
fshatin Desovë të Prilepit, në një familje me
gjendje tejet të vështirë ekonomike. Në gjuhën

shqipe kreu vetëm katër klasat e shkollës fillo-
re në fshat, kurse katër klasat tjera të tetëvjeça-
res në gjuhën maqedonase në fshatin Dollnen.
Bashkë me gjashtë shqiptarë të tjerë, ishte gje-
nerata e parë që kreu tetëvjeçaren. Ata gjashtë
shokët e tij, siç tregon Qenani, u shpërngulën
në Turqi, kurse baba i tij nuk dëshironte që të
largohet nga Desova. Shkollën e mesme, po
ashtu në gjuhën maqedonase...

Ndërroi jetë gazetari Qenan Hasani

15 DEN
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Tash e tutje 
si do të duket
Manastiri 
pa Qenan
Hasanin?!

Mëngjesin e djeshëm (e mër -
kurë) e filluam me një lajm të
hidhur, më të pazakontë, dhe nuk
e kishim ditur që pikërisht dje do
të bëhet vet lajm Qenan Hasani.
Ai nuk jeton më. Sa vështirë të
shkruash për një koleg që e ke
njohur me vite. Një koleg me të
cilin ke punuar në ditët më dra-
matike të gazetarisë. 
Qenanin e kisha njohur, fillimi-
sht, (në vitet 92-95) sa isha pjesë
e gazetës “Flaka”. Shkrimet nga
Manastiri i dërgonte me faks,
herë të shkruar me dorë, herë më
makinë shkrimi. Ndodhte që të
raportonte edhe...
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Në vendimin e GJPSH-së për shqiptimin e masës së paraburgimit për të akuzuarin Mijallkov,
qëndron se personi në fjalë ka arsye të arratiset për shkak se në një xhirollogari të përbashkët me
një person tjetër juridik, figurojnë 8 milionë euro, gjegjësisht në emër të tij në xhirollogari
posedon 3 milionë euro
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IMAZHI
“Lobimi më i fuqishëm për Kosovën është
imazhi që ne i japim asaj me punën tonë
brenda, por edhe jashtë, sidomos nëse jemi në
përfaqësim të Kosovës. Nuk mund të krijosh
imazhin e diplomatit nëse më parë e ke krijuar
atë të kriminelit, të mashtruesit, apo
gënjeshtarit. Nuk është imazh i mirë për
Kosovën kur në tre pozitat kryesore të shtetit ke
tre persona të përfolur për krime, apo për
lidhje me krimin. Përfolja nuk është çdo herë
fakt, por është perceptim. Imazhi është edhe
fakt, por më shumë perceptim.
Nuk është imazh i mirë goditja e parlamentit
me armë shkatërruese. Nuk është imazh i mirë
kur tymi mbulon sallën e parlamentit nga gazi
që kanë hedhur vetë deputetët. Aq më tepër
kur një imazh i tillë nuk është parë askund
tjetër në botë më parë. Imazhin për Kosovën e
krijojmë të gjithë bashkë, pozita dhe opozita,
inteligjencia, drejtësia, policia, shkollat,
kultura, arti, sporti... dhe qytetarët e rëndomtë.
Imazhi nuk blihet, ai krijohet dhe pastaj
shpërfaqet spontanisht, ose ad hoc. Kompanitë
e lobimit nuk mund ta ndërrojnë imazhin tonë.
Ato vetëm e shpërndajnë atë në mënyrë më
funksionale. Nuk mund ta japin imazhin e mirë
për Kosovën ata që janë imazhi i keq i Kosovës.
Është koha ta kuptojmë të gjithë se Kosovës i
duhet një imazh tjetër.”, ka shkruar një status në
Facebook, Liri Loshi. 

FITORJA E KOMBËTARES NUK E
KOMPENSON DËSHTIMIN TONË
“Ndosha më mirë sonte ne që jemi në diplomaci
mos me folë hiç. Në fakt, u mata shumë mos me
shkru. Po s’u durova. Qe po e them:
Faleminderit o djem. Një popull të ngrysun nga
disfata e mëngjesit e bëtë me lot gëzimi.
Sigurisht, kjo fitore nuk e kompenson
dështimin tim dhe të kolegëve të mi. Po një
leksion të mirë na e dhatë, na mësuat si bëhet
ekipi. Si luftohet për fitore. Na mësuat se kthimi
është i mundshëm edhe pas humbjes.
Faleminderit, përulësisht. Fadilin e keni ba
krenarë sot”, shkruan në profilin e saj,
ambasadorja e Kosovës në Uashington, Vlora
Çitaku, ndërsa ka komentuar fitoren e
kombëtares së Kosovës ndaj Azerbejxhanit.

TORTURA
ÇNJERËZORE
NË BURGJET
E ARABISË
SAUDITE
Shumë aktivistë, duke përfshirë
edhe gratë në Arabinë Saudite,
thuhet se përballen me
ngacmime seksuale, tortura dhe
keqtrajtime të tjera gjatë
marrjes në pyetje, pas
arrestimeve arbitrare.
Organizata Amnesty
International, në një deklaratë të
bazuar mbi tre dëshmi,
pretendon se aktivistët që janë
mbajtur në mënyrë arbitrare që
nga muaji maj në burgun
Dhahban në Arabinë Saudite pa
ndonjë akuzë, janë torturuar
duke u goditur për shumë herë
me rrymë elektrike dhe mjete të
ndryshme. Theksohet se disa
prej tyre nuk janë në gjendje të
ecin ose qëndrojnë në këmbë,
apo kanë dridhje të duarve dhe
shenja në trup.
Në njërën prej dëshmive flitet se
një aktivist është varur në tavan,
një grua është përballur me
ngacmimin seksual nga një
hetues me maskë si dhe një prej
aktivistëve ka tentuar disa herë
të vetëvritet. Ndër të tjera
mbrohet ideja se zyrtarët e
burgut Dhahban në të njëjtën
kohë kanë paralajmëruar
aktivistët që të mos i tregojnë
përjetimet familjarëve të tyre.
Drejtoresha e Kërkimeve të
Amnesty International për
Lindjen e Mesme, Lynn Maalouf,
ka vlerësuar se, "Nëse këto
raportime tronditëse për tortura,
ngacmime seksuale dhe forma
të tjera keqtrajtimi, vërtetohen
në një periudhë ku ka kaluar
vetëm disa javë nga vrasja
brutale e Jamal Khashoggit, do
të zbulonin edhe më tej shkeljet
e tmerrshme të të drejtave të
njeriut të kryera nga autoritetet
saudite". Duke vënë theksin se
autoritetet saudite janë
përgjegjës të drejtpërdrejtë për
shëndetin e grave dhe
meshkujve nën arrest, Maalouf
tha se këto persona përpos se
janë privuar për muaj vetëm se
kanë shprehur idetë e tyre në
mënyrë paqësore, ata në të
njëjtën kohë janë përballur edhe
me dhunë të tmerrshme fizike.
Maalouf i bëri thirrje
komunitetit ndërkombëtar që të
ushtrojë presion mbi Arabinë
Saudite për lirimin e
menjëhershëm dhe të
pakushtëzuar të aktivistëve
sauditë dhe aktivistëve të të
drejtave të njeriut, si dhe
kryerjen e një hetimi tërësor në
lidhje me pretendimet për
torturë. Në mesin e aktivistëve
që mbahen të arrestuar në
burgun Dhahban ndodhen
Louceyn al Haslul, Eman al-
Nafkan, Azize Yusuf, Samar
Beduin, Nesime el Seda,
Muhamed al-Rabe, mjeku
Ibrahim al-Modeimigh, Nouf
Abdulaziz dhe Maya al-Zehran,
Muhammed el-Becedi, Halit el
Omer, Hatun el Fassi.

(Anadolu Agency, 21 nëntor)

MEDIACitate

Mëngjesin e djeshëm (e mërkurë) e filluam me një lajm të hidhur, më të
pazakontë, dhe nuk e kishim ditur që pikërisht dje do të bëhet vet lajm
Qenan Hasani. Ai nuk jeton më. Sa vështirë të shkruash për një koleg që
e ke njohur me vite. Një koleg me të cilin ke punuar në ditët më drama-
tike të gazetarisë. 

Qenanin e kisha njohur, fillimisht, (në vitet 92-95) sa isha pjesë e gazetës
“Flaka”. Shkrimet nga Manastiri i dërgonte me faks, herë të shkruar me
dorë, herë më makinë shkrimi. Ndodhte që të raportonte edhe me telefon.
Të gjithë ne që kemi punuar në fillim me Qenanin, i kishim parasysh vë-
shtirësitë e tija për të shprehur shqip gjithë atë kronikë të gjatë ngjarje-
sh nga Manastiri. Por, ai shumë shpejt arriti në përsosjen gjuhësore,
duke u bërë, kështu, një skalitës i zellshëm i gjuhës shqipe, sepse, siç e tho-
shte edhe ai vet, nuk ia lejonte vetes të mos e bënte këtë për vet faktin se
vinte nga në qytet që ishte sinonim i bashkimit gjuhësor të shqiptarëve. 

Barra e të qenit banor i këtij qyteti, e vinte Qenan Hasanin edhe më
shumë para përgjegjësisë për mënyrën e punës që bënte, kurse këtë u
mundua ta mbaj si lajtmotiv i gjithë karrierës së tij gazetareske, për aq sa
shkroi dhe raportoi për mediat në Maqedoni dhe jashtë saj. Ai kishte ba-
shkëpunuar edhe me “Rilindjen” e Prishtinës dhe fakti që kishim shumë
miq e kolegë të përbashkët, na bënte disi më të afërt me njëri tjetrin.

Pastaj erdhi viti 2001 dhe atë e gjen korrespodent të “Faktit” nga Mana-
stiri. Ai ishte burimi i vetëm i ndodhive që u rrokullisën në këtë qytet, ba-
shkë me fatet e dhjetëra shqiptarëve të cilët mezi shpëtuan nga flakët e
shtëpive të djegura e shkatërruara. Zëri ynë i vetëm në Manastir atëbotë
e kishte një emër, kurse Qenan Hasani, ndoshta pavetëdijshëm por
shumë i vendosur, do të hynte më vonë në analet e mbamendjes sonë ko-
lektive, e cila siç e dimë u sistemua në disa libra me materiale e kronika
nga ky qytet i dhembjes e krenarisë.

Nëse do të shkruhej ndonjë herë historia e gazetarisë shqipe në Maqe-
doni, Qenan Hasani pa dyshim do të duhej të veçohej për dy karakteristika
emblematike: e para, punën e gazetarit e bënte duke qenë edhe një
mbrojtës fanatik i autoktonisë shqiptare në këtë trevë, dhe e dyta, të
gjitha shkrimet e Qenan Hasanit sillnin për publikun e gjerë klithjen e in-
telektualit të brengosur për gjendjen e një hapësire kombëtare që nga viti
në vit shkonte duke e zbehur shkëlqimin që e kishte pasur atëherë kur
mbante epitetin “qyteti i konsujve”. 

Të shkruash për Qenan Hasanin, do të thotë të shkëpusësh diçka edhe nga
jeta jote, për të rikomponuar një radiografi sa shpirtërore, po aq edhe mi-
qësore, sa profesionale, po aq edhe njerëzore. Por, ai do të na ngel edhe
peng për pamjaftueshmërinë e takimeve më të shpeshta me të, sepse
sikur nuk mjaftonin vetëm telefonatat e rralla që i bënim në tre, katër
muaj. Zatën në njërën prej atyre telefonatave të fundit para jo më shumë
se dy muajve, me Qenanin e lamë të shihemi në qytetin e tij, për të cilin
ai aq shumë sakrifikoi. Mirëpo, nuk e paskam ditur se ai do të jetë komu-
nikimi im i fundit me të. Nuk e paskam ditur se mostakimi me të një ditë
do të më shndërrohet në dhembje për mikun dhe kolegun Qenan Hasa-
ni dhe bashkë me të, edhe ndjenja se njerëzit do të duhej të vlerësohen
e çmohen shumë më shumë në të gjallë të tyre.

Edhe Manastiri, me sokaqet me kalldrëm dhe me shtëpitë e vjetra e të
bukura, do ta ndiej tash e tutje mungesën e hapave të tij të vegjël, por nuk
do ta harroj vrapin e tij për të nxjerrë këtë qytet nga gjëma e harresës.

Pa Qenan Hasanin, Qyteti i Alfabetit do të duket më i shkretë, kurse
mirënjohja më e madhe që do të mund t’i bëhej atij, do të ishte sendër-
timi i disa prej mesazheve që përcillte gazetaria e tij e guximshme, të
përmbledhura në një emërues të përbashkët: ruajtja e vazhdimësisë hi-
storike, kulturore e arsimore të këtij qyteti përmes projekteve konkrete që
do të ishin në frymën e bashkimit gjuhësor të shqiptarëve. Këtë e kanë
detyrim ata që drejtojnë institucione në Shkup e Tiranë.

Tash e tutje si do 
të duket Manastiri
pa Qenan Hasanin?!

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

Emin AZEMI

PARADOKSET E PROMOVIMIT...
“E kam fjalën për promovimin e librave. A e dini
se ai që ka lexuar librin, nuk di të lidh dy fjalë, se
ato i mbarojnë sojet e shkëlqimit në këtë lami.
Varësisht rasteve, sipas një testimi rastësor, nga
folsit që gjallërojnë promovimet e shumta, ku
zbulohen gjeni dhe kryevepra, vlerësohen në
këtë formë: 
Çmimi i tretë: Ai që ka lexuar kopertinën, në të
dyja anët, si dhe 3 faqet e para, të mjafta për të
kuptuar vlerat, cilësinë dhe burrërinë e autorit,
ose feminilitetin e autores. Çmimi i dytë: Ai që
ka lexuar emrin dhe kopertinën, të cilat
mjaftojnë për të evidentuar vendin që zë në
kohë dhe hapësirë, ditën dhe natën. Çmim i
parë: Ai që nuk e ka lexuar librin, nuk ia di emrin
as autorit, por sot e shanë, e nesër e lëvdon, ka
për borxh të harbis dynjanë…
Nuk e besoni, shkoni dhe dëgjoni në ndonjë
promovim… Me shaka dhe pa shaka, ama
merreni si të doni, kur ta shijoni do të mbeteni
pa tekst, dhe mandej do e besoni, se letërsia,
ndë anët tona nuk ka lidhje me tekstin, po me
famën dhe kopertinën, të cilat shumë herë nuk
kanë vlerë, ama mundësojnë reklamën... Më në
fund libri shihet si mall, që shitet dhe blihet,
anipse pak lexohet”, ka shkruar në profiling e tij
në Facebook, studiuesi nga Tirana, Behar Gjoka.
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Budapest, 21 nëntor - Ish-kryemini-
stri Nikolla Gruevski nuk do të ek-
stradohet. Qeveria hungareze e ka
përjashtuar mundësinë për ekstra-
dimin e Gruevskit në Maqedoni,
derisa njoftimi ka ardhur dje nga
ministri hungarez i Drejtësisë, La-
sloTroçani. “Gruevski pasi mori azil
në Hungari, nuk mund të ekstra-
dohet në vendin në të cilin është
qëllim i përndjekjes”, tha Troçani
në një intervistë për televizionin
shtetëror hungarez “Eho”. Ai ka
konfirmuar se kërkesa për ekstra-
dim të Gruevskit e dorëzuar nga
Ministria e Drejtësisë së Maqedo-
nisë ka arritur në Budapest,
megjithatë përgjigja do të jetë ne-
gative. Edhe Zyra hungareze për
migrim dhe refugjatë ka konfir-
muar tashmë se i është aprovuar

azili politik Gruevskit, ndërsa ven-
dimi është firmosur edhe nga au-
toritetet e drejtësisë së qeverisë
hungareze. Megjithatë, kundër
vendimit për azilin e Gruevskit ka
reaguar edhe Komisari i Bashkimit
Evropian për zgjerim dhe fqinjësi
të mirë, Johanes Han. 

Përmes rrjetit social Tuitter,
Han ka shkruar se “kryeministri i
Hungarisë, Viktor Orban, duhet të
jap shpjegime në rast të dhënies së
azilit politik të kërkuar nga ish krye-
ministri i Maqedonisë, Nikola
Gruevski”."Nëse konfirmohet, unë
pres disa shpjegime nga Viktor Or-
ban", shkruan komisari Han. Ai vuri

në dukje se sundimi i ligjit është një
parim themelor për shtetet anëtare
të BE, të tilla si Hungaria, dhe për
kandidatët e pranimit si Maqedo-
nia. “Është befasuese që Hungaria
të mbështesë anëtarësimin në BE të
Maqedonisë, por pa e konsideruar
atë një vend të sigurt”, shtoi Hahn.

Ndryshe, Nikola Gruevski e lë-
shoi Maqedoninë pas vendimit të
gjykatës që e dënoi me burg dy
vjet, lidhur me akuzat për korru-
psion. Autoritetet e Maqedonisë
kanë lëshuar fletëarrest për ish-
kryeministrin, derisa ai ka kërkuar
azil politik në Hungari. Kundër azi-
lit për Gruevskin ka reaguar edhe

ministri i Punëve të Jashtme i Ma-
qedonisë, Nikolla Dimitrov. 

“Është ironi dhe paradoks që
një vend anëtar i BE-së ta mbrojë
një të dënuar. Maqedonia në
zgjidhjen e rastit me autoritetet
hungareze do të insistojë në re-
spektimin e sundimit të së drejtës
dhe do t’i ketë parasysh interesat
kombëtare përfshirë edhe intere-
sin për marrëdhënie të mira me
Hungarinë”, tha dje Nikolla Dimi-
trov pas takimit me kolegun e tij
danez, Anders Samuelsen. Dimi-
trov paralajmëroi se me kolegun e
tij hungarez, Peter Sijarto, do të
kenë takim në margjinat e takimit

të ministrave të NATO-s më 4 dhe
5 dhjetor, në të cilin hapur do të bi-
sedojnë për këtë rast.

Në lidhje me gjykimin për
Gruevskin, ai theksoi se ishte
ndjekur nga OSBE-ja, nga përfa-
qësues të BE-së dhe asnjëherë nuk
kishin marrë ankesë, ndërsa para
pak kohësh, Departamenti Ame-
rikan i Shtetit e karakterizoi si
gjykim korrekt dhe transparent
dhe se nuk është vënë në
pikëpyetje kredibiliteti i procesit.
“Nuk kemi kurrfarë denoncimi në
MPB për kërcënim me jetë. Gruev-
ski kishte gjashtë truproja sipas
zgjedhjes së tij në bazë të ligjit.
Nëse ndjehej i pasigurt mund të
kërkonte ende. Kështu që, pas
gjithë kësaj ne duhet të vazh-
dojmë të insistojmë që as për ne,
as për Evropën, as për Hungarinë
nuk është mirë kur ka drejtësi jose-
lektive”, tha Dimitrov. Edhe ministri
danez i Punëve të Jashtme, Sa-
muelsen theksoi se për rastin me
Gruevskin ishte informuar sot në
bisedimet me Dimitrovin dhe në
këtë temë do të bisedojë me mini-
strin hungarez të Punëve të Jasht-
me Sijarto në takimin të premten
në Kopenhagë.

Beograd, 21 nëntor - Presidenti serb,
Aleksandar Vuçiq, duke e komen-
tuar votimin për pranimin e Ko-
sovës në INTERPOL, deklaroi se
nuk është i befasuar nga votimi i
vendeve të rajonit në Dubai, duke
e theksuar Maqedoninë, Malin e
Zi, Kroacinë, Slloveninë dhe Bull-
garinë si vende të cilat votuan për
pranimin e Prishtinës, ndërsa Hun-
garinë si vend mike e cila ishte e
përmbajtur. “Lidhur me rajonin,
nuk kishte befasi. Mali i Zi, Maqe-
donia, Kroacia, Sllovenia, Bullga-
ria, çdoherë janë kundër nesh”, tha
Vuçiq në deklaratën për TV Pink. Ai
përkujtoi se Serbia, edhe pse e pra-
noi Maqedoninë nën emrin e saj

kushtetues, Shkupi nga ana tjetër,
e pranoi Pavarësinë e Kosovës.

“Njerëzit ndjehen krenarë,
ndërsa unë isha i qetë dhe tentova
ta lëshoj topin në tokë, sepse ne
nuk duhet dikë ta mendojmë si ar-
mik. Ata kanë miq të tyre dhe
Shkupin edhe Podgoricën në Pri-
shtinë. Atyre, shqiptarët u janë miq
të sinqertë. Ndërsa neve na japin
mesazh të qartë - ju jeni miq të kla-
sit të dytë, më pak të rëndësishëm
ose më pak miq. Përgjigjja jonë e
kësaj është se do të kemi një ba-
shkëpunim më të mirë të mund-
shëm, ndërsa mesazhin e tyre e
pranojmë dhe mirë e kuptojmë
kush është i afërt e kush më i

rëndësishëm”, sqaroi Vuçiq.
Pas komentit të Vuçiqit,

menjëherë me kumtesë reagoi mi-
nistri i Mbrojtjes, Aleksandar Vu-
lin, i cili theksoi se Serbia duhet ta
ndryshojë qëndrimin e tij ndaj Ma-
qedonisë dhe Malit të Zi, sepse në
këto vende nuk ka bashkëbisedues
të sinqertë dhe as miq. “I bëjmë
thirrje presidentit Vuçiq ta ndry-
shojë marrëdhënien e tij me Malin
e Zi dhe Maqedoninë Veriore dhe
t’u tregojë se miqësia me Serbinë
duhet të meritohet”, thuhet në
kumtesën e Vulinit.

Nëse nuk kanë guxim të vo-
tojnë kundër, thotë Vulini, mund të
ishin të përmbajtur. “Mali i Zi dhe

Maqedonia Veriore nuk votuan për
Kosovën, ata votuan kundër Ser-
bisë. Votat e tyre nuk e ndryshuan
vendimin e Kuvendit të Interpolit,
por duhet ta ndryshojnë qëndri-
min e Serbisë ndaj tyre. Presiden-
ti Vuçiq në qeveritë e Malit të Zi
dhe të Maqedonisë Veriore nuk ka
bashkëbisedues të ndershëm dhe
Serbia nuk ka miq”, e komentoi mi-
nistri i Mbrojtjes, Aleksandar Vu-
lin, vendimin e ish-republikave të
RSFJ-së për ta mbështetur hyrjen e
Kosovës në Interpol.

Gruevski i
mashtroi njerëzit
që i besonin
Shkup, 21 nëntor - Ish-kryemini-
stri i Maqedonisë, Nikolla
Gruevski i ka mashtruar njerë-
zit që kanë besuar në politikën
e tij, thotë profesori për poli-
tikë krahasuese ballkanike, në
Universitetin Maqedonia në
Selanik, Jorgos Hristidhis, për
televizionin “Klan Maqedoni”.
“Gruevski i mashtroi njerëzit
që i kanë besuar dhe u ka
borxh sqarim të madh. Mendoj
se është pikëlluese për të, për
njeriun që ishte lider i vendit,
të zgjedh të ikë nga përgjegjë-
sia e tij. Ish-kryeministri është
njeriu i parë i cili duhet t’i re-
spektojë ligjet e vendit dhe jo
të ikë dhe të bëhet subjekt i
talljes. Gruevski u bë subjekt i
talljes”, thekson Hristidhis. Po-
litikologu konsideron se
Gruevski edhe më tej do të
ndikojë në ratifikimin dhe zba-
timin e Marrëveshjes së Pre-
spës, por thotë se megjithatë
më lehtë do të zbatohet. Sipas
Hristidhis, Bashkimi Evropian
kthehet në Ballkan pasi që Bal-
lkani Perëndimor ishte kohë të
gjatë i lënë vetëm, duke kup-
tuar se në rajon qeverisin lide-
rin autoritar, që çon drejt
kërcënimeve të vërteta për si-
gurinë e rajonit.

PAS VOTIMIT “PËR” KOSOVËN NË INTERPOL

Vuçiqi nervoz me Maqedoninë: 
“Shkupi është kundër nesh”

Shkup, 21 nëntor - Hungaria ka Ligj të
ri për azil, i cili është mjaft restriktiv.
Ai parasheh mundësi për revoki-
min e vendimit për azil. Gjithashtu,
nëse Nikola Gruevski nuk merr në
të njëjtën kohë shtetësinë hunga-
reze apo vendbanimin të përher-
shëm, atëherë leja për azil ri-

shikohet rregullisht për disa vite.
Kështu theksoi Deskoska në lidhje
me njoftimin e ish-kryeministrit se
i është pranuar aplikimi për azil në
Hungari, përpara se autoritetet
maqedonase të kërkonin ekstradi-
min e tij. Deskoka shtoi se kjo nuk
është hera e parë që Maqedonia

kërkon ekstradim nga Hungaria
dhe se nuk ka pasur probleme deri
më tani. “Për ne ishte e pritshme
që kërkesa për ekstradim do të ven-
doset pas marrjes së vendimit për
kërkesën për azil. Kërkesa për ek-
stradimin e Gruevskit është shpje-
guar plotësisht dhe ne presim që

autoritetet hungareze të marrin
parasysh të gjitha argumentet. Ky
nuk është rasti i parë për të kërkuar
ekstradimin nga Hungaria. Deri
tani nuk ka pasur probleme dhe ne
shpresojmë se kjo nuk do të jetë
kërkesa e parë për ekstradim e cila
do të refuzohet”, tha Deskoska.

Shpresat e Deskoskës për ekstradim

QEVERIA HUNGAREZE NUK DO TA SJELLË ISH-KRYEMINISTRIN

Gruevski nuk ekstradohet 
“Gruevski, pasi mori azil
në Hungari, nuk mund
të ekstradohet në
vendin në të cilin është
qëllim i përndjekjes”,
tha ministri hungarez i
Drejtësisë,
LasloTroçani, ndërsa ka
hedhur poshtë
kërkesën e Ministrisë së
Drejtësisë së
Maqedonisë për
ekstradimin e ish-
kryeministrit 
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Shkup, 21 nëntor - Edhe një vendim
gjyqësor i ka dhënë të drejtë Bi-
lall Kasamit si kryetar i Lëvizjes
BESA, ndërsa BESËS së Afrim Ga-
shit i mbetet vetëm Gjykata e Stra-
sburgut për ankesë. Javë më parë,
Gjykata e Apelit ka hedhur poshtë
ankesën e fundit të grupit të Afrim
Gashit për të njohur partinë e tyre
si “Lëvizja BESA” . Në vendimin e
firmosur nga gjykatësja Lidija
Martinova, thuhet se ankesa e pa-
rashtruesit Afrim Gashi nëpërmjet
avokatit Goce Risteski, nuk ka
qenë e plotë dhe si e tillë, hidhet

poshtë ndërsa të drejtë i jepet
ndryshimeve të dala nga Kongre-
si i 24 shkurtit 2018, të mbajtur në
Shkup nga BESA e Bilall Kasamit.
Konkretisht, Gashi në Gjykatën e
Apelit për të dytën herë me radhë
ishte ankuar ndaj vendimit të
Gjykatës Themelore II, e cila kish-
te pranuar ndryshimet statutore
të Kongresit partiak të BESËS së
Kasamit. 

Në BESËN e Kasamit thonë se
tashmë shfrytëzimi i emrit BESA
nga grupi i Gashit është jolegjitim
dhe i dënueshëm nëse të njëjtit
tentojnë të shkaktojnë huti tek
elektorati i partisë. Kjo, siç thonë
në partinë e Kasamit, emri “Lëvizja
BESA i takon vetëm atyre që nuk e

tradhtuan rrugën e drejtë të lë-
vizjes dhe Platformën e saj poli-
tike në Maqedoni”. Ndryshe,
Gjykata Themelore 2 e Shkupit ta-
shmë vendimin gjyqësor për
njohjen legjitime të Kasamit si
kryetar dhe Kongresin e 24 shkur-
tit ia ka dorëzuar Regjistrit gjyqë-
sor për partitë politike, Gazetës
Zyrtare, si dhe Regjistrit qendror
të Maqedonisë. “Në pajtim me ne-

nin 17 dhe nenin 4 të Ligjit për
plotësim të Ligjit për partitë poli-
tike, dhe në bazë të dëshmive të
pranuara nga Gjykata Themelore
2, në Regjistrin gjyqësor të partive
politike regjistrohen të dhënat e
reja të partisë ‘Lëvizja BESA’ me
adresë rruga ‘Kristijan Todorovski
Karposh’, 84A, Shkup, si dhe krye-
tar Bilall Kasami”, thuhet në vendi-
min e gjykatës. Një muaj më vonë,
të njëjtin vendim e kishte konfir-
muar edhe Gjykata e Apelit, ndër-
sa tani është hedhur poshtë anke-
sa përfundimtare e grupit të Afrim
Gashit.

Dy BESAT thuajse gati një vit
janë endur nëpër gjykata se cili
nga dy grupet ka të drejtë. Dhe,
më shumë se katër vendime gjy-
qësor – si në shkallën e parë ashtu
edhe në të dytën, të drejtën e
kreut të partisë e kishte fituar Ka-
sami. Megjithëse vulat e partisë
që nga fillimi ishin në dorë të Ka-
samit, grupi i Afrim Gashit insi-
stonte se emri Lëvizja BESA u
takon atyre, ndërsa kishin iniciuar
disa procese gjyqësore.
Megjithatë, këta të fundit tashmë
do të ballafaqohen edhe me
dhjetëra padi penale të ngritur
nga Kasami për “shpifje”, “uzur-
pim” si dhe “manipulim me emrin
e partisë”. Të njëjta padi për të
njëjta vepra ka dorëzuar edhe
BESA si parti. (R.K) 

Shkup, 21 nëntor Danimarka e mbështet inte-
grimin e Maqedonisë në NATO dhe BE, por
për progresin në bisedime insiston në re-

zultatet nga reformat  dhe në parimin e me-
ritës, porositi shefi i diplomacisë daneze An-
ders Samuelsen gjatë takimit me ministrin
e Punëve të Jashtme, Nikolla Dimitrov.

“Danimarka e mbështet perspektivën
tuaj evropiane dhe aspiratat tuaja për anë-
tarësim në NATO. Gjithashtu nënvizuam se
progresi në bisedime do të pasojë vetëm pas
reformave dhe në bazë të qasjes së merita-
ve. Ky proces duhet të konsolidohet dhe të

dorëzohen rezultate të mëtutjeshme, më
tepër në luftën kundër korrupsionit dhe
reformave në administratën publike. Mo-
menti pozitiv në vendin tuaj ekziston dhe
duhet të mbahet. Ekonomitë e tregut mund
të funksionojnë vetëm nëse keni institucio-
ne publike, të cilat funksionojnë dhe sistem
juridik dhe nëse ekziston besim në dhënien
e drejtësisë”, tha Samuelsen. Ai nënvizoi se
fokusi  duhet të vendoset në reformat, ndër-

sa i përshëndeti edhe orvatjet e Qeverisë
për zgjidhjen e kontestit për emrin. “Marrë-
veshja e Prespës, ishte kompromis i rëndë
për të dyja palët”, tha Samuelsen.

Ministri Dimitrov duke u falënderuar për
vizitën kthyese, e cila është, siç tha e para pas
16-të viteve e një ministri danez të Punëve të
Jashtme në Maqedoni, e theksoi rëndësinë
e mbështetjes nga ky vend për qëllimet tona
strategjike.

Amnisti përmes
debatit me
pushtetin
Shkup, 21 nëntor - VMRO-DPM-
NE ka pritur mendim negativ
nga Qeveria për propozim-
ligjin e tyre për amnisti. Vlerë-
sojnë se ky është skenar i përga-
titur nga pushteti që ta
vazhdojë agonin e personave të
akuzuar për ngjarjet e 27 prillit.
Partia mbetet në qëndrimin se
nuk do të marrë pjesë në punën
e trupit koordinues për pajtim,
por thonë, nëse kjo ofron
zgjidhje për drejtësi jo selektive
do ta mbështesin. Nga VMRO-
DPMNE vlerësojnë se ka hapë-
sirë përmes debatit me pushte-
tin të përmirësohet zgjidhja për
amnisti për të cilën Qeveria dje
ka dhënë mendim negativ.
“Ne kemi pritur se do të ketë zh-
villim të këtillë të ngjarjeve për
arsye se edhe vetë ligji në mo-
mentin kur e parashtruam në
pajtim me Rregulloren nuk u
vendos në seancën e parë
gjegjësisht u refuzua nga ana e
shumicës. Kështu që tërë kjo
çon drejtë një konkluzioni se e
gjithë kjo farsë që po bëhet dhe
mosdhënia mbështetje për pre-
zantimin e ligjit për amnisti
është skenar i përgatitur për
vetëm një arsye të vazhdojë
agonia e të gjithë personave të
përfshirë në proceset e 27 pril-
lit”, deklaroi në Parlament koor-
dinatori i grupit të deputetëve
të VMRO-së, Nikolla Micevski.
Ai shton se nëse shumica dëshi-
ron ka mundësi përmes debatit
me amendamente të caktuara
ta përmirësojë zgjidhjen që e
propozon VMRO-DPMNE.
Dje, Qeveria ka dhënë men-
dim negativ në propozim-
ligjin për amnisti për të gjithë
të dyshuarit, të akuzuarit dhe
të dënuarit për 27 prillin, e
propozuar nga VMRO-DPM-
NE. Për këtë propozim ligj do
të debatohet në seancë parla-
mentare. Ministrja e Drejtësi-
së, Renata Deskoska theksoi se
ligji që është në procedurë
parlamentare me propozim të
deputetëve të VMRO-së, është
ligj që është gjithëpërfshirës,
jep çdo lloj amnistie, dhe Qe-
veria vlerëson se kjo nuk është
rruga e vërtetë për zgjidhjen e
kësaj çështje.

Shkup, 21 nëntor - Qeveria në
mbledhjen e fundit e detyroi
Bankën e Maqedonisë për Mbësh-
tetje të Zhvillimit (BMMZH) të
lidhë kontratë për kredi prej
92.242.500 denarëve (1.5 milionë
euro) me kombinatin “Jugohrom”
nga Jegunoci për ndërtimin e siste-
mit filtrues për mbrojtje nga
ndotja. Kredia do të jetë nga linja e
Fondit të posaçëm kreditor, ndërsa
vendosja e filtrave do ta përmbu-
shë obligimin ligjor pa të cilin fa-
brika nuk mund të vazhdojë të pu-
nojë dhe t’i angazhojë të
punësuarit.

Zëdhënësi i Qeverisë, Muhamet

Hoxha në konferencë për shtyp
kumtoi se linja kreditore është me
afat të pagesës prej pesë viteve dhe
grejs-periudhë prej një viti, ndërsa
marrëveshja e nënshkruar mes
BMMZH-së dhe “Jegunocit” do të
publikohet. “Presim përfundimisht
të zgjidhet problemi me ndotjen,

përkatësisht vendosja e filtrave në
këtë kapacitet. Konsiderojmë se kjo
do të ndikojë pozitivisht në
mbrojtjen e mjedisit jetësor, por
edhe nga aspekti ekonomik - ky ka-
pacitet të vazhdojë të punojë në të
ardhmen kur do t’i plotësojë kush-
tet ligjore”, tha Hoxha. Ai theksoi

se kompania nuk mund të funksio-
nojë përderisa nuk i përmbushë
kriteret që kërkohen me ligj dhe
derisa nuk e merr lejen nga Mini-
stria e Mjedisit Jetësor. Në
ndërkohë, dilemë në këtë vendim
ka shprehur shoqata qytetare Eco
Guerilla, e cila nëpërmjet një reagi-
mi drejtuar mediave, akuzon Qe-
verinë për manipulim, pasi siç thek-
sohet, “e dimë tashmë të gjithë se
nevojiten 12 milionë euro për in-
stalimin e filtrave në Jugohrom,
ndërsa Qeveria dëshiron që me 1.5
milionë euro, t’i lejojë punën
ndotësit dhe vrasësit më të madh
në rajonin e Pollogut”. (U.H)

SAMUELSON ME POROSI PËR SHKUPIN ZYRTAR 

Mbështetje për BE-në dhe NATO-n, por reformat të zbatohen

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

Qeveria i siguron kredi ndotësit më të madh të Pollogut
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GJYKATA E APELIT HEDH POSHTË ANKESËN E FUNDIT TË GASHIT

BESA përfundimisht i takon Kasamit
Në vendimin e
firmosur nga
gjykatësja Lidija
Martinova, thuhet se
ankesa e parashtruesit
Afrim Gashi nëpërmjet
avokatit Goce Risteski,
nuk ka qenë e plotë
dhe si e tillë, hidhet
poshtë ndërsa të drejtë
i jepet ndryshimeve të
dala nga Kongresi i 24
shkurtit 2018, të
mbajtur në Shkup nga
BESA e Bilall Kasamit
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Omer XHAFERI

Shkup, 21 nëntor - Për më 4 dhjetor
është prolonguar procesi gjyqësor
për lëndën “Fortesa-Target”. Krye-
tarja e Këshillit Penal, Xheneta
Begtoviq, të hënën tha se shkak se
të akuzuarit Sasho Mijallkov, ish-
shef i Drejtorisë për Siguri dhe
Kundërzbulim, i është shqiptuar
masa e paraburgimit dhe mos pa-
sja e mundësisë që i njëjtë
menjëherë të sillet në gjykatë,
seanca gjyqësore anulohet për
muajin e ardhshëm. Përveç ak-
takuzës për realizimin e përgjime-
ve masive të jashtëligjshme, Mijal-
lkov nga ana e Prokurorisë Speciale
Publike hetohet edhe në rastin “Ti-
tanik 2”, “Arka” dhe “Tortura”, ndër-
sa mbrëmë, me pranga në duar
është nxjerrë nga hoteli Meriot dhe
është dërguar në Shutkë. 

Kësisoj, para datës 4 dhjetor kur
është caktuar gjykimi për rastin në
fjalë, Mijallkovi nga burgu i Shutkës
për në Gjykatën Penale të Shkupit
duhet të transferohet fillimisht më
27 nëntor, në gjykimin për lëndën
“Titanik 2” dhe më 29 nëntor për
rastin “Arka”. 

Ndryshe, në vendimin e GJPSH-
së për shqiptimin e masës së para-
burgimit për të akuzuarin Mijal-
lkov, qëndron se personi në fjalë ka
arsye të arratiset për shkak se në
llogari të një personi juridik, ku
merr pjesë edhe ai, figurojnë 8 mi-
lionë euro, gjegjësisht në emër të tij

në xhirollogari posedon 3 milionë
euro. 

Avokatët e tij, duke e komen-
tuar këtë arsyetim në vendimin për
paraburgimin, kanë thënë se PSP
edhe më herët e ka pasur të njohur
gjendjen financiare të Mijallkovit
dhe se miliona eurot nuk kanë
qenë të fshehura. Në ndërkohë, he-
time shtesë kundër Mijallkovit po
bëhen edhe në lëndën e re të PSP-
së, “Perandoria”. Kështu që, burime
gjyqësore thonë se pas skadimit të
afatit 30-ditor për paraburgim në
Shutkë, Mijallkovit sigurisht do t’i

shtohet masë plus e paraburgimit
për lëndën “perandori”, ndërsa
edhe kjo masë do të mbështetet
me argumente për mundësi arrati-
sje nëse lirohet të mbrohet në liri.

Vala e re e paraburgimeve të
kërkuar nga PSP u aktualizua pasi
në rrethana ende të panjohura për
autoritet vendase, javën e kaluar
arriti të arratiset Nikolla Gruevski,
i dënuar në rastin “Tank” dhe i aku-
zuar në disa procese tjera vijuese.
Fillimisht prokuroria speciale e Ka-
tica Janevës, nga informacione të
mbledhura nga shërbimet e siguri-

së, ju shqiptoi masën e paraburgi-
mit Mile Janakievskit dhe Kirill
Bozhinovskit. Gjatë arsyetimit të
këtij vendimi, prokurorja speciale
Lile Stefanova tha se Janakievski
dhe Bozhinovski kanë planifikuar
arratisjen nga vendi, pasi para-
prakisht kishin dështuar përpjekjet
për të fituar amnisti nga presiden-
ti i shtetit, Gjorgje Ivanov. Me këtë
rast, PSP ditë më parë paralajmëroi
se në “shtetin tonë nuk ka njerëz të
paprekshëm”, duke aluduar në fi-
gurën e Sasho Mijallkovit dhe të
tjerëve.

Qefsere ABDYLI

Shkup, 21 nëntor - Qytetarët e Ma-
qedonisë që jetojnë dhe punojnë
në vendet e Bashkimit Europian vi-
tin e kaluar kanë dërguar 194 mi-
lion euro për të afërmit e tyre në

vendin tonë. Këto janë të dhënat e
fundit të EUROSTAT-it mbi daljen
nga transferimet personale të sh-
teteve anëtare në vendet tjera.
Rreth 194 milionë euro vitin e ka-
luar dërguan shtetasit e Maqedo-
nisë që punojnë në vendet e BE-së
për familjet e tyre në vend. Kjo do
të thotë se ata kanë dërguar një
mesatare prej 97 euro për banorë,
që është shumë pak krahasuar me
vendet tjera të rajonit. 

Për dallim nga viti i kaluar, emi-
grantët serb në kuadër rajonal
bartën më shumë para në vendin e
tyre. Ata arritën 2.9 miliard euro,
duke paraqitur 422 euro për banor.
Menjëherë pas tyre, emigrantë nga

Kosova dërguan 421 euro për ba-
norë, ose një total prej 759 milionë
euro. Pas tyre menjëherë pasohen
nga malazezët me 326 euro për ba-
norë. Vitin e kaluar, në këtë vend
ballkanik, BE bëri 203 milion euro.
Më shumë se ne në vendin tonë po
investojnë edhe në emigrantë sh-
qiptarë. Në Shqipëri, rreth 870 mi-
lion euro vitin e kaluar, ose 311 euro
për banorë. Këto shifra janë pjesë
e analizës së statistikave evropiane
që sublimohen në të dhënat më të
fundit të EUROSTAT-it dhe i refe-
rohen daljeve të transferove per-
sonale nga vendet anëtare në ven-
det tjera.

Statistika evropiane gjithashtu

karakterizohet me numra për të
huajt që jetojnë dhe punojnë në
Maqedoni. Ata vitin e kaluar dër-
guan gjithsej 18 milion euro në
vendet tjera, mirëpo nuk është e
specifikuar se sa në vendet e BE-
së, dhe sa në vendet e treta. Rapor-
ti i EUROSTAT-it tha se nga vendet
e BE-së, dalja e transfereve perso-
nale në vitin 2017 ishte më e larta
në Francë me 10.6 miliard euro, e
ndjekur nga Spanja me 7.3 miliard
euro dhe Mbretëria e Bashkuar me
6.8 miliard euro. Të ardhurat më
të larta u regjistruan në Portugali
rreth 3.6 miliard euro, pasuar nga
Polonia me 3.1 miliard euro dhe
Rumania me 2.8 miliard euro. 

Paraburgim 
për hajnin nga
Shqipëria
Shkup, 21 nëntor - Një shtetasi sh-
qiptar i cili ilegalisht ka qëndruar
në Maqedoni dhe te i cili është
gjetur armë i është caktuar masë
paraburgimi prej 30 ditësh. Para-
burgimi është kërkuar nga
Prokuroria Themelore Publike e
Gostivarit. Nga Prokuroria The-
melore Publike e Gostivarit sot
kumtuan se pas njohurive opera-
tive është bastisur vendi ku ka
qëndruar shtetasi shqiptar 30-të
vjeçar me ç’rast janë gjetur
armë-kallash dhe karikator me
20 plumba, si dhe shumë gjëra
origjina e të cilave po hetohet,
ndërsa për të cilat ekziston dy-
shim se janë nga veprat tjera pe-
nale të kryera. “Procedura hetue-
se vazhdon në drejtim të
konfirmimit të pjesëmarrjes
eventuale të të dyshuarit edhe
në vepra juridike penale. Proku-
rori publik i cili vepron në këtë
lëndë udhëheq procedurë
kundër të dyshuarit për veprën e
bërë penale “përpunim të paau-
torizuar, mbajtje, ndërmjetësim
dhe tregtim me armë ose sub-
stanca spërkatëse”, nga neni 396
paragrafi 2 në lidhje me paragra-
fin 1 të Kodit penal. Duke vlerë-
suar se janë plotësuar bazat
ligjore, prokurori publik te Gjyka-
ta Themelore Gostivar dorëzoi
Propozim për përcaktimin e ma-
sës së paraburgimit për të dy-
shuarin. Gjykata me vendim e
pranoi propozimin e prokurorisë
dhe personit të dyshuar i përcak-
toi paraburgim në kohëzgjatje
prej 30 ditësh”, citohet në kumte-
së. (U.H)

Tre adoleshentë nga
Tetova dyshohen 
për 13 grabitje
Tetovë, 21 nëntor - Kundër tre ado-
leshentëve, dy nga Tetova dhe
njëri nga Ozormishte, SPB-Te-
tovë ka ngritur padi penale për
shkak të dyshimit bazë se janë
autorë të 13 veprave penale, prej
të cilave gjashtë “grabitje të rën-
da”, tre “grabitje të rënda në
përpjekje” dhe katër “grabitje”,
informuan nga policia e Tetovës.
“L.Ç (15) dhe B.M.(16), të dy nga
Tetova dhe A.Z.(17) nga fshati
Ozormishte dyshohen se në pe-
riudhën nga 29 qershori deri më
4 shtator të këtij viti, me përdori-
min e një vegle kanë hyrë në
objekte fetare, shtëpi, klube fut-
bolli dhe objekte tjera në Tetovë.
Prejse  kanë hyrë, ata kanë marrë
para, celularë, pajisje sportive,
akumulatorë, aparat për larjen e
automjeteve dhe  pemë zbuku-
ruese me çka kanë fituar interes
pronësor kundërligjor në vlerë
prej rreth 229.600 denarë”, infor-
mojnë nga policia. 

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

REMITENCAT E VITIT 2017

Mërgimtarët kanë dërguar 194 milionë euro
Për dallim, emigrantët
serb vitin e kaluar kanë
transferuar më shumë
para në vendin e tyre.
Ata arritën shumën 2.9
miliard euro, duke
paraqitur 422 euro për
banorë 
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ISH-SHEFI I DSK-së GJATË KOHË DO JETË NË BURG

Ja për sa para Mijallkovi
përfundoi në Shutkë

Në vendimin e GJPSH-së
për shqiptimin e masës
së paraburgimit për të
akuzuarin Mijallkov,
qëndron se personi në
fjalë ka arsye të arratiset
për shkak se në një
xhirollogari të
përbashkët me një
person tjetër juridik,
figurojnë 8 milionë euro,
gjegjësisht në emër të tij
në xhirollogari posedon 3
milionë euro

A PO KURSEHET JANKULLOVSKA 

Ndërkohë i vetmi i akuzuar, nga mesi i
“top” funksionarëve nga qeverisja e
kaluar që ende mbrohet në liri është
Gordana Jankullovska, ish-ministrja e
MPB-së. Pas arratisjes së Gruevskit, ajo
publikisht deklaroi se as që i kujtohet të
ndërmarrë një veprim të tillë. Mirëpo,
mbetet të shihet gjatë ditëve në vijim nëse PSP do
të kërkoj masën e paraburgimit edhe për
Jankullovskën apo jo. Listën e personave të

arratisur për të cilët PSP ka ngritur
aktakuzë dhe të cilët kërkohen me
fletëarrest ndërkombëtar e kryesojnë
ish shefi i Drejtorisë së Pestë, Goran

Grujovski dhe bashkëpunëtori i tij,
Nikolla Boshkovski, të cilët zyrtarisht

dihet se gjenden në Greqi. Kësaj liste së
fundmi i është bashkangjitur edhe Nikolla
Gruevski, ish-kryeministri që të martën publikisht
njoftoi se kishte fituar azil politik në Hungari. 

Koha
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 21 nëntor - Buxheti i bujqësi-
së në vitin 2019 do të jetë i vlefshëm
10.5 miliardë denarë, ndërsa vetëm
për subvencione bujqësore në mot
do të ndahen 6.6 miliardë denarë.
Risi vitin e ardhshëm do të jetë
ndryshimi i mënyrës së ndarjes së
subvencioneve, ku gati gjysma apo
47 për qind e fermerëve që punojnë
më pak se një hektar tokë - do të fi-
tojnë subvencione fikse, apo të vet-
me me procedura të thjeshtësuara.

Paralajmërohet se edhe në mot,
subvencionet të paguhen tërësisht
dhe me kohë.

“Buxheti i ri për vitin 2019 për
sektorin e bujqësisë parashikon
masa dhe politika që synojnë avan-
cimin e bujqësisë, përmes rritjes së
tokave punuese, krijimin e kushte-
ve për bujqësi moderne dhe
konkurruese. Gjithashtu, buxhetet
themelore të institucioneve janë të
planifikuara në atë mënyrë që do
sigurojnë servisimin e nevojave
rrjedhëse të sektorit bujqësor, dhe
atë në radhë të parë pagesën me
kohë të subvencioneve dhe përk-
rahjes tjetër financiare, realizimin e
projekteve kapitale në vaditjen e
tokës, zhvillimin rural, kofinanci-

min e fondeve evropiane”, tha mini-
stri i Bujqësisë, Ljupço Nikollovski
gjatë prezantimit të masave të
ndryshme që parashikohen në vitin
e ardhshëm. Sipas tij, qëllimi për-
fundimtar i masave të ndryshme
që planifikohen në buxhetin për vi-
tin 2019 për bujqit dhe bujqësinë,
është të krijohen kushte për
prodhimtari më të madhe në vël-
lim, rritjen e konkurrencës së saj
dhe të ardhura më të mëdha për
fermerët.

Njëherësh, do të fillojë edhe
mbështetja financiare për 50 për
qind e naftës së gjelbër për afër 55
mijë fermerë, me çka në përfun-
dim e sipër janë të gjithë procedu-
rat si dhe marrëveshjet me bankat

komerciale.  Në buxhet janë para-
shikuar edhe mjete prej 200 deri
300 milionë denarë për sistemin e
vaditjes Reçicë-Raven, ku në
rrjedhë e sipër është edhe procesi i
kompensimit të pronarëve të tokës,
me çka do të vaditen afër 3500 hek-
tarë në fushën e Pollogut. Vlera e
tërësishme e investimit për realizi-
min e gypit kryesor të këtij sistemi
meliorativ që filloi të realizohet në
vitin 2018, arrin në 955 milionë de-
narë. Ai do të ndërtohet në dy faza
në afat prej pesë vitesh dhe me
mjete të Buxhetit të shtetit përmes
Programit për Përkrahje Financia-
re të Zhvillimit Rural. Vitin e ardh-
shëm do të investohet edhe në si-
stemin e vaditjes në Dibër, me afër
një milion euro.

Në kuadër të projekteve kapita-
le të vaditjes dhe furnizimit me ujë
të banorëve, do të investohen edhe
184 milionë denarë për sistemin e
vaditjes së Luginës së Vardarit të
Jugut, 212 milionë denarë në digën
Zletovica, dhe afër 27 milionë de-
narë në digën Lisiçe.

Ministri i Bujqësisë, Ljupço
Nikollovski gjatë prezantimit të
Buxhetit për bujqësinë e vitit të
ardhshëm theksoi se janë fuqi-
shëm të angazhuar si Qeveri për

zhvillimin e bujqësisë si mbësh-
tetëse e madhe e zhvillimit ekono-
mik në shtet. Lidhur me problemin
e përvitshëm të plasmanit të sigurt
të prodhimeve bujqësore, ai tha se
kjo është një çështje, ku problemet
janë grumbulluar me vite të tëra
dhe nuk mund të zgjidhet brenda
nate, ndërsa kërkoi më shumë
kohë. 

“Në drejtim të zgjidhjes siste-
more të shitjes së sigurt të prodhi-
meve bujqësore, ndërmerren më
shumë aktivitete siç janë rritja e
mjeteve për sistemet e vaditjes së
tokës, përkrahja më e madhe për
industrinë përpunuese, si dhe prej
vitit të ardhshëm do të vendosen
masa intervenuese nga Buxheti i
shtetit në sistemin e subvencione-
ve sipas rekomandimeve të ek-
spertëve evropian. Në bisedë e
sipër jemi edhe me investitorë nga
jashtë për ndërtimin e qendrave
grumbulluese, si dhe të përgatitjes
së Strategjisë shtatëvjeçare zhvil-
limore të bujqësisë, ku do të traj-
tohet edhe problemi i grumbulli-
mit të prodhimeve bujqësore”,
thotë Nikollovski, duke shtuar se
është intervenuar edhe për më
shumë prodhime bujqësore me
subvencione shtesë. 

Remzije BILALLI

Shkup, 21 nëntor - Gjatë ditës së sot-
me u promovuan dhe u ndanë
informata mbi projektin e binjakë-
zimit “Forcimi i sistemit ndëshkues
– korrigjues dhe shërbimit të pro-
bacionit.”, i cili filloi të realizohet
nga 31.02.2018 dhe buxheti i
projektit është 950.000 EUR.
Projekti zbatohet në bashkëpunim
me Fondacionin Gjerman për Ba-
shkëpunim Ndërkombëtar Ligjor
(IRZ) dhe Qendra Holandeze për
Bashkëpunim Ndërkombëtar

Ligjor (CILC), ku përfituesi kryesor
është Drejtoria për Ekzekutimin e
Sanksioneve pranë Ministrisë së
Drejtësisë së Republikës së Maqe-
donisë.

Qëllimi i përgjithshëm i projek-
tit është të përmirësohet efikasi-
teti dhe funksionimi i sistemit kor-
rigjues-risocializues dhe zhvillimit
të shërbimit efikas dhe të qëndrue-
shëm të sprovimit me respektimin
e plotë të të drejtave dhe dinjitetit
të personave të privuar nga lira dhe
të personave mbi të cilat zbatohen
masa të sprovimit me qëllim të ri-
socializimit të tyre në shoqëri.
Projekti do të zbatojë aktivitete për

drejtim më të mirë të institucio-
neve korrigjuese-risocializuese
dhe edukative si dhe për zhvilli-
min e mëtutjeshëm të strukturës
institucionale dhe organizative të
shërbimit të sprovimit.

Binjakëzimi është një instru-
ment për përforcimin e kapacitete-
ve administrative të shteteve në
para aderim në BE. Qëllimi i
projekteve të binjakëzimit është
të mbështeten vendet gjatë zhvil-
limit të administratës ba-
shkëkohore dhe efikase me për-
qendrim të veçantë mbi
strukturën, kapacitetet njerëzore,
njohuri dhe shkathtësi menaxhi-

mi për harmonizimin e ligjeve me
ato të BE-së (gjegjësisht me të
Drejtën Evropiane). Këto projekte
sigurojnë që korniza për admini-
stratën publike dhe organizatave
private-publike në shtetet e përfi-
timit të punojnë me organizatat
homologe nga shtetet anëtare të
BE-së me qëllim të përmirësimit
dhe zbatimit më të mirë të pjesëve
të së Drejtës Evropiane në shtetet e
përfitimit. Që prej vitit 1998, më
tepër se 1300 projekte të binjakëzi-
mit janë financuar dhe zbatuar.

E pranishme ishte e ministrja e
Ministrja e Drejtësisë, Renata Tre-
neska Deskoska, e cila theksoi se

nuk ka aspekte më të rëndësish-
me të jetës njerëzore se sa të drej-
tat e njeriut, të cilat duhet të
mbrohen si për njerëzit që janë në
liri, por edhe për ata që kanë liri të
kufizuar. Kjo është e shënuar edhe
në Konventën Evropiane për të
Drejtat e Njeriut, ku thuhet se
askush nuk duhet ti nënshtrohet
dhunës , trajtimit çnjerëzor ose de-
gradues dhe dënimit

“Futja e Shërbimit të provës do
të ndihmojë në masë të madhe në
riintegrimin dhe rehabilitimin e
shkelësve, uljen për përsëritjen e
krimeve, do të ofrojë asistencë dhe
do të forcojë ndjenjën e sigurisë së
viktimave të krimit dhe do të ndih-
mojë në zvogëlimin e popullsisë
në burgje”, tha Deskoska.

Ajo shtoi se në Maqedoni dëni-
mi me burg është dominon,
burgjet nuk duhet të shërbejnë
vetëm për largim nga liria por si
institucionet për korrigjimin e sjel-
ljes sepse personat e akuzuar për-
sëri do të kthehen në shoqëri. Si-
stemet moderne të drejtësisë
penale nënkupton qasje komplek-
se që përfshin dimensionin e ndë-
shkimit, risocializimit dhe përsh-
tatjes sociale të kryerësve të
veprave penale. 

GJENDJA E SISTEMIT NDËSHKUES-KORRIGJUES

Personave të privuar nga liria t’iu ruhet dinjiteti
Nuk ka aspekte më të
rëndësishme të jetës
njerëzore se sa të
drejtat e njeriut, të cilat
duhet të mbrohen si
për njerëzit që janë në
liri, por edhe për ata që
kanë liri të kufizuar. Kjo
është e shënuar edhe
në Konventën
Evropiane për të
Drejtat e Njeriut

BUXHETI BUJQËSOR 2018

Mbështetje për bujqësinë konkurruese 
Për subvencione
bujqësore, në mot do të
ndahen 6.6 miliardë
denarë. Risi vitin e
ardhshëm do të jetë
ndryshimi i mënyrës së
ndarjes së
subvencioneve, ku gati
gjysma apo 47 për qind
e fermerëve që punojnë
më pak se një hektar
tokë, do të fitojnë
subvencione fikse 

Koha
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Dje (të mërkurën)  në Manastir, në moshën
78 vjeçare, ndërroi jetë gazetari dhe veprimta-
ri i shquar, Qenan Hasani. Shuarja e tij shkaktoi
dhembje në familje por edhe në rrethin e gjerë
shoqëror, e mbi të gjitha tek kolegët me të cilët,
Qenani, me dekada kishte bashkëpunuar. 

Qenan Hasani u lind më 20 maj të vitit 1940
në fshatin Desovë të Prilepit, në një familje me
gjendje tejet të vështirë ekonomike. Në gjuhën
shqipe kreu vetëm katër klasat e shkollës fillo-
re në fshat, kurse katër klasat tjera të tetëvjeça-
res në gjuhën maqedonase në fshatin Dollnen.

Bashkë me gjashtë shqiptarë të tjerë, ishte gje-
nerata e parë që kreu tetëvjeçaren. Ata gjashtë
shokët e tij, siç tregon Qenani, u shpërngulën në
Turqi, kurse baba i tij nuk dëshironte që të lar-
gohet nga Desova. Shkollën e mesme, po ash-
tu në gjuhën maqedonase e kreu në Prilep.
Për tre vjet punoi si mësues në fshatin e
lindjes. Në vitin 1963 pushteti i atëhershëm
vendosi që shkolla shqipe të mbyllet me pre-
tekst kinse gjuha shqipe s’paska perspektivë.
Po atë vit, Qenani kaloi në Manastir ku kreu
Akademinë Pedagogjike, grupin Gjuhë maqe-

donase-serbokroate dhe historinë e letërsisë
së popujve jugosllav. Një vit zëvendësoi në
shkollën e qytetit, pastaj një vit punoi në fsha-
tin Ostrec të Manastirit. Pastaj derisa u pen-
sionua punoi në shkollën e fshatit Këshavë. Ka
bashkëpunuar me të gjitha mediet në gjuhën
shqipe në Maqedoni, përfshi edhe gazetën “Ri-
lindja” të Prishtinës, kurse një vit para se të ndër-
rojë jetë ishte korrespondent i rregullt i gazetës
KOHA.

Qenan Hasani u varros dje në varresat e
qyetit në Manastir. 

Rilindësi i fundit 
i Manastirit!
Gazeta KOHA përmes rubrikës së saj
NDRYSHE ME… më 10 Korrik, 2017,
kishte prezantuar një profil më të
gjerë të kolegut, Qenan Hasani, kurse
në interesimin e Delvina Kërluku, se
pse shqiptarët e Manastirit vazh-
dojnë t’i shkollojnë fëmijët e tyre në
gjuhën maqedonase dhe a është ky
rrezik real që shumë shpejtë gjuha
shqipe të mos përdoret as në përdit-
shmëri, Qenan Hasani, ndër të tjera
qe përgjigjur:
“Është ky një fenomen i çuditshëm.
Ata që vazhdimisht shkaktonin rea-
gime me kërkesë për hapjen sikur
edhe të një paraleleje me mësim në
gjuhën shqipe, sot kur në konkurs sh-
pallen tri paralele, nuk konkurron
asnjë shqiptarë. Para do kohe kam
shkruar se shumica e intelektualëve
manastiras, me përjashtim të një
numri të vogël që arsimin e kanë fil-
luar dhe e kanë kryer në gjuhën shqi-
pe, shqipen e njohin sa edhe nxënësit
e klasës së nëntë, bile edhe arsim-
tarët. Tashmë ka filluar nëpër rrugët
shqiptari me shqiptarin të komu-
nikojnë në gjuhën maqedonase. Asi-
milimi me të madhe po troket në
dyert e shqiptarëve të Manastirit. Kjo
është edhe një tragjedi plotësuese
për shqiptarët e vendlindjes së Alfa-
betit”.

Më gjerësisht:
https://www.koha.mk

/rilindesi-i-fundit-i-
manastirit/?fbclid=IwAR037VyuA5HZh
9gGfSuov2Icz9fFFDIM6miwXdNG7ypp

UnNmtMoDJ8Jk_LU

IKU EDHE NJË BURRË
I RRALLË
U rrëqetha sakaq kur e kuptova këtë
lajm të hidhur! Miku im, Qenan
Hasani, prej sot, nuk do të jetë në
mesin tonë! E dhimshme! Një
humbje e pakompenzuar! Ne sot
humbëm një doajen të gazetarisë
shqiptare, humbëm një intelektual të
vyer, një veprimtar të pashoq, një mik
të dashur, me zemër të madhe! Unë
humba një mik timin shumë të
dashur, shumë të afërt, shumë
dinjitoz! Rrallë mund të gjejë njeri aq
zemërbardhë, aq të sinqrtë dhe aq të
vendosur!
Nuk e lëshoi penën e gazetarit as për
një çast! Një jetë u bëri ballë stuhive
dhe sfidave të shumta. Por, as për një
çast nuk u tremb,nuk u zbraps,nuk u
fsheh!Ishte burre tejburrerie!Nuk u
frikesua asnjehere ta thote te
verteten! Nuk u frikesua t’i mbroje
shqiptarët e pambrojtur të
Manastirit! U qëndroi ballë
deliriumeve nacionaliste
antishqiptre, kur kërkohej djegia e
shtëpive dhe zhdukja edhe e atyre
pak shqiptarëve të mbetur në
Manastir! Ai, si një luan i patrembur, u
bëri ballë me penë në dorë,duke e
shkruar gjithmonë të vërtetën!
Trim mbi trimat ishte Qenani! Ai do të
mbetet i pazevendesuar ne gazetrine
shqiptare!Do te mbetesh gjithmone
ne kujtsen tone,miku i madh i imi!
Perendia te bekofte per shpritin tend
te bardhe dhe per veprat tua te
medha!
Qenan,miku im!Porta e Parajses,do te
jete e hapur per ty!

Alush Kamberi

EMBLEMË E QËNDRESËS DHE
GAZETARISË SHQIPE NË
MANASTIR 
U shemb jeta e një gazetari dhe një
miku, të dashur, të vendosur dhe mbi
të gjitha, një kombëtari, me të cilin,
ndamë çaste gëzimi, hidhërimi ndaj
padrejtësive që dhe sot e ngulfatin
Manastirin, por dhe shpresash për një
nesër më të mirë. Bohem dhe
shakaxhi, i afërt dhe sahera i
buzëqeshur, ndau me mua shumë të
ngjara kolegiale... -Të pushoftë shpirti
në qetësi, emblemë e qëndresës dhe
gazetarisë shqipe, në Manastir dhe
gjetkë!

Skender Raufi

AQ SHUMË E DESHTE KËTË
KOMB!
Më trishtoi ky lajm kaq i hidhur! U
prehtë në paqe kolegu dhe miku ynë,
që aq shumë e deshte këtë komb!

Ilir Ajdini

QENAN HASANI, GARDIANI I
FUNDIT I SHQIPTARIZMËS
NË MANASTIR
Paska ndërruar jetë Qenan Hasani,
gazetari i vetmuar, gardiani ndoshta i
fundit i shqiptarizmës në Manastir. O
Zot, mëshiroje këtë njeri të mirë!

Ismail Sinani

GUXIMI, SHENJË E
PËRHERSHME E TIJ 
Të gjithë ne që u rritëm me zërin e tij
të përveçëm, që vinte nga Manastiri i
vetmuar, sot, ndjehemi të pikëlluar.
Guximi dhe energjia mbeten shenjë e
përhershme e tij. Ai iku pikërisht në
prag feste, në prag kremteje
shkronjash shqipe, të cilave iu dha
shpirtin e tij epik. Një humbje e
madhe për gazetarinë shqiptare.
Lamtumirë Qenan Hasani!

Bardhyl Zaimi

Reagime pas lajmit për
vdekjen e Qenan Hasanit

IN MEMORIAM

Ndërroi jetë
gazetari

Qenan Hasani

Kush e ka ditur se ky do të jetë shkrimi i fundit (të cilin po e ribotojmë sot) i kolegut
tonë, Qenan Hasani. Kush e ka ditur se pikërisht një vit pas këtij shkrimi, atë nuk
do të mund ta marrim në telefon për ta ftuar në festën e gazetës sonë, që duhet të
mbahet ditën e premte. Zëri përtej telit ishte shuar. Qenani i hareshëm dhe
gjithmonë i gatshëm për sfida profesionale, nuk do ti përgjigjet më thirrjeve tona,
por ai do të mbetet i pashlyer në zemrat dhe mendjet tona.

Qenan HASANI

Manastir, 20 nëntor 2017 - Pas përfundimit të
zgjedhjeve të fundit lokale dhe pas konstitui-
mit të organeve të vetëqeverisjes lokale, në të
cilën dominojnë forcat progresive të koalicio-
nit me LSDM, shqiptarët e Manastirit, duke
marrë parasysh deklaratat e kryeministrit ak-
tual, Zoran Zaev, për krijimin e shtetit të qyte-
tarëve të barabartë, me të drejtë shpresojnë
se do të zgjidhen të gjitha problemet e grum-
bulluara dekada me radhë. Por, a do të ndodh
ashtu siç shpresojnë shumica e manastirasve,
kjo pritet të shihet në të ardhmen, nga se nuk
varet vetëm nga pushtetarët lokal, por edhe
nga vetë shqiptarët, të cilët, përmes përfaqë-
suesit të zgjedhur në Këshillin komunal, do të
duhet t’i parashtrojnë kërkesat e tyre në
mbledhjet e Këshillit komunal.

Problemet janë të shumta dhe të ndrysh-
me, kështu që është vështirë të thuhet se nga
ku t’ia fillojmë. Fshatrat e banuara me shqip-
tarë janë në gjendje të mjerueshme, sidomos
infrastruktura rrugore dhe objektet e stërvjetë-
ruar të shkollave, gjendja ekologjike gjithash-
tu fare nuk i plotëson kushtet e normales për
jetë të shëndoshë. Kujdesi për shëndetin e ba-
norëve dekada me radhë është lënë pas dore,
edhe pse në fshatin Graeshnicë ekziston objek-
ti modern i ambulancës së dikurshme, në të
cilën deri para disa vitesh ishte punësuar një
mjeke, e cila me ndërgjegje të madhe e kryen-
te detyrën e mjekut popullor. Pas vdekjes së
mjekes, Qendra shëndetësore e Manastirit nuk
e pa të udhës të punësojë mjek tjetër, duke i

lënë kështu pa përkujdesje mjekësore disa
fshatra të banuara edhe me shqiptarë. Ky
duket se është edhe problemi më akut që
kërkon zgjidhje të përnjëhershme dhe të
përhershme. Ndërkaq, problemi me hapjen e
paraleleve të arsimit të mesëm me mësim në
gjuhën shqipe, kërkon angazhim më të vendo-
sur, më studioz nga se, maqedonasit çdo herë
i kanë minimizuar dhe manipuluar me për-
caktimet e shqiptarëve.

Eliminimi i diskriminimit të filloristëve sh-
qiptarë, sidomos kur bëhet fjalë për gjuhën e
zhvillimit të procesit edukativ-arsimor, gjitha-
shtu është një nga problemet më prioritar. Në
ciklin lëndor të të dy shkollave, ndodh edhe
një absurd çfarë nuk e arsyeton as ligji, por
edhe logjika e shëndosh. Librat (tekstet) nga
disa lëndë janë në gjuhën shqipe, kurse proce-
sin e mësimit e zhvillon arsimtarja maqedona-
se në gjuhën maqedonase, kështu që s’ka kurr-
farë efekti as libri, e as puna e arsimtarit
maqedonas në gjuhën maqedonase. Për të
zgjidhur këto dhe probleme tjera që e
ngarkojnë arsimin shqip, më se e nevojshme
është emërimi i një drejtori shqiptar. Në të
kundërtën, problemet jo që nuk do të
zgjidhen, por edhe më shumë do të shtohen.
Kështu mendon edhe Faruk Arifi, i cili shprehet
se ”që nga integrimi i shkollës “Nikola Teslla” që
ishte shkollë e shqiptarëve dhe turqve me
shkollën maqedonase “Goce  Dellçev”, arsimi
shqip u shkatërrua, përjetoi përdhosjen dhe
diskriminimin më të madh gjatë historisë.
Është kohë një here e përgjithmonë, proble-
meve t’u thuhet lamtumirë”, shprehet Arifi.

Shpresë e zbehtë te shqiptarët e Manastirit

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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Urim HASIPI

Tetovë, 21 nëntor - Banorë të fsha-
trave të Malësisë së Tetovës kanë
reaguar lidhur me punimet që zh-
villohen në këtë periudhë në
rrugën Shipkovicë-Brodec në dalje
të Shipkovicës. Ky vend që gjithnjë
është kritik për shkak të rrëshqitjes
së dheut, në të kaluarën shpe-
shherë është bllokuar dhe ka pa-
mundësuar lëvizjen e lirë të ba-
norëve. Tashmë në këtë vend
zhvillohen punimet për rregulli-
min e kësaj pjese, ndërsa reshjet
atmosferike kanë bërë që banorët
të hasin në shumë probleme. Ata
reagojnë duke nënvizuar se puni-
met duhet të zhvillohen kur është
koha e mirë dhe jo në periudhën e
vjeshtës dhe dimrit. Banorët kanë
njoftuar se reshjet e fundit kanë
bllokuar këtë aks rrugor duke sjel-
lë me vete shumë mbetje të rërës
dhe dheut. Në ndërkohë, nga ko-
muna thonë se punët do të për-
fundojnë brenda 60 ditëve.

“Kërkojmë mirëkuptim nga
ana e banorëve, sepse në atë rrugë
është duke u punuar në ndërtimin

e urës dhe shpresojmë se brenda
60 ditëve, punët do të përfun-
dojnë”, thotë Armend Fazliu,
zëdhënës i Komunës së Tetovës.
Në një pjesë të kësaj rruge ku edhe
kalon një përrua, reshjet sjellin me
vete më shumë rërë dhe gjith-
monë bllokohet dhe është e paka-
lueshme. 

“Pas të reshurave të shiut dhe
të borës në Malësi, rruga nga fsha-
ti Shipkovicë në drejtim të fshatit
Brodec ka qenë e bllokuar paksa
tek ura ku edhe po kryhen puni-
met në ndërtimin e saj, punime
këto të cilat kanë filluar nga ana e
komunës pak javë më parë e që
projekti përfshinë rregullimin me
standarde të urës dhe rrugës që do
zgjidhë problemin e lëvizjes në
këtë pjesë që ishte dëmtuar si ura,
ashtu edhe rruga gjatë vërshimeve
të fundit. Mbrëmë, deri në orët e

vona të ditës makineria ka punuar
intensivisht në vendosjen e gypave
nën urë me qëllim që uji të mos
dëmtojë dhe bllokojë rrugën, e
njëkohësisht pastrimin e shtratit
të përroskës që kalon në këtë pjesë
të rrugës”, deklaroi Arsim Nuredi-
ni, udhëheqës i Sektorit për Ve-
primtari komunale, mbrojtje të
ambientit jetësor dhe natyrës.

Sipas tij, ndërtimi i urës do të
kushtojë 100 mijë euro. “Me këtë
rast, ura do të jetë me dimensione
tetë metra gjatësi dhe pesë metra
gjerësi dhe nga gjysëm metër tro-
tuar në të dyja anët. Projekt ky që
sapo ka nisur dhe shpresojmë të
përfundojmë në një afat sa më të
shpejtë kohor, varësisht nga kush-
tet atmosferike”, tha Nuredini.
Ndonëse në përmasa më të vogla
kohëve të fundit, megjithatë ky
vend është potencial që të ndodhë

edhe ndonjë tragjedi më e madhe,
sepse vërshimet në këtë zonë janë
të mëdha dhe të paparashikuesh-
me. Bllokimet nga prurjet e
mëdha deri më tash nuk kanë
shkaktuar dëme materiale apo pa-
soja në njerëz. Përndryshe, më 29
gusht të vitit 2016, u larguan disa
shkëmbinj nga afërsia e rrugës,
por edhe kjo rezultoi pa sukses,
sepse menjëherë pas vërshimeve,
e njëjta rrugë u bllokua disa herë,
kurse banorët vazhdojnë të
kërkojnë zgjidhje afatgjate. E
pikërisht kjo është rruga e vetme
që lidh fshatrat Brodec, Veshallë
dhe Bozovcë me Tetovën. Tashmë
ka një vit që e njëjta është asfal-
tuar, megjithatë sërish bllokohet
sidomos në muajt e pranverës dhe
vjeshtës. Pritet që pas përfundimit
të punëve, të përmirësohen kjo
gjendje.

Program për
shfrytëzim të sigurt
të internetit në
Kumanovë
Kumanovë, 21 nëntor - Shkolla Fil-
lore “Kërste Misirkov” në Kuma-
novë është shkolla e parë e ko-
munës e cila prej dje është
përfshirë me programin edukativ
të VIP-it të destinuar për nxënësit
për shfrytëzim të internetit të si-
gurt në të gjithë shtetin, në suaza
të projektit të cilin e zbaton kom-
pania, të titulluar “Interneti nuk
është vetëm lojë, Kliko sigurt”.
Partnerë të projektit edhe sivjet
janë Ministria e Arsimit dhe
Shkencës të Republikës së Maqe-
donisë, si dhe menaxhmenti dhe
kuadri mësimor i shkollave fillore
ku realizohen ligjërata. Qëllimi i
projektit, sqaruan kompetentët,
është që fëmijët të sigurt t’i sh-
frytëzojnë rrjetet sociale.
“Kjo temë është shumë e rëndë-
sishme dhe përgjegjësi e jona
është që nxënësit të jenë të si-
gurt derisa i shfrytëzojnë mediat
e popullarizuara sociale. Ende
kjo temë nuk depërton në opi-
nion sa duhet dhe sa duam,
ndërsa ne dëshirojmë ta promo-
vojmë, sigurinë në internet, sigu-
rinë e nxënësve dhe deri në fund
të vitit do të përfshijmë 12 qyte-
te”, tha drejtori i VIP-it, Misllav
Galer. Ministri i Arsimit dhe
Shkencës, Arbër Ademi tha se
projekti edukativ edhe vitin e ka-
luar është treguar si efikas, i cili
ka pasur për qëllim të ngrejë
vetëdijen për shfrytëzim të sigurt
të internetit. Lundrimi mund të
jetë edhe zbavitës dhe i dobi-
shëm, por ky proces mund të
shkaktojë edhe rreziqe”, tha mi-
nistri si abuzim i të dhënave per-
sonale, mashtrime në internet.
“Dëshiroj t’ju falënderohem ek-
spertëve të VIP-t  të cilët do të or-
ganizojnë ligjërata interaktive, të
përshtatshme për moshën e
nxënësve, të cilët do të njihen me
nocionet themelore të lidhura
me fushën e TKI, internetin, do të
mësohen dhe do të marrin
njohuri si duhet të zbatojnë
aplikacione, si t’i mbrojnë të dhë-
nat personale, si të shmangin të
dhëna të mashtrimeve në inter-
net”, tha ministri Ademi. Kryetari
i Kumanovës, Dimitrievski tha se
projekti është i dobishëm për më
të rinjtë dhe iu falënderua kom-
panisë që ka zgjedhur që ciklin e
dytë ta fillojë në një ndër shkollat
më të vjetra në qytet.

Tetovë, 21 nëntor - Të martën  në pe-
riudhën nga  ora 09.00 deri ora
13.00, në Tetovë dhe Gostivar është
realizuar aksion për kontrollin tek-
nik të autobusëve dhe automjete-
ve tjera, me të cilat kryhet tran-
sport publik i udhëtarëve.

“Prej 50 automjeteve të kon-
trolluara në rajonin e Tetovës, tek
gjashtë prej tyre janë konstatuar
parregullsi teknike të pajisjeve të
frenimit, shkak ky që të njëjtit janë
larguar nga trafiku, kurse shoferë-
ve u janë përgatitur fletëpagesa
për kundërvajtje. Gjatë aksionit,
gjithashtu janë zbuluar edhe katër

vetura me xhama të zi të pa testua-
ra, pesë vetura të cilat kanë qenë
gabim të parkuara, një veturë ka
pasur mbingarkesë, si dhe lëshi-
me tjera të cilat janë rrumbul-
lakuar me kundërvajtje adekuate”,
njoftoi zëdhënësi i Sektorit për
Punë të Brendshme në Tetovë, Fat-
mir Rexhepi. Në kontrollin policor
në Gostivar, gjithsej janë përfshirë
31 automjete, më së shumti auto-
busë dhe furgonë, të cilët qarkul-
lojnë në drejtim të fshatrave të Çe-
granit dhe Negotinës. Prej tyre,
katër automjete kanë qenë me
pajisje të parregullta të frenimit,

një veturë ka qenë me afat të ska-
duar të regjistrimit, dhe një  veturë
e cila nuk e ka pasur të kryer kon-
trollin teknik.

“Gjashtë vozitësve kundër-
vajtës, u janë përgatitur fletë-pa-
gesa për kundërvajtje, derisa pesë
vetura me urdhër të policisë,
menjëherë janë larguar nga tra-
fiku në përputhshmëri me Ligjin
për vetura, ku do të pasojnë gjoba
me vlerë prej 120 deri 400 euro në
kundërvlerë të denarit, varësisht
nga lloji dhe karakteri i lëshimeve
të konstatuara”, njofton zëdhënësi
Rexhepi. (U.H)

Ndërroi jetë 
15-vjeçari që 
u godit me
veturë në Shtip
Shtip, 21 nëntor - Ndërroi jetë
nxënësi 15-vjeçar Mustafa Sedat,
i cili para 12 ditëve ishte shkelur
në vendkalimin për këmbësorë
në bulevardin “Goce Dellçev” në
Shtip. Drejtori i SHMK “Kole
Nehtenin” Dejan Pavllov për
MIA-n konfirmon se djaloshi 15-
vjeçar mbrëmë  në Qendrën Kli-
nike në Shkup pas disa operacio-
neve në kokë dhe në kraharor ka
vdekur. Nxënësi Mustafa Sedat
është varrosur në varrezat në
fshatin Radanjë në Komunën e
Karbincit. Kompetentët nga
Prokuroria Publike Themelore
informojnë se do ta presion ra-
portin e mjekëve dhe eksper-
tizën nga aksident, pas çfarë do
të kompletohet lënda kundër
shoferit 68-vjeçar, i cili në
vendkalimin për këmbësorë nuk
është ndalur, e ka goditur djalo-
shin dhe nëpër bulevard e ka
tërhequr rreth 15 metra.

Manastir, 21 nëntor - Afati për
përzgjedhje të furnizuesit univer-
sal me energjinë elektrike është
vazhduar deri më 12 dhjetor, dhe
ajo është sipas afateve ligjore dhe
transparencës së rritur të procesit,
deklaroi zëvendëskryeministri Koço
Angjushev gjatë qëndrimit të
sotëm në Manastir. Sipas ministrit
Angjushev, cilësi plotësuese e doku-

mentacionit është siguruar në ba-
shkëpunim dhe me ndihmën e Ba-
shkësisë Energjetike në Vjenë.

“Afati për zgjedhje të furnizuesit
universal është vazhduar deri më
12 dhjetor sepse në dokumentacio-
nin e tenderit, për shkak të procesit
më transparent është shtuar edhe
marrëveshja e cila do të lidhet me
furnizuesin e ardhshëm universal.

Ekzistojnë afate ligjore, sipas të cila-
ve prejse do të shtohet në doku-
mentacionin e tenderit, nevojitet
kohë për inkuadrim, për ofruesit
eventual të munden në mënyrë
transparente të shohin dhe të për-
gatiten, dhe për atë mundësuam
afati të vazhdohet deri më 12 dhje-
tor. Procedura është transparente,
ndërsa në dokumentacionin e ten-

derit duhet të shtohet marrëveshje
siç do të nënshkruhet, ndërsa ajo
marrëveshje ishte përpunuar me
ndihmën e Bashkësisë energjetike
nga Vjena”, deklaroi Angjushev. Ai
konfirmoi se me risitë të cilat dalin
nga Ligji për energjetikë mbrohet
standardi i qytetarëve, por edhe
çmimi i energjisë elektrike, të
prodhuar në REK Manastir.

Përzgjedhja e furnizuesit universal deri më 12 dhjetor

Largohen nga komunikacioni autobusët pa frena

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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PUNËT NË KUSHTE DIMËRORE REVOLTOJNË BANORËT

Sërish bllokohet rruga
në Shipkovicë

Tashmë në këtë vend
zhvillohen punimet për
rregullimin e kësaj pjese,
ndërsa reshjet
atmosferike kanë bërë që
banorët të hasin në
shumë probleme. Ata
reagojnë duke nënvizuar
se punimet duhet të
zhvillohen kur është koha
e mirë dhe jo në
periudhën e vjeshtës dhe
dimrit

Koha
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Më 7 nëntor 2018, para kryetarëve të
shoqatave anëtare të LSHPM-së, Qendra
për menaxhim me ndryshimet kishte pre-
zantim interesant të analizës së funksioni-
mit të shtëpive dhe banesave të pensionistë-
ve në Maqedoni, me të cilat menaxhon
FSPIM, porositës i të cilës është Ministria e
Punës dhe Politikës Sociale të Maqedonisë.
Në fillim të prezantimit, të pranishmit i për-
shëndeti Stanka Trajkova, sekretare e KE të
LSHPM dhe nënkryetare e Këshillit për sigu-
ri sociale që punon në kuadër të MPPS-së,
duke shprehur kënaqësinë që Qendra për
menaxhim me ndryshimet do të prezan-
tojë pikëpamjet edhe para LSHPM-së. Të
pranishmit nga MPPS dhe kryetarin e
LSHPM, Dragi Argirovski i përshëndeti për-
zemërsisht drejtoresha e Qendrës Neda Ma-
leska - Saçmaroska.  Pastaj, Stanka Trajkova

theksoi se Prezantimi është interesant për
shkak se në vendin tonë çdo ditë e më
shumë kemi numër më të madh të popul-
latës së moshuar, ndërsa pensionistët janë
shfrytëzues të shtëpive të pensionistëve dhe
mund të japin mendimin e tyre për
zgjidhjen e këtij problemi, që edhe deri më
tani LSHPM e ka ngritur në shumë nivele se-
pse prioritet kryesor edhe tek ne edhe në
Bashkimin Evropian dhe i Organizatës Botë-
rore të Shëndetësisë është lufta kundër
përjashtimit social të personave të moshuar
dhe avancimi i kualitetit të jetës së tyre. Pas
asaj drejtoresha e Qendrës Neda Mileska-
Saçmaroska kishte fjalim hyrës për projek-
tin ku prezantoi qëllimet e analizës si dhe
propozimet që kanë dalë nga e njëjta, dhe
tha se në bazë të të dhënave të fituara në
terren nëpër gjithë Maqedoninë është vër-

tetuar se funksionimi i shtëpive dhe banesa-
ve të pensionistëve në Republikën e Maqe-
donisë, me të cilat menaxhon FSPIM, është
vlerësuar me notën 3, por përshtypja e
përgjithshme është se gjendja faktike është
nën këtë notë. Këto shtëpi dhe banesa, me
të cilat menaxhon FSPIM janë në gjendje të
keqe për shkaqe të shumta, ndërsa shkaku
kryesor është qiraja e ulët, e cila është e
ndryshme varësisht prej qyteteve, dhe në
shumicën e tyre nuk ka edhe menaxhues. Si
rezultat i analizës janë ofruar 4 modele për
përmirësimin e gjendjes së bashku me anët
e tyre të mira dhe të dobëta, ndërsa cili mo-
del do të zgjedhet, varet nga institucionet
kompetente për atë problematikë. Gjatë
asaj janë shfrytëzuar përvojat botërore dhe
përvojat e ish vendeve socialiste. Pastaj mo-
delet janë arsyetuar edhe në pikëpamjen
juridike dhe financiare. 

Në diskutimin e tij, kryetari i LSHPM-së,
Dragi Argirovski theksoi se zgjidhja është në
ndërtimin e shtëpive të reja të pensionistë-
ve sepse 483 shtretër nuk janë asgjë në rela-
cion me 320000 pensionistë. Duhet të ndër-
tohen edhe shtëpi të pensionistëve dhe
shtëpi të pleqve për të gjithë pensionistët, e
posaçërisht për ata me pensione të ulëta, se-
pse 30 vjet nuk është shtuar as një shtrat.
Është shumë me rëndësi që MPPS ngritë
këtë çështje që është shumë me rëndësi për
pensionistët. (K.S.Andonova)

Me rastin e ditës së çlirimit të Qytetit të
Shkupit - 13 Nëntori, për të gja-
shtëmbëdhjetën herë u mbajt turniri tradi-
cional i shahut "13 Nëntori" në organizim të
LSHP të Qyteti të Shkupit, ndërsa nën kujde-
sin e kryetarit të qytetit, Petre Shilegov. Në
hapjen dha fjalë kryetari i KE të SHP të Qy-
tetit të Shkupit, Metodija Navkovski, ku mbi
të gjitha tha: “Dërgoj përshëndetje deri tek
shoqatat e Qytetit të Shkupi dhe ekipet e
tyre garuese të shahut. Ky turnir është i the-
meluar që nga viti 2003, që do të thotë se ky
është turniri i gjashtëmbëdhjetë në vazh-
dim. E shfrytëzoj rastin t`ia uroj festën Qy-
tetit të Shkupit dhe organeve të vetëqeveri-
sjes lokale në qytet. Përshëndetje të veçantë
dërgoj deri tek kryetari i qytetit Petre Shile-
gov dhe deri tek kryetarja e Këshillit të Qyte-
ti të Shkupi, Ljubica Jançeva të cilët për arsye
të obligimeve zyrtare nuk mundën të marrin

pjesë. Veçanërisht e përshëndes pjesë-
marrjen e kryetarit të LSHPM, Dragi Argirov-
ski, kryetarit të KE të LSHPM, Saltir Karoski
dhe kryetarët e shoqatave të pensionistëve
të Shkupit ekipet e të cilave garojnë në këtë
atmosferë të mrekullueshme. Për turnirët e
mbajtur deri më tani do të lëshojmë një Bil-
ten të ilustruar. Të gjithë pjesëmarrësve dua
t`iu uroj lojë të mirë dhe shoqëri me dispo-
nim të mirë dhe të bashkëpunojmë në
shumë aktivitete të ngjashme për shumë
vjet”. Pastaj, ndaj garuesve dhe prezencës
iu drejtua kryetari i LSHPM-s Dragi Argirov-
ski. 

“Pensionistë të dashur, më lejoni, që me
kënaqësi të madhe  të ju uroj që sot të keni
një ditë të bukur. Ky turnir tradicional i qyte-
tit të Shkupit çdo herë ka qenë i mbështetur
nga LSHPM. E mbaj mend, kur u bëra krye-
tar i LSHPM në vitin 2011 edhe atëherë e ki-

sha nderin dhe kënaqësinë të bëj hapjen e
këtyre takimeve. Atë vit kemi festuar 65 vjet
organizim pensional në Maqedoni. Ju jeni
sportistët dhe njerëzit e përzgjedhur të cilët
gjithmonë keni qenë ndër më të mirët. Pa
shpirtin sportiv, pa atë që është karakteri-
stikë e lojtarëve të shahut, mjeshtër të aty-
re 46 poleve, nuk është e mundur që të ar-
rihen rezultate edhe në fusha tjera siç janë
shoqëria dhe bashkësia për të cilat LSHPM
më së shumti qëndron. Ju përshëndes
shumë dhe e shpalli këtë turnir të gja-
shtëmbëdhjetë ‘13 Nëntori’ të hapur”, tha
mes të gjithave kryetari Argirovski. 

Pastaj filloi turniri, i cili zhvillohej sipas
Rregullores për gara sportive të LSHPM. Në
turnir morën pjesë ekipe mashkullore nga
shoqatat  pensioniste: Butel, pensionistët e
ushtrisë, Gazi Baba, Gjorçe Petrov, Ilinden,
Kisela Voda, OVR i RM-s, Saraj, Solidarnost-

Aerodrom, Taftalixhe, Qendër dhe Çair,
ndërsa me ekipet femërore shoqatat pensio-
niste: Gjorçe Petrov, Solidarnost-Aerodrom
dhe Kisela Voda. Vendin e parë, të dytë dhe
të tretë në kategorinë e meshkujve e morën
ekipet nga: Qendra, Buteli dhe Ilindeni.
Ndërsa radhitja e ekipeve të kategorisë së
femrave ishte: Gjorçe Petrov, Solidarnost-
Aerodrom dhe Kisela Voda. Pas shpërn-
darjes së diplomave u dhuruan falënderi-
me për shoqatat. Falënderim i veçantë iu
dhurua kryetarit të LSHPM, Dragi Argirovski
për përkrahjen shumëvjeçare dhe bashkë-
punimin me LSHP të Qytetit të Shkupit. Pa-
staj takimi vazhdoi me shoqërim të përba-
shkët. (Ilija Gligorov) 

Ekskursion dyditor
në Malin e Zi
Në bashkëpunim me sektorin biznes privat,
Shoqata e Pensionistëve nga Saraji, më 20
dhe 21.10.2018, organizoi ekskursion dydi-
tor në qytetin e Ulqinit dhe Tuzit në Malin e
Zi. Ekskursioni ishte financiarisht i mbësh-
tetur nga Kompania “Dauti Komerc” dhe
Fondacioni "Albiz", të dyja nga Komuna e
Sarajit. Në ekskursion morën pjesë 101 pen-
sionistë nga Shoqata prej të cilëve 10 pen-
sionistë nga Aktivi i pensionisteve pranë
shoqatës. Ekskursioni ishte i organizuar dhe
i realizuar në rendin më të mirë të mund-
shëm. Me vizitë të biznes-objektit të Kom-
panisë “Dauti Komerc” në Kosovë, u hëngër
drekë në restorantin "Evropa 92" dhe kishte
kafe pauzë. Në orët e mbrëmjes u bë arritja
në qytetin e Shkodrës, ku u vizitua Xhamia
"Perash". Me arritje në Ulqin, në orët e
mbrëmjes, pas darkës në restorantin "Kalla-
ba" pensionistët u vendosën në hotelin luk-
soz "Metropol". Të nesërmen, udhëtimi u
vazhdua për në qytetin e Tuzit në rreth
10km nga Podgorica. Në qytetin bregdetar
Bar, u vizitua Xhamia "Selimije" e ndërtuar
nga agjencia shtetërore turke “TIKA”, e lë-
shuar në përdorim në vitin 2014. Arritja në
qytetin e Tuzit u bë rreth orëve të pasdites.
U vizitua objekti i kompanisë “Dauti Ko-
merc”, ku nga ana e kompanisë secilit pen-
sionist iu dha nga një dhuratë modeste.
Gjatë kthimit pranë bregut të Lumit të
Shkodrës, në orët e mbrëmjes, pensionistet
arritën në Kukës. Gjatë tërë kohës pjesë-
marrësit e ekskursionit ishin të befasuar
nga organizimi i mirë, shërbimi i shkëlqyer
dhe nga e gjithë ajo që panë. Ekskursioni do
të mbetet gjatë në kujtimet e të gjithëve,
ndërsa edhe më shumë që rreth 80% të
pjesëmarrësve për herë të parë ishin në vi-
zitë të këtyre qyteteve. Për organizatorët
çdo nder. Pjesëmarrësit pensionistë të ek-
skursionit veçanërisht ishin falënderues për
këtë gjest human që ua zbukuroi jetën në
stinën e tretë të moshës. (Baki Bakiu)

Lidhja e Shoqatave të Pensionistëve të
Maqedonisë në kuadër të aktiviteteve të saj,
mes tjerash është kujdesur për realizimin e të
drejtave dhe obligimeve të pensionistëve që
dalin nga rregullativa ligjore e tatimeve, e
posaçërisht t’u ndihmohet numrit më të
madh të pensionistëve për t’u liruar nga obli-
gimi për regjistrim në sistemin e-Tatimi per-
sonal i të ardhurave.

Me sjelljen e ndryshimeve dhe plotësi-
meve të Ligjit për tatimin personal të të
ardhurave (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.
190/2017)  është caktuar se Paraqitjen vjeto-
re të tatimeve të obliguesve tatimor për pa-
gim të tatimit personal të të ardhurave do

ta përpilojë Drejtoria për të ardhura publike
dhe do ta parashtrojë për vërtetim të të
njëjtës në formë elektronike.

Prej këtu doli edhe nevoja për regjistrim
në sistemin e-Personal, për çka Lidhja jep
mbështetje të madhe në zbatimin e kësaj
dispozite ligjore, por kjo të vlejë vetëm për
obliguesit tatimor, përfshirë edhe pensioni-
stët, të cilët krahas pensionit realizojnë edhe
të ardhura shtesë. Lidhja e shoqatave të pen-
sionistëve të Maqedonisë ka bërë analizë për
arsyetimin dhe konstaton se prej rreth
310.000 pensionistëve , mbi 200.000 nuk
kanë të ardhura shtesë në asnjë bazë tjetër
përveç pensionit dhe nuk është e arsyeshme

që ata të regjistrohen në sistemin e-Tatimi
personal i të ardhurave, nuk do të ketë asnjë
efekt, vetëm do të krijohen vështirësi, shpen-
zime shtesë në përmbushjen e këtij obligimi.
Nga ana tjetër, mes atyre që nuk kanë të
ardhura shtesë, shumica janë që jetojnë në
mjedise rurale, janë të sëmurë dhe persona
të shtyrë në moshë. Për shkak të shkaqeve të
lartpërmendura Lidhja ka reaguar në kohë,
dhe para disa kohe ka parashtruar edhe
KËRKESË deri te Ministria e financave – Sek-
tori për tatime dhe politikë doganore, me të
cilën ka kërkuar që nga ky obligim të lirohen
të gjithë pensionistët të cilët përveç pensio-
nit nuk marrin asnjë të ardhur tjetër. (M.S)

LIDHJA E SHOQATAVE TË PENSIONISTËVE TË QYTETIT TË SHKUPIT

Turniri tradicional i shahut "13 nëntori"

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

Pensionistët që marrin vetëm pensione, s’do të regjistrohen në DAP 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

QENDRA PËR MENAXHIM ME NDRYSHIMET 

Prezantohet funksionimi i shtëpive të pensionistëve
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M
ë erdhi shumë keq që këtë
herë nuk shkova dot tek
panairi i librit në Tiranë.
Kishte qenë shumë rrë-

mujë, vizitorë pa fund mes librash e ti-
tujsh të rinj e të vjetër, por sërish është
vend ku mbi të gjitha ndihesh pjesë e
universit të pafund të dijes, por dhe
ndihesh si pjesë e mendimit botëror
(për aq sa mundet kjo), sepse autorët
e librat e debatuar janë aty. Si blen dot
të gjitha, por të paktën është ai mo-
menti magjik, i shfletimit, i zbulimit të
tyre dhe mbi të gjitha vinë në shqip.

Përveç kësaj, panairi mbledh dhe
letrat shqipe, gjithë botimet e fusha-
ve të ndryshme. 

Këtë vit në qendër ishin botimet e
veprës së Mid’hat Frashërit. Dhe fillimi
i javës më rezervoi një surprizë. Në ta-
volinën e punës i gjeta tre librat e një
prej figurave të rëndësishme të men-
dimit dhe kulturës shqiptare. Çfarë
gëzimi! Një dhuratë nga një mik i da-
shur, të cilin nuk e harron më kurrë. 

Dhe e gjitha kjo, kur jemi në javën
më të rëndësishme për historinë e sh-
qiptarëve, historinë më të vonë, ku në
rrafshin kohor prej disa vjetësh, inte-
lektualët e kohës, të diturit e kohës pa
dallim feje e krahine, krijua Alfabetin
e më pas edhe shtetin, dy elemente
të rëndësishme për identitetin në kon-
tekst modern. Shënimeve të ndrysh-
me të këtyre datave i parapriu sjellja e
eshtrave të Mid’hat Frashërit në Ti-
ranë. Një figurë gjigande e kulturës
tonë, një figurë e diskutuar për vepri-
min e tij politik, por parë nga sot - një
figurë i cili ka lënë një gur të madh në
ndërtimin e Kalasë sonë të përba-
shkët. Nuk do flas më shumë për
Mid’hat Frashërin - për atë që përfaqë-
son, por për atë se çfarë na mëson ai
me veprat, por dhe me personalitetin
e tij. Dhe kjo është shumë e rëndësish-
me, sepse figurat e tilla janë nyjet që
na lidhin njëri me tjetrin dhe krijojnë
atë vargun e fortë e të pandashëm
kudo ku jemi, duke krijuar mendësinë
dhe kulturën e përbashkët. Ose thje-
shte kombin. Jetojmë në një kohë të
çartur vlerash, ku politika, politikanët
dhe politikbërja janë në vëmendjen
e njerëzve mbase si asnjëherë më
parë. Nëse në teori kjo do të ishte diçka
e mirë, në kuptimin e asaj se njerëzit
duke qenë aq afër politikës, do të
bëjnë presione që ajo të ishte më e
përgjegjshme, por ky nuk është rasti.

Vëmendja është, për arsye krejt të
kundërta. Për anën e fëlliqur të poli-
tikës, ku ka mashtrime, korrupsion
madje-madje edhe mistere të një sërë
veprimeve dhe ngjarjeve që nuk kanë
asnjë përgjigje. 

E di, më duhet se po përlyej mo-
mentin e bukur të vëmendjes së
rikthyer ndaj Mid’hat Frashërit dhe ve-
prës së tij, por duhet hequr disa para-
lele. Dhe ja, i gjithë fokusi sot për

Mid’hat Frashërin është te vepra. Çfarë
ka lënë pas. 

Profesori im i nderuar, por dhe një
nga studiuesit e rëndësishëm të kohës
sonë, Aurel Plasari do thoshte: “Ishte
vetëflijues vullnetar me vetëdije të
plotë për ruajtjen e vlerave të kombit.
Flijimi i vetes për idealet e kombit,
Mid’hat Frashëri ishte nga ata aktorë
veprues që bënë historinë e Kombit.
Një personalitet si Mid’hat Frashëri, i
cili ndonëse aristokrat nuk lakmoi
kurrë kamje, në jetën e tij”. 

Po sot? Ata që thirren në komb e
interesa kombëtare si i shohim? Të
pangopur. Të rrethuar me afera e skan-
dale korruptive dhe keq, të lidhur
rëndë me krimin e kriminelë, që asgjë
të përbashkët s’kanë me interesat e
njerëzve.Nuk jetojmë sot në kohë ro-
mantike apo rilindase, të tjera breza e
të tjera interesa janë para nesh. Jemi
në kohën kur shqiptarët dominojnë
muzikën globale, bëjnë emër në spor-
te, janë kampionë, botojnë libra që
ndikojnë edhe mendimin global, por
sërish disa parime elementare vlejnë.
Dinjiteti. Dinjiteti personal e politik, i
njerëzve që drejtojnë me kombin. Vi-
zioni e dëshira e thellë për të bërë mirë
e për t’u mbajtur mend për mirë - nuk
ekziston. Dhe këto parime janë lëkun-
dur. 

“Kryevepra që i dhuroi kombit
(Mid’hat Frashëri) ishte personaliteti i
tij. Ai ishte kulti i kombit. Gjenitë si ai,
të mëdhenj, janë sipërmarrës provash,
për të cilët historia ka treguar që ka
patur edhe dështime po edhe suksese
të shënuara”, thotë Aurel Plasari.

E thekson këtë pjesë, ma merr
mendja profesori, për të thënë se
është në rregull edhe nëse dështon
edhe në ide edhe në veprim. Sepse,
nëse nuk provon e përpiqesh, s’ka se si
ta dish se ç’farë ia vlen. Por dallimi
është se “Mid’hat Frashëri ishte pro-
movues i kultit të kombit. Promovim i
këtij kulti lexohet si mision i cili ia ka
përshkruar tej e tej krijimtarinë e tij.
Zgjoi në shpirtin e njerëzve me rrënjë
të thella ndjenjën e shqiptarizmës, ka
ditur të ekzaltojë çdo gjë në lidhje me
shqiptarësinë. Qe evropian mes euro-
pianëve, por jo se jetoi në Shqipëri por
sepse diti të ishte një model jetese”. 

E tani, bëni krahasimin me të ta-
shmit tanë politikanë apo dhe inte-
lektualë. Që jo e jo që vlerat i kanë të
lëkundura, por me kombin e komb-
tarizmën abuzojnë. 

Mid’hat Frashëri, ose Lumo Skën-
do emri i tij i penës, vinte nga një fa-
milje e rëndësishme kombëtare. Nai-
min, Samiun i kishte axhë, dhe babë
Abdyl Frashërin. Kishte një sens të
theksuar përkatësie. I rritur me frymën
kombëtare të gjithë atyre lëvizjeve të
kohës, na mëson se sa e rëndësishme
është të rritesh e edukohesh në
mënyrë të duhur.

Por vëllezërit Frashëri janë babal-
larët e kombit. Si rrjedhojë dhe ne
jemi pjesë e të njëjtës familje. Se kom-
bet kështu ndërlidhen, familje pas fa-
milje, duke u pasuruar nga njëra-tjera.

Por çështja është sa e respektojmë
dhe sendërtojmë ne sot këtë familje
tonën të përbashkët. 

Jemi në kohën kur goja e politikës

është plot Evropë, por asgjë evropiane
s’ka rreth nesh. 

Jemi në kohën kur na duhet përpa-
rim dhe përkushtim dhe veç punë e
inovacion nuk ka. Do ta përsëris edhe
një herë vlerësimin e profesor Aurel
Plasarit se Mid’hat Frashëri “qe evro-
pian mes europianëve, por jo se jetoi
në Shqipëri, por sepse diti të ishte një
model jetese”. Asnjë sjellje e tillë sot,
nga ata që do të duhet të jenë mode-
let e të ardhmes. Dhe kur heqim para-
lele, nuk duhet harrurar edhe fakti se
Mid’hat Frashëri, trajtohet edhe me
kontraversialitet. Të qenurit në krye të
Ballit Kombëtar, sjell hije për vepri-
met politike sidomos për lidhjet me
Gjermaninë fashiste. Të qenurit antifa-
shist ishte vlerë e kohës atëherë dhe
sot (jo diktatura komuniste, që mos
ketë keqkuptime, por antifashizmi).

Pra, mund të themi se përherë ve-
primet dhe gjykimet politike, sigurisht
të lidhur edhe me kontekstin e kohës,
do të krijojnë dritëhije për liderët dhe
politikanët. Por esenca mbetet se çfarë
lënë pas? Sigurisht në kontekst histo-
rik do të përmenden të gjitha. Por ama
pyetja e madhe është për se do të kuj-
tohen?

Mid’hat Frashëri ishte në krye të
Kongresit të Manastirit. Ishte firmë-
tar i Pavarësisë. Ishte botues e autor.
Ishte librar. I la shqiptarëve pasurinë,
libra, mendime, kauza. I nxiti të ndër-
tojnë shkolla, institucione, shtet. Është
ende frymëzim. Po këta figurat sot,
çfarë po lënë?

(Autori është kolumnist i rregullt 
i gazetës KOHA)

Profesori Aurel
Plasari do thoshte:
“Ishte vetëflijues
vullnetar me
vetëdije të plotë
për ruajtjen e
vlerave të kombit.
Flijimi i vetes për
idealet e kombit,
Mid’hat Frashëri
ishte nga ata aktorë
veprues që bënë
historinë e Kombit.
Një personalitet si
Mid’hat Frashëri, i
cili ndonëse
aristokrat nuk
lakmoi kurrë
kamje, në jetën e
tij”. Po sot? Ata që
thirren në komb e
interesa
kombëtare si i
shohim? Të
pangopur. Të
rrethuar me afera e
skandale
korruptive dhe keq,
të lidhur rëndë me
krimin e kriminelë,
që asgjë të
përbashkët s’kanë
me interesat e
njerëzve

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Lumo Nga
Nazim RASHIDI



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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N
ë dekadat e fundit, e maj-
ta e re ka marrë përsipër
rishkrimin e historisë së
kohëve të fundit, ndaj një

keq-prezantimi sistematik të tra-
ditës liberale klasike, duke sugjeruar
se ne po jetojmë në një “rend botë-
ror neoliberal”. Por si në universitete,
ashtu edhe në media, bëhen pre-
tendime të pasakta. Disa madje
pohojnë se liberalizmi klasik, ka
shkaktuar të paktën po aq vuajtje
sa ideologjitë më vrastare totalitare
të 2 shekujve të fundit. Për të qenë të
ndershëm, kjo pikëpamje nuk është
tërësisht e re. Në vitet 1930, marksi-
stët perëndimorë e përhapën idenë
se fashizmi ishte faza e fundit e ek-
spansionit kapitalist, një reagim au-
toritar i borgjezisë, ndaj shpërthi-
mit të mundshëm revolucionar, të
lidhur me tensionet shoqërore që
rrjedhin nga kriza ciklike e kapitaliz-
mit. Megjithatë, ishte teoria kritike,
e lidhur me të ashtuquajturën
Shkollë të Frankfurtit, ajo që popul-
larizoi idetë mbi mënyrën se si klasat
punëtore - teorikisht pararoja e revo-
lucionit socialist - arritën të pranonin
rregullat e kapitalizmit. E majta e
re, e ka ndjekur këtë gjurmë, me per-
sonazhe si Dejvid Harvi apo Ouen
Xhons, që analizojnë se si janë
shpërndarë vlerat, që lidhen me ka-
pitalizmin dhe traditën liberale. Në
këtë pikëpamje, një aspekt kyç i
“neoliberalizmit”, është denigrimi i
sektorit publik si joefikas, burokratik
dhe i kotë, si dhe promovimin e indi-
vidit në kurriz të kolektivit. Ngja-
shëm, sociologë si Veber dhe Simel,

e lidhin traditën klasike liberale me
kulturën e punës, përgjegjësisë dhe
meritës personale, ndërkohë që an-
tropologët kulturore, pretendojnë
se kanë gjetur versionet e tjera më të
mira të qytetërimit, ku altruizmi dhe
bujaria, dhe jo koprracia, do të jenë
një normë.

Realiteti është se idetë për vlerën
e punës, përgjegjësinë individuale
për vendimet e një personi, dhe me-
ritat personale si kriter për shpërn-
darjen e burimeve, janë universale
dhe antropologjikisht të identifikue-
shme, por jo domosdoshmërisht të
lidhura me idetë liberale klasike apo
vetë kapitalizmin. Këto parime mo-
rale përmenden në tekstet fetare,
përfshirë Biblën, dhe në veprat e kla-
sikëve, siç është vepra “Punët dhe
ditët” e poetit të lashtë grek Hesiod,
e shkruar rreth vitit 700 P.E.S. Libera-
lizimi klasik, përderisa e vendos in-
dividin si një trampolinë themelorë
të gjithë diskursit politik, social dhe

ekonomik, thjesht thekson një sërë
idesh tashmë të pranishme në hi-
storinë kulturore njerëzore. Po aq
intriguese sa analiza e gabuar e libe-
ralizmit klasik, është fiksimi i majtës
me të ashtuquajturin “neolibera-
lizëm”. Termi fillimisht i referohej
një shkolle brenda traditës liberale,
të ashtuquajturit ‘ordoliberalizëm’,
që lindi në Gjermani pas Luftës së
Dytë Botërore. Sidoqoftë, kur Dej-
vid Harvi i referohet neoliberalizmit
si një ideologji mbizotëruese në
botë, ai nuk u referohet aq shumë
etërve themelues të ekonomisë së
tregut social, se sa politikave ekono-
mike që përmbajnë shpenzime pu-
blike të tepërta dhe anti-inflacioni-
ste. Këto politika, janë në vetvete të
lidhura me Shkollën e Çikagos dhe
‘Rrugën drejt robërisë të Hajekut, të
cilët kanë ushtruar një ndikim të
madh intelektual në politikat e zba-
tuara, në prag të krizës së naftës së
viteve 1970. Neoliberalizmi, është

për të majtën radikalë, ai që pa-
triarkati është për feminizmin:një
antagonizëm diskursiv. Realiteti
është se larg nga të qenit “neolibera-
le” në një kuptim kuptimplotë, de-
mokracitë perëndimore kombi-
nojnë qartazi elementë liberale me
ato të socialdemokracisë, siç janë të
ashtuquajturat të drejta sociale dhe
shtete të mirëqenies. Madje edhe
në vendet me qeveri konservatore,
përzierja e politikës është shumë
larg nga ‘laissez-faire’ libertarian, që
disa të majtë ju kanë bërë të besoni
se e gëzoni aktualisht. Në fakt, me
shpenzimet e sektorit publik, që
zënë një pjesë të konsiderueshme
të PBB-së së vendeve perëndimore,
mund të thuhet gjithashtu se mode-
li i “qeverisë së madhe”, është në
epërsi. Edhe pas viteve të masave
shtrënguese, shpenzimet e përgjith-
shme publike në Britaninë e Madhe
mbeten në nivelin 41 për qind të
PBB-së. Kjo vështirë se mund të cilë-

sohet një “tërheqje” e madhe e shte-
tit.

Në përgjithësi, hendeku midis
liberalëve socialë dhe liberalëve kla-
sikë, qëndron rrënjësisht tek konsi-
deratat mbi pushtetin. Për social li-
beralët, pushteti që kërcënon lirinë,
nuk është vetëm pushteti politik.
Forma të tjera të pushtetit (social,
ekonomik dhe kështu me radhë),
mund të vënë në rrezik pikëpamjet
e tyre. Nga ana tjetër, për liberalët
klasikë, fuqia institucionale është
kërcënimi kryesor. Ndryshe nga
mendimi i krahut të majtë, i cili nuk
sheh ndonjë kontradiktë thelbësore
midis pushtetit dhe lirisë, në mendi-
min liberal, ekziston gjithmonë një
mosbesim ndaj pushtetit.

Pavarësisht nëse e konsideroni
veten një liberal klasik, hedhja po-
shtë e tij thjesht si një justifikim për
egoizmin, është një keqkuptim i
papërshtatshëm i një shkolle të
rëndësishme dhe me ndikim të
mendimit. (bota.al)

Mos u mashtroni nga miti i rendit
botëror “neoliberal” Nga

Jorge C. CARRASCO

Pavarësisht nëse e
konsideroni veten një
liberal klasik, hedhja
poshtë e tij thjesht si një
justifikim për egoizmin,
është një keqkuptim i
papërshtatshëm i një
shkolle të rëndësishme dhe
me ndikim të mendimit

S
ado që të jetë tragjike-ko-
mike deklarata e ish-krye-
ministrit Gruevski, se ka ikur
nga vendi dhe ka kërkuar

azil në Hungari "për të mirën e po-
pullit dhe mbrojtjes së kauzës ma-
qedonase", nuk duhet të merret në
mënyrë aq naive, kur të kihet para-
sysh konstruksioni gjeostrategjik
i ndikimit rus viteve të fundit në
Ballkan, sidomos në Maqedoni, ku
kishin zgjeruar një çerdhe agjen-
turash, zbuluesish dhe kundër-
zbuluesish të ngjyrave të ndrysh-
me nën plafin e veprimit
diplomatik, deri në organizimin e
ikjes së tij, apo të kidnapimit, siç
preferon të thotë kryeministri ak-
tual Zaev, i cili, mbase ka më
shumë informacione, që do të

zbardhen në ditët në vijim. 
Në këtë rrafsh, një gjë është e

sigurt: duke dhënë strehim për një
të dënuar për vepra kriminele në
një shtet të BE-së, siç është Hunga-
ria, po vihet në sprovë të madhe
edhe vetë BE-ja që proklamon
"sundimin e të së drejtës", si vlerë
civilizuese për vendet aspirantë
dhe, po qe se nuk reagon shumë
shpejt, do të ketë një devalvim
moral dhe mosbesim në sytë e
vendeve të Ballkanit, kur tolerohet
një rast i këtillë pa precedencë dhe
që ngrit një "model" të sjelljes
azilkërkuesish të liderëve të tjerë
shtetesh jashtë saj, që janë pllako-
sur në këtë baltë kriminogjene.   

Një gjë pritet të shihet, nëse
do të mjaftojnë 800 faqe shkresa-

sh dhe dokumentesh që i janë qe-
pur kërkesës së palës maqedona-
se dërguar institucioneve përkatë-
se hungareze për ekstradimin e
Gruevskit në Maqedoni dhe, në
rast të kundërt, nëse diplomacia
maqedonase do të ndërmarrë
hapa më rigidë për t'u përgjigjur
me prishjen e marrëdhënieve
ndërshtetërore maqedonase-hun-
gareze, fjala vjen me tërheqjen e
diplomatëve maqedonas nga
Hungaria dhe të hungarezëve nga
Maqedonia.

Sido që të jetë, parashikimet
se ikja e Gruevskit jashtë vendit
mund t'i shkaktojë më shumë
dëm qeverisë së Zaevit, mund të
dalin reale, sepse me këtë rast
është i pashmangshëm trazimi i

skenës politike në vend, që assesi
nuk i shkon përshtat kryeministrit
të tashëm Zaev, i cili është në taj-
ming me agjendën e vet të ndry-
shimeve kushtetuese, që do rezul-
tojë me ndërrimin e emrit të
shtetit. Zaevi mund të dalë
humbës i dyfishtë, nëse në këtë
kontekst përmenden edhe shqip-
tarët, të cilëve u përgatiti një "kalë
Troje", që në mënyrë tinëzare t'i
shndërrojë në kushtetutën e re në
qytetarë pa përkatësi etnike, së
cilës do t'ia vinte vulën me opera-
cionin statistikor të regjistrimit të
popullatës në vitin 2020. Duke
humbur kohë në këto telashe,
Zaevi pa dashur do t'i zgjojë nga
përgjumja shqiptarët, të cilët jo
vetëm që mund t'i bëjnë obstruk-

sione të fuqishme, por edhe të
përfitojnë nga ato, duke inkorpo-
ruar në Kushtetutë "platformën
shqiptare".

Azili në BE, Kali i Trojës dhe 
përgjumja shqiptare Nga

Ismail ARSLLANI 

Duke humbur kohë në këto
telashe, Zaevi pa dashur do
t'i zgjojë nga përgjumja
shqiptarët, të cilët jo vetëm
që mund t'i bëjnë
obstruksione të fuqishme,
por edhe të përfitojnë nga
ato, duke inkorporuar në
Kushtetutë "platformën
shqiptare"

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Një Vjenë në të cilën mbizotë-
rojnë minaret e larta dhe ku flitet
gjuha turke mund të duket kaq sur-
reale, në kufijtë e fantazisë; por qy-
teti austriak rrezikoi më shumë se
një herë për t’u bërë islamik. Gjatë
Rilindjes, Perandoria Osmane mbi-
zotëronte në Ballkan dhe për këtë
arsye edhe sot shumë zona të gadi-
shullit, si Bosnja, janë kryesisht mu-
slimane.

Seria e parë e vërtetë turke drejt
mureve të Vjenës ishte më 1529, nën
drejtimin e Sulejmanit të Madhëri-
shëm, por nuk pati fat. Një ushtri e
madhe islame u përpoq sërish të
ngjitej në Alpe në vitin 1664, por u
mund nga Konti Raimondo Mon-
tocuccoli në Betejën e San Gottar-
dos në lumin Rab, midis Austrisë
dhe Hungarisë. Përleshja përfun-
doi me një traktat paqeje një-
zetvjeçare, midis Perandorisë
Osmane dhe Perandorisë së Hab-
sburgëve, por pa i shuar ambiciet
turke. Sulltani shfrytëzoi armëpu-
shimin e gjatë kufijtë perëndimorë
për t’u përqendruar në ato lindore,
ku vazhdoi një konflikt i gjatë me
persianët. Pastaj, në vitin 1682, pasi
siguroi paqen në Lindje, dhe pa pri-
tur përfundimin e afatit të marrëve-
shjes së paqes, nisën përgatitjet për
një mësymje të re kundër Vjenës.
Një shkak i mirë për të rinisur kon-
fliktin nuk mungonte: si kuzhinetë
mes Habsburgëve dhe osmanëve
shërbente Hungaria, gjysmë e kon-
trolluar nga Austria dhe gjysmë nën
sferën turke të influencës.

DURIMI I NJË FRATI
Protestantët dhe komponentët

e tjerë anti-Habsburgas të Hungari-
së u bashkuan dhe, madje me
ndihmën e konsiderueshme të
osmanëve, kishin siguruar prej pak
kohësh një pavarësi të pasigurt, e
pritur keq nga Austria. Sulltani
Muhamedi IV urdhëroi mobilizimin
e ushtrive të tij në janar të vitit 1682,
por përgatitjet vazhduan për një
kohë të gjatë. Kur, më 6 gusht, sh-
palli luftë, ishte kulmi i verës dhe iu
desh ta shtyjë për pranverën e ardh-
shme. Forcat turke ishin të mëdha,
midis 100 dhe 300 mijë burra të
mbështetur nga një aparat masiv
logjistik.

Vonesa rezultoi shumë e vlef-
shme për perandorin Leopoldi I, i
cili kishte tashmë kohë për të fituar
aleatë në kauzën e tij. Ai u mbështet
nga puna e palodhur diplomatike e
fratit Marco d’Aviano, dërguar nga

Papa Innocenti XI, i cili vizitoi obor-
ret evropiane për të formuar një
Lidhje të re të shenjtë të krishterë. Ai
mori një refuzim të fortë nga sovra-
ni i Francës, Luigji XIV, i cili kishte
gjithçka për të fituar nga një dobë-
sim i Perandorisë së Shenjtë Ro-
make, pengesa kryesore për qëlli-
met e tij ekspansioniste në
Gjermani. Në vend të kësaj, Marco
d’Aviano arriti të merrte mbësh-
tetjen e mbretit të Polonisë, Jan III
Sobieski. Përpjekjet patën rëndësi
të madhe për dy arsye: para së
gjithash sepse nuk shkonin dhe aq
mirë, sovranët e Polonisë dhe Au-
strisë, dhe së dyti sepse Sobieski
mund të hidhte në fushëbetejë një
nga fuqitë kryesore ushtarake të
kohës.

Më 1 prill 1683, ushtria otomane
më në fund filloi marshimin e nga-
daltë drejt Vjenës. Ajo u parapri nga
një pararojë prej 40 mijë kalorësish
Tartarë, me detyrën e mbajtjes nën
kontroll të lëvizjeve të ushtrisë së
Habsburgëve dhe terrorizimit të po-
pullsisë lokale; ata i kryenin detyrat
e tyre me kujdes të veçantë, paga e
tyre ishte e lidhur ekskluzivisht me
plaçkitjen. Ushtria e krishterë, e
udhëhequr nga Duka Charles V nga
Lorraine, mund të bënte shumë pak
për të frenuar një forcë që tashmë
ishte dyfishi i madhësisë së vet dhe
u tërhoq.

Vjena do të mbrohej nga Konti
Ernst von Starhemberg, i ndihmuar
me aftësi nga Kryetari i Liebenber-
gut: 11.000 ushtarë dhe 5000 perso-
na me 300 armë duhej të rezistonin

me çdo kusht, për t’i dhënë kohë
ardhjes së përforcimeve. Ajo që vje-
nezët mbanin tashmë, ishte një
mozaik forcash që përfshinte, për-
veç kalorësisë së Habsburgëve e
mbetur jashtë mureve dhe ushtrisë
së lartpërmendur polake, ushtarët e
shteteve të mëdha gjermane dhe
madje Dukatit të Madh të Toskanës,
si dhe vullnetarë të shumtë. Më 14
korrik, osmanët e shihnin qytetin
me sy të lirë, ose më mirë atë që ki-
shte mbetur prej tij: një ditë më
herët, vjenezët i kishin vënë zjarrin
ndërtesave pranë mureve, për të
lejuar një fushë më të gjerë zjarri
për artilerinë e tyre. Mbrojtja e qyte-
tit, edhe pse jo e plota, ishte mo-
derne dhe e frymëzuar nga rregul-
lat e reja të diktuara nga arkitektët
ushtarakë italian: një rrugë-mur
mbushur me maja shigjetash,  për
të favorizuar goditjet e topave vje-
nezë dhe për të bërë joefektive ato
të kundërshtarit.

Sulltani ishte ndalur në Beograd
me të gjitha bagazhet e tij të mëdha
(200 karroca vetëm për haremin),
duke lënë komandën absolute në
duart e vezirit të madh Kara Musta-
fa. Artileria që pasonte ushtrinë
osmane ishte e mesme ose e lehtë,
e pamjaftueshme për prishjen e
mureve të Vjenës. Kara Mustafait
iu bë shumë shpejt e qartë se për-
plasja do të ishte e gjatë dhe rra-
skapitëse, dhe se roli kryesor do të
luhej nga inxhinierët. Ushtria e tij
kishte një eksperiencë të gjatë
rrethimesh. Pasi identifikuan pje-
sën më të rrezikuar të mureve, je-

niçerët u vendosën në fushim dhe
menjëherë filluan veprat e afrimit:
një seri llogoresh gjarpëruese, të
quajtura Paparalelerallel, që do të
mundësonin sulmin e mbrojtur
ndaj qytetit. Në vetëm dy javë, tur-
qit kishin arritur hendekun e ja-
shtëm, por tashmë prej disa ditësh
ishin gati “minat” e tyre, tunele të
gërmuara për të mundësuar futjen
e barutit nën themelet e mureve.

AGONI E NGADALTË
Shpërthimi i parë ndodhi më 23

korrik dhe të tjerët vazhduan çdo
ditë. Në gusht, luftimet morën një
ritëm të pamëshirshëm metodik:
në mëngjes bombardonin topat
turq, në mbrëmje shpërthenin mi-
nat dhe natën nisnin sulmet.

Por edhe mbrojtësit ishin orga-
nizuar në mënyrë efikase. Krahas
ushtrisë ishin edhe skuadra të qyte-
tarëve, dhe nuk mungonte as kon-
tributi i grave, të cilat dalloheshin në
gërmimin e llogoreve. Zgjatja e luf-
timeve vinte fort në provë vjenezët:
radhët reduktoheshin dhe dizente-
ria i kishte rraskapitur forcat. Pas
një fazë fillestare në të cilën u ten-
tuan edhe sulmet, mbrojtësit fil-
luan edhe ata të ndjekin një model
të përsëritur: çarjet mbylleshin me
barrikada të improvizuara, dhe aty
është pritur sulmi turk, i cili, edhe
pse sprapsej çdo herë, shkaktonte
një kosto të lartë jetësh njerëzore.

Frytet e para të taktikë së me-
todës rrethimit u morën në fillim të
shtatorit, kur mina më të fuqishme
se zakonisht shkatërruan pjesë të

mëdha muresh, mes rrënojave të
të cilave shkonin dhe sulmonin tur-
qit. Me një këmbë tashmë pothuaj-
se brenda në qytet, fitorja dukej një
çështje ditësh; por edhe në mesin e
osmanëve paguhej çmimi i një
rrethimi rraskapitës. Maturia e Kara
Mustafait nuk mbështetej nga të
tijtë, që nuk e fshihnin padurimin: e
gjithë fuqia punëtore ishte an-
gazhuar për të përshpejtuar përpa-
rimin e veprave të rrethimit, duke e
lënë vendfushimin e madh prak-
tikisht pambrojtur.

Në 7 shtator, ushtritë e Lidhjes
së shenjtë ishin mbledhur tashmë
pak kilometra larg qytetit, të gatsh-
me për të ndërhyrë. Jan Sobieski
kish udhëhequr njerëzit e tij në një
marshim të jashtëzakonshëm, duke
bërë për 12 ditë 320 kilometrat që e
ndanin nga Vjena. Po kështu, luftë-
tarët tartarë duke mos marrë
plaçkë, dhe prej mosmarrëveshjeve
me Kara Mustafanë, e kishin brakti-
sur luftën.

11 SHTATORI I VIENËS
Në 11 shtator, vetëm pyjet në

veri të Vjenës ndanin ushtrinë turke
nga ajo e kristianëve. Gjahtarët ek-
spertë austriakë ndihmonin kolo-
nat e Lidhjes që të afroheshin. Ditën
tjetër, sapo u shfaqën armiqtë, Kara
Mustafai mblodhi shpejt e shpejt
disa mijëra burra dhe urdhëroi një
sulm të improvizuar, me shpresën
që të bllokonte të krishterët. Beteja
shpërtheu pranë Danubit para se
ushtritë të rreshtoheshin tërësisht.
Armata gjermane nisi të sprapsë
ngadalë turqit, duke ndeshur rezi-
stencë të fortë. Deri në 4 të pasdites,
më në fund u shfaq ushtria polake
nga pylli. Kara Mustafai kish arritur
më në fund të nxirrte të gjithë forcat
në një vijë 6 km të gjatë, ndërsa
vetëm jeniçerët vazhdonin një sulm
të dëshpëruar mbi qytetin.

Sobieski udhëhoqi personalisht
3000 luftëtarët e tij bashkë me 20
mijë të tjerë, në atë që do të mbahet
mend si mësymja më e madhe e
kalorësisë në histori. Efekti mbi ush-
trinë turke ishte shkatërrimtar.
Krahu i djathtë i ushtrisë osmane
ishte dobësuar nga gjermanët dhe
mësymja e kalorësisë polake kish
krijuar një të çarë, duke rrezikuar
anashkalimin e të gjithë rreshtimit
të myslimanëve. Kara Mustafai u
përpoq të vërë rregull në rreshtimin
e ushtrisë së tij, duke kërkuar më
kot kokën e truprojës së tij. E mbe-
tur pa asnjë mundësi rezistence, ar-
mata e tij u shpërbë. Në 6 të
mbrëmjes beteja u shua përreth
Vjenës, që nuk do të kërcënohej më
kurrë nga turqit. Me të hyrë në Beo-
grad, Kara Mustafai u mbyt me litar
mëndafshi nga jeniçerët, të cilët e
konsideronin fajtor për atë që
ndodhi. Koka e tij iu dërgua Sullta-
nit në një valixhe të kushtueshme të
kadifenjtë. (bota.al)

Hijet turke mbi Evropë
Në 1683, një ushtri e
madhe osmane
hidhet në sulm ndaj
kryeqytetit të
Perandorisë së
Shenjtë Romake. Bota
e krishterë shpëtohet
vetëm falë një frati
venecian dhe një
mbreti të guximshëm
polak
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Nëse kapitulli i tretë i Ghost-
busters për tani është vetëm një
njoftim premtues, kthimi i legjen-
dar Ivan Dragos në ekranin e
madh është realitet. Më 29 nën-
tor, SHBA do të lëshojë “Creed II”,
kushtuar Adonis Creed, djali i
Apollo. Viktor, djali i boksierit
legjendar rus, Ivan Drago (i luajtur
nga Dolph Lundgren i Suedisë), i
cili kishte sfiduar Balboan
(humbje) në Rocky IV, do të luf-
tojë kundër studentit të “boksierit
italian”. Në film, i cili në Itali do të
mbërrijë vetëm më 24 janar, Ivan
Drago do të jetë edhe menaxher
dhe trajner i Viktor, i cili me çdo
kusht do të shpengojë fatin e ba-
bait të tij. Por, çfarë ka bërë Drago
30 vitet e fundit? Aktori Dolph
Lundgren, mysafir i spektaklit të
Stephen Colbert në CBS, para-
shikoi në detaje fatin e hidhur të
boksierit rus pas kësaj humbjeje
në Moskë në ditën e Krishtlindje-
ve 1985.

FATI I HIDHUR. Ne kishim
lënë Ivan Dragon të mundur dhe
me gjakderdhje, ndërsa anëtarët
e Politburove Sovjetike, në epokën
e para-perestrojkës, duartrokitën
fjalimin pacifist të Rocky (“Nëse
unë mund të ndryshoj … dhe ju
mund të ndryshoni … e gjithë bota
mund të ndryshojë”) Sanksionimi i
triumfit me yje dhe vija në një film

me një aromë intensive të propa-
gandës së ngjashme me Reaganin.
“Pas asaj K.O pabesueshme, -
shpjegoi aktori, - për Ivanin filuan
kohët e errëta, sepse ai ishte nisur
nga vendi i tij dhe u strehuan në
Ukrainë me djalin. Gruaja e tij (në
filmin e 1985 me Brigitte Nielsen) e
la atë dhe u martua me një bizne-
smen të pasur.

URREJTJA PËR ROCKY. Gjatë
dhjetëvjeçarëve të fundit, Ivan ka
bërë një jetë shumë të vështirë
dhe nuk është më fizikanti monu-
mental i viteve 80, me pseudoni-
me të tilla si “Trans Siberian”, “Bull
Siberian”. Që atëherë, megjithatë,
ai ka kultivuar një urrejtje të
çmendur ndaj Balboas: �Ai e ur-
ren Rocky-in, sepse me këtë

humbje ai ka marrë gjithçka, - tha
aktori, - dhe e përdor djalin e tij si
një instrument hakmarrjeje�.

KRYQËZIMI I URREJTJES.
Komploti duket i përsosur për një
sfidë për vdekjen e bërë edhe më
të përgjakshme nga fakti se sfi-
duesi i Viktor Dragos, është Adonis
Johnson, djali i paligjshëm i bok-
sierit të madh Apollo Creed, i vrarë
në ring vetëm nga Ivan Drago. Be-
teja e re në drejtkëndësh do të jetë
një kryq i vërtetë mes urrejtjes dhe
hakmarrjes.

E PARA NË NJU JORK.
Ndërkohë, më 15 nëntor u shfaq
filmi �Creed II� në Nju Jork dhe
protagonistët kryesorë, përfshirë
Sylvester Stallone dhe Dolph
Lundgren, morën pjesë në �pre-
mierë�.

NJË TJETËR KTHIM I PRITUR.
Ndër aktorët në premierë ishte
edhe Brigitte Nielsen, e cila në
film ishte me të vërtetë gruaja e
Dragos, por në atë kohë në jetën
reale ajo ishte e martuar me Sylve-
ster Stallone. Marsin e kaluar, ak-
torja lindi një vajzë, Frida, në mo-
shën 54 vjeçe, nga partneri italian
Mattia Dessi.

Është me siguri ylli, simboli i
parë në flamujt kombëtarë. Ai
është i pranishëm në rreth një të
tretën e flamujve të vendeve të
njohura nga Kombet e Bashkuara
(61 nga 198 vendeve). Ndër të tjera,
ai shfaqet në flamujt e Shteteve të
Bashkuara, Kubës, Kinës, Turqisë,
Kilit, Venezuelës, Izraelit, Marokut,
Kamerunit, Australisë dhe Bashki-
mit Evropian. Por kujdes: Ky sim-
bol me 5 cepa, ka domethënie të
ndryshme në varësi të flamujve.
Nëse të themi 50 yjet në flamurin
e SHBA-së, përfaqësojnë secilin
nga shtetet që e përbëjnë atë, ata
në flamurin kinez simbolizojnë 4
klasat shoqërore dhe ylli më i
madh, Partinë Komuniste Kineze.

KLASIFIKIMI. Vendi i dytë i
simboleve më të përdorura, zihet
nga mburojat mbretërore, të cilat
shfaqen në 27 flamuj, duke përf-
shirë atë të Spanjës. Pastaj vijnë
kryqet, të pranishëm në flamujt e
18 kombeve si Mbretëria e Ba-
shkuar, Zvicra, Suedia, Norvegjia,
Finlanda, Islanda, Greqia dhe Mal-
ta. Kryqi, shfaqet gjithashtu në fla-
murin danez, që konsiderohet si
flamuri më i vjetër kombëtar. Ven-
din e katërt e zë dielli, simbol që
shfaqet në 16 flamuj kombëtare, si
për shembull në atë të Japonisë
dhe Argjentinës.

Ndërkohë Hëna zbukuron em-
blemat e 14 vendeve, zakonisht
myslimane si Turqia, Algjeria, Li-

bia, Pakistani dhe Tunizi. Po nga
ngjyrat? Më e përdorura është ajo
e kuqe, e cila përfaqëson fuqinë
ose gjakun e të rënëve në luftë, ose
në rastin italian, është trashëgimi
së bashku me të bardhën e stemës
së lashtë të Komunës së Milanos.
Më pas e ndjek ngjyra e kaltër, që
evokon qiellin dhe detin; e
bardha, shenjë e paqes dhe pa-
stërtisë; e gjelbra, imazhi i Tokës
por edhe i fesë Islame; dhe e
verdha, metaforë e diellit ose arit.

SIMBOLET. Në fakt, jo vetëm
yjet, por të gjitha simbolet nëpër
flamuj, kanë origjina dhe histori
të ndryshme. Për shembull, fla-
muri francez përbëhet nga 3 fasha
vertikale: blu, e bardhë dhe e

kuqe. Ato ishin ngjyrat që vishte
dikur milicia mbretërore, në ditët
që i parapriu revolucionit francez
(bluja dhe e kuqja, rrjedhin nga
ngjyrat e lashta të Parisit). Flamu-
ri japonez, i njohur ndryshe si Ni-
shoki, është një drejtkëndësh i
bardhë me një disk të kuq në mes,
që përfaqëson perëndeshën e
diellit Amaterasu, themeluesja e
Japonisë dhe simboli i një të ardh-
me të ndritshme. Një prej flamuj-
ve më simbolikë është ai i Brazilit:
i përdorur për herë të parë më 15
nëntor 1889. Ai ka një ngjyrë të
gjelbër të shndritshme, që përfa-
qëson pyjet e harlisura të Brazilit,
dhe ka në qendër një diamant të
verdhë, dhe një glob ngjyrë blu,

që përfaqëson pasuritë minerale
të Brazilit.

FLAMUJT GATI IDENTIKË. Ka
edhe flamuj shumë të ngjashëm
mes tyre, por që kanë një origjinë
të ndryshme. Për shembull flamu-
ri meksikan ka ngjyra të njëjta me
ato të Italisë, dhe ndryshon nga
kjo e fundit vetëm nga një stemë
në mes. Në realitet, e gjelbra në
flamurin italian është më e qartë,
dhe formati i flamurit kombëtar
është gjithashtu i ndryshëm. Si-
gurisht, kuptimet janë të ndrysh-
me:në flamurin meksikan, ngjyra
jeshile nënkupton shpresën, ngjy-
ra e bardhë përfaqëson paqen,
dhe e kuqja përfaqëson guximin
dhe forcën. (Focus)

Cili është simboli 
më i përdorur 
në flamujt 
kombëtarë?
Ylli shfaqet në flamujt e Shteteve të Bashkuara, Kubës, Kinës, Turqisë, Kilit, Venezuelës, Izraelit, Marokut, Kamerunit,
Australisë dhe Bashkimit Evropian. Por kujdes: Ky simbol me 5 cepa, ka domethënie të ndryshme në varësi të flamujve

ÇFARË KA BËRË NË 33 VITET E FUNDIT RIVALI I ROCKY-t! 

Kthimi i Ivan Dragos! 
Personazhi rus, i
luajtur nga aktori
Dolph Lundgren, do
të jetë mes
protagonistëve të
“Creed 2”, sipas “spin
off” të sagës së Rocky
Balboas

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



14 RAJON
Koha, e enjte, 22 nëntor 2018 

Fondet milionëshe për lobim,
nuk i kanë sjellë Kosovës anëtarësi-
min në Organizatën Ndërkombëta-
re të Policisë - INTERPOL, përfshirë
këtu edhe fondin shtesë prej më
shumë se 1 milion euro, të cilin e ka
ndarë Qeveria e Kosovës vetëm një
muaj më parë, për siç është thënë,
menaxhimit efektiv të aktiviteteve
lobuese. Kryeministri i Kosovës, Ra-
mush Haradinaj, atëherë nuk pati
bërë të ditur se si do të shfrytëzohen
mjetet financiare të atij fondi shte-
së, por ka theksuar që shpjegimet
do të jepen kur të bëhet raportimi.

Haki Shatri, këshilltar për eko-
nomi i kryeministrit Haradinaj,
thotë për Radion Evropa e Lirë që
mjetet financiare prej më shumë se
1 milion euro, të ndara rreth një
muaj më parë, kanë qenë të desti-
nuara për Ministrinë e Punëve të
Brendshme. “Deri sot, kanë qenë në
procedurë të shpenzimeve. Po be-
soj që ende nuk janë kthyer njerëzit
nga rruga (Dubai). Por, e di që ato
mjete janë hedhur në një konto të

veçantë pranë Policisë së Kosovës,
sepse ata kanë pasur instruktor që
janë për bashkëpunim me policitë e
shteteve të tjera, sepse relacionet
kanë qenë që të ndikohet te drej-
torët e policive të vendeve të tjera.
Por, deri më sot nuk kemi raport se
çka është shpenzuar, sepse proce-
dura ka qenë në vazhdim. Sigurisht
që ata që kanë qenë kompetentë që
ta menaxhojnë këtë fond, duhet të
sjellin edhe raport se për çka janë
shpenzuar dhe sa janë shpenzuar”,
tha Shatri.

Në anën tjetër, deputetë të Ku-
vendit të Kosovës kanë paralajmë-
ruar se do të kërkojnë shpjegime
lidhur me shpenzimin e mjeteve
nga fondi për lobim. Zafir Berisha,
anëtar i Komisionit parlamentar për
Punë të Jashtme, duke folur për Ra-
dion Evropa e Lirë, thotë se në
seancën e radhës së Kuvendit, do të

hapë temën e fondit për lobim.
“Shuma mbi 1 milion euro nuk

është e vogël dhe natyrisht që ba-
shkë me dështimin në arritjen e sy-
nimit (për anëtarësim në INTER-
POL) duhet të arsyetohen të gjitha
ato mjete që janë shpenzuar. Unë
mendoj që këtu ka edhe përgjegjë-
si institucionale, duke përjashtuar
atë që, për fat të keq, përgjegjësia
morale në Kosovë ka mbetur në
rend të dytë”, thotë Berisha. Por, Sha-
tri thekson se për shpenzimet e
mjeteve nga fondi për lobim, do të
ketë transparencë. “Sipas ligjit, çdo
shpenzim i parasë publike duhet të
jetë transparent edhe për publikun.
Nuk besoj që do të mbetet anonim
dhe as i mbyllur”, u shpreh Shatri.

Ndryshe, deputeti Berisha, ka
theksuar që shpjegimet mbi shpen-
zimet e lobimit do të kërkohen në
detaje dhe jo vetëm për fondin shte-

së të ndarë rreth një muaj më parë
nga Qeveria. “Besoj që këto tema do
të ngrihen dhe unë do të jem ai që
do të kërkoj edhe detajet rreth lobi-
mit dhe shpenzimit. Dyshoj që shu-
ma mundet me qenë shumë më e
madhe rreth lobimit, pavarësisht që
mjetet nuk kanë qenë të dedikuara
për lobim, por janë shpenzuar në
këtë drejtim”, tha Berisha.

Pas dështimit të Kosovës që të
anëtarësohet në INTERPOL, presi-
denti i vendit, Hashim Thaçi, ka
theksuar që nuk u beson shumë lo-
bimeve, por vendosmërisë së shte-
teve që e kanë njohur Kosovën dhe
meritës së vetë Kosovës, e cila sipas
tij, ka plotësuar të gjitha kriteret për
të qenë pjesë e INTERPOL-it. Ai ka
theksuar se Kosova nuk ka pasur
shumë nevojë për lobim, por duhet
të punojë edhe më tepër në të ardh-
men. (REL)

Qeveria e Kosovës me shumicë
votash ka votuar që taksa për pro-
duktet e Serbisë të ngrihet nga 10
në 100 për qind. Endrit Shala, mini-
stër i Tregtisë dhe Industrisë ka bërë
propozimin e taksës 100 për qind,
të cilën e ka përkrahur Ramush Ha-
radinaj që ka thënë se marrëveshja
e CEFTA-s nuk ka funksionuar mes
Kosovës dhe Serbisë. “Që një kohë
të gjatë Kosova është penguar si në
transport si në analiza e në çdo in-
strument tjetër e CEFTA nuk ka
funksionuar mes Kosovës dhe Ser-

bisë. Duke qenë kështu unë e përk-
rah këtë propozim”, ka thënë Hara-
dinaj. 

“Siç e dini, prodhuesit kosovar
ballafaqohen me barriera të ndry-
shme jo tarifore në Serbi, produktet
e të cilëve nuk mund të hyjnë në
tregun e Serbisë. Autoritetet serbe
nuk i njohin analizat e importue-
sve kosovar dhe gjithashtu ata
kërkojnë rivlerësim të mallrave të
Kosovës. Për më tepër çështja e
transitit, mbetet ende një pengesë
shumë serioze për kompanitë e Ko-
sovës, ndërsa importohet nëpër
vendet e BE-së dhe kalon nëpër ter-

ritorin serb. Sa i përket barrierave
tregtare me Bosnjën janë po të njëj-
tat, si ato me Serbinë. Shkëmbimet
tregtare në mes Kosovës dhe Bo-
snjës tregojnë qartë se importet po
rriten vazhdimisht në krahasim me
eksportet. Për më tepër ka një asi-
metri të madhe sa i përket ofertave
publike, ku kompanitë e Kosovës
nuk mund të konkurrojnë ligjëri-
sht në ofertat publike në Serbi. Në
anën tjetër ka më shumë se 100
oferta publike që kompanitë serbe
kanë fituar në Kosovë. Problemet
tjera ka shumë”, thuhet në propozi-
min e Ministritë të Tregtisë dhe In-

dustrisë.
Kosova nuk mund ta zhvillojë

industrinë e saj të transportit dhe
humb qindra vende pune, sepse ka-
mionët e Kosovës nuk lejohen ta
përdorin Serbinë si vend transit për
në tregun e BE-së, thuhet më tej në
propozim. 

“Për më tepër këto probleme
vetëm rriten kur ja shtojmë edhe
problemet që ne i kemi politike me
këto dy shtete. Qeveria e Kosovës,
por edhe ne si ministri jemi të an-
gazhuar që të punojmë çdo ditë në
përmirësimin e raporteve me të
gjithë fqinjët, pa marrë parasysh
ku, mirëpo këto raporte dhe
marrëdhënie nuk mund të përmirë-
sohen kur Republika e Kosovës nuk
trajtohet si shtet dhe në mënyrë të
barabartë. Askush nuk mund të
kërkojë që të shes produktet e tyre
në tregun tonë dhe të ndalojë pro-
duktet tona të shiten në tregun e
tyre. Kjo është një marrëdhënie re-
ciproke e të cilën ne me këmbën-
gulje kërkojmë që ta respektojmë”,
thuhet në propozimin e firmosur
nga ministri Endrit Shala.

Diplomatë
grekë
trafikuan
fëmijë për
organe!
Ish-ministri i Punëve të Ja-
shtme të Greqisë, Nikos
Koxias, duke folur në një
ngjarje në Athinë, zbuloi se
deri te Prokuroria kishte
dërguar raste me diplomatë
grekë të cilët ishin të përf-
shirë në rrjetin ilegal për
dhënien e vizave për fëmijët
pa shoqërues Koxias thek-
soi se diplomatët kishin
dhënë viza për fëmijë, që si-
pas tij, nënkupton tregti me
organe, ndërsa disa prej
tyre kishin përfunduar në
burg, lajmëron korrespon-
dentja e MIA-s nga Athina.
“Nuk pajtohem se nuk kemi
bërë asgjë. Deri te prokuro-
ria për shkeljen e ligjit dër-
gova 93 raste, ndërsa disa
diplomatë arritën në burg
sepse jepnin viza për fë-
mijët e vegjël pa shoqërues.
E dini çka nënkuptojnë vizat
për fëmijët e vegjël pa sho-
qërues? Nënkupton tregti
me organe. Me vetë atë që
shpëtova disa shpirtra të
vegjël, do të fle i qetë kur të
përfundojë jeta ime”, tha
ish-shefi i diplomacisë
greke. Deklarata e Koxiasit,
shkaktoi reagime në Greqi.
Zëdhënësi i qeverisë dhe
ministër pa resor, Dimitris
Xanakopullos deklaroi se,
ish-shefi i diplomacisë
greke ka bërë mirë që rastet
i ka dërguar para drejtësisë
dhe shtoi se sipas informa-
cioneve të tij për disa nga
rastet tashmë ekziston
edhe shpallja e fajësisë.
Përgjegjësi për politikë të
jashtme në partinë opozita-
re greke Demokracia e Re,
Jorgos Kumucakos, në profi-
lin e tij zyrtar në Tuiter, për
deklaratën e Koxiasit shkroi
se ish-shefi i diplomacisë
greke, rastet e izoluara që
janë për gjykime, i kishte
shndërruar në  fyerje të
përgjithshme të shërbimit
diplomatik. Siç lajmëron
korrespondentja e MIA-s
nga Athina, me kumtesë u
lajmërua edhe Lidhja e në-
punësve diplomatikë dhe
shfaq kundërshtim të fuqi-
shëm me deklaratat e Nikos
Koxiasit.

QEVERIA E KOSOVËS MIRATON PROPOZIMIN E MTI-së

Taksa për produktet e Serbisë ngrihet në 100 për qind
Kosova nuk mund ta
zhvillojë industrinë e
saj të transportit dhe
humb qindra vende
pune, sepse kamionët e
Kosovës nuk lejohen ta
përdorin Serbinë si
vend transit për në
tregun e BE-së, thuhet
më tej në propozim

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

Si u shpenzuan paratë 
e lobimit për INTERPOL?

Deputetë të Kuvendit të
Kosovës kanë
paralajmëruar se do të
kërkojnë shpjegime
lidhur me shpenzimin e
mjeteve nga fondi për
lobim. Zafir Berisha,
anëtar i Komisionit
parlamentar për Punë të
Jashtme, duke folur për
Radion Evropa e Lirë,
thotë se në seancën e
radhës së Kuvendit, do të
hapë temën e fondit për
lobim
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E ngarkuara e BE-së për Poli-
tikën e Jashtme, Federica Mogheri-
ni u shpreh pas takimit të mini-
strave të Mbrojtjes të martën
(20.11), se "ne nuk do të ngremë një
ushtri europiane". BE nuk do të zë-
vendësojë NATO-n, megjithë forci-
min e bashkëpunimit në mbrojtje,
theksoi Mogherini. "Ne e bëjmë
këtë dorë për dorë me NATO-n",
tha ajo, dhe planet e BE kontri-
buojnë madje në shpërndarjen e
drejtë të barrës brenda NATO-s, e
kërkuar kjo edhe nga SHBA. 

Më parë Sekretari i Përgjith-
shëm i NATO-s, Jens Stoltenberg
ishte shprehur në kuadër të takimit
të ministrave të Mbrojtjes së BE në
Bruksel duke paralajmëruar të
martën (20.11) BE për krijimin e një
konkurrence brenda NATO-s. Në
planet e tyre për krijimin e një unio-
ni të mbrojtjes, vendet e BE nuk
duhet të shkojnë larg, tha Stolten-
berg. "Unë i përshëndes përpjekjet"
tha Sekretari i Përgjithshëm i
NATO-s, të martën në Bruksel në
kuadër të takimit të ministrave të
Mbrojtjes, por ata nuk duhet të
kenë si qëllim të konkurrojnë me
NATO-n. Aleanca Transatlantike
është baza themelore e sigurisë eu-
ropiane, ka thënë Stoltenberg.

BE ME 17 PROJEKTE NË FUSHËN
E MBROJTJES

Në takimin e Brukselit, mini-
strat e Mbrojtjes së BE, vendosën
edhe zgjerimin e bashkëpunimit
ushtarak (Pesco), duke miratuar 17
projekte të reja në fushën e
mbrojtjes. Mes tyre edhe zhvillimi
i sistemeve të reja të mbrojtjes,
ngritja e një qendre të përbashkët
trajnimi e përgatitjeje për agjentët
e shërbimeve sekrete të BE. Mini-
strat e Mbrojtjes kanë rënë dakord
edhe për zgjerimin e qendrës ko-
manduese për misionet ushtarake
të BE. Pesco u krijua vitin e kaluar
për të punuar në drejtim të krijimit
të unionit të mbrojtjes. Ministrat e
Mbrojtjes së Bashkimit Europian
nuk arritën që bashkë me Italinë të
gjenin një kompromis për zgjatjen

e misionit të marinës "Sophia" në
Detin Mesdhe. E ngarkuara e BE-së
për Politikën e Jashtme, Federica
Mogherini u shpreh pas takimit, se
nuk është arritur zgjidhje, por pa-
rimisht ka një ujdi që ky operacion
duhet të vazhdojë. Dy të mundsh-
met janë: Ose shtetet e BE-së bien
dakord për një zgjatje të përkohsh-
me të misionit, ose ky mision merr
fund me fundin e vitit 2018. Italia
do e japë miratimin vetëm nëse në
të ardhmen refugjatët shpërn-
dahen në mënyrë të drejtë.

ITALIA: JO AUTOMATIKISHT
REFUGJATË NË ITALI

E ngarkuara e BE për Politikën e
Jashtme, Federica Mogherini, kish-
te propozuar zgjatjen e përkohsh-
me të misionit deri në fund të vitit

2019. Mandati për misionin "Sophia"
para brigjeve të Libisë merr fund
më 31 dhjetor. Qeveria e re në Romë
kërkon që refugjatët e shpëtuar në
det të hapur nga misioni "Sophia"
të mos sillen automatikisht në Ita-
li. Por për këtë duhen ndryshuar rre-
gullat e misionit. Propozimi aktual
parasheh që deri në gjetjen e një
zgjidhjeje përfundimtare për
shpërndarjen e refugjatëve, do t'u
kërkohet edhe vendeve të tjera të
pranojnë refugjatë. Misioni i ma-
rinës "Sophia" ka filluar nga viti 2015
me anije, avionë të qarkullojë para
brigjeve libiane dhe ka shpëtuar
45.000 refugjatë nga kjo kohë.
Sophia duhet të ndalojë edhe kon-
trabandën dhe kontrabandimin e
naftës, por trajnon edhe rojën breg-
detare libiane. (DW)

Që nga fillimi i luftës në Jemen
rreth 85.000 fëmijë nën moshën 5
vjeçare kanë vdekur nga uria, njof-
toi sot grupi për të drejtat e fëmijë-
ve, “Save the Children”. Duke për-
dorur të dhënat e hartuara nga
OKB, grupi gjeti se ndërmjet
muajit prill të vitit 2015 dhe tetorit
të vitit 2018, rreth 84.701 fëmijë
nën 5 vjeç vdiqën si pasojë e raste-
ve të kequshqyerjes akute apo uri-

së.
OKB ka paralajmëruar se 14 mi-

lionë njerëz janë në rrezik urie, e
cila, bëri të ditur grupi, është rri-
tur në mënyrë dramatike qëkur
koalicioni i udhëhequr nga sau-
ditët dhe Emiratet imponuan bl-

lokim njëmujor të Jemenit pak më
shumë se një vit më parë. Që
atëherë, importet komerciale të
ushqimit përmes aeroportit krye-
sor të Jemenit në Hodeidah kanë
rënë me më shumë se 55.000 tonë
në muaj, tha grupi. "Çdo rënie e

mëtejshme në import mund të
çojë drejtpërdrejt në uri", para-
lajmëroi ai.

Tamer Kirolos, drejtor i grupit
“Save the Children” në Jemen, në
një deklaratë tha se organizata ba-
mirëse është e tmerruar nga num-
ri i fëmijëve që mund të kenë
vdekur për shkak të urisë ekstre-
me. "Për çdo fëmijë të vrarë nga
bomba dhe plumbat, dhjetëra të
tjerë po vdesin nga uria dhe kjo
është krejtësisht e parandaluesh-
me", tha ai. "Fëmijët që vdesin në
këtë mënyrë vuajnë pafundësisht
kur funksionet e organeve të tyre
jetësore ngadalësohen dhe për-
fundimisht ndalen. Sistemet e tyre
imunitare janë aq të dobëta sa ata

janë më të prirur ndaj infeksione-
ve, të brishtë madje edhe për të
qarë. Prindërit e tyre dëshmojnë
se si fëmijët e tyre zhduken, në pa-
mundësi për të bërë diçka rreth kë-
saj”, shtoi ai.

Luftimi, bllokadat dhe burok-
racia në Hodeidah e kanë detyruar
grupin të sjellë furnizime vitale për
veriun e vendit përmes portit ju-
gor të Adenit, tha ai në deklaratë.
Sipas Kombeve të Bashkuara, në
Jemen është kriza më e keqe hu-
manitare në botë. Derisa konflikti
hyn në vitin e katërt, sipas OKB-së,
rreth 14 milionë njerëz në Jemen,
ose gjysma e popullsisë së
përgjithshme të vendit, janë në
rrezik urie.

Borxhi publik i Greqisë ka
shënuar 10 për qind rritje në çe-
rekun e tretë të vitit 2018 në
krahasim me çerekun e dytë,
duke u rritur në 356 miliardë
euro. Ministria greke e Financave
ka publikuar raportin mbi

borxhin publik të vendit. Sipas
raportit, borxhi i cili ka qenë 345
miliardë euro në çerekun e ka-
luar, me 10 për qind rritje në çe-
rekun e 3-të të këtij viti është rea-
lizuar në 356 miliardë euro.
Pjesën më të madhe të borxhit

të vendit e përbën kredia e sigu-
ruar nga Fondi Evropian i Stabili-
tetit Financiar (EFSF) me 131 mi-
liardë euro.  Në raport thuhet se
maturimi i borxheve të Greqisë
ndaj kreditorëve të saj do të
vazhdojë deri në vitin 2060. Ra-

porti i borxhit publik me Prodhi-
min e Brendshëm Bruto (PBB) ka
tejkaluar 180 për qind ndërsa kjo
është më e larta brenda Euro-
zonës. Greqia gushtin e kaluar
doli nga programi pas 3 pakove të
shpëtimit një pas një.

Kim Jong-yang
shef i ri i
INTERPOL-it
Organizata Ndërkombëtare e
Policisë - INTERPOL, ka
zgjedhur president në man-
datin e ri, Kim Jong-yang, pas
diskutimeve të gjata se një
zyrtar i rëndësishëm në Mini-
strinë e Jashtme ruse mund të
marrë këtë post. Kim Jong-
yang nga Korea Jugore, që ka
pasur postin e shefit të brend-
shëm në organizatë, është
zgjedhur president nga shefat
e policisë të mbledhur në
takimin katërditor në Dubai.
Kritikët e Kremlinit si dhe juri-
stët në Shtetet e Bashkuara
dhe Britani, kishin ngritur sh-
qetësimet se zgjedhja e gje-
neral majorit Aleksandr
Prokopchuk si shef i INTER-
POL-it do të ishte e rreziksh-
me, duke theksuar se Moska
ka keqpërdorur organizatën
për ndjekje të armiqve poli-
tikë. E vendosur në Lion të
Francës, agjencia ofron
ndihmë për shërbimet e poli-
cisë që janë në kërkim të të
dyshuarve jashtë kufijve të
shtetit përkatës. Organizata
nuk ka të drejtë të arrestojë
njerëz.
Kritikët e agjencisë kanë thek-
suar shpesh se ndjekjet poli-
tike nga disa shtete anëtare
janë në rritje . Shtetet e Ba-
shkuara thanë se kanë reko-
manduar fuqishëm Kim Jong-
yang për shef të ri të
agjencisë. Sekretari amerikan
i Shtetit, Mike Pompeo, bëri
thirrje te të gjitha shtetet dhe
organizatat që janë pjesë e
agjencisë, "të respektojnë ren-
din dhe ligjin dhe të zgjedhin
një lider me integritet".

Rreth 85 mijë fëmijë mund të kenë vdekur nga uria në JemenNdërmjet muajit prill të
vitit 2015 dhe tetorit të
vitit 2018, rreth 84.701
fëmijë nën 5 vjeç vdiqën
si pasojë e rasteve të
kequshqyerjes akute apo
urisë

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

Greqia do të paguajë borxhe deri në vitin 2060

Ushtria e BE-së një
konkurrencë e NATO-s?

Ministrat e Mbrojtjes së
BE nuk arritën në
takimin e tyre në Bruksel
asnjë kompromis për
zgjatjen e misionit të BE
"Sophia" në Detin
Mesdhe. Ndërkohë
NATO paralajmëron BE
për planet e saj për
ushtrinë
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Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159, 160 nga Ligji për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta zyrtare e RM" 
nr. 43/12, 145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16, dhe 37/16), Pajtimi për punësim nga 
Ministria e financave nr. 18-7629/2 të datës 11.07.2018, Vendimi për publikim të shpalljes publike nr. 02-
281 të datës 14.11.2018 nga U.D Drejtori i IPSH Spitali i përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar Kavadar si 
pasardhës ligjor i IPSH Spitali i përgjithshëm Kavadar dhe IPSH Shtëpia e shëndetin Kavadar e publikon 
këtë:  

SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim 

 
    1. IPSH Spitali i përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar- Kavadar, ka nevojë për punësim të: 

1.1  Doktor i mjekësisë me orar të pacaktuar 3(tre) kandidatë 
2. Kandidati duhet t’i plotësojë kushtet e përgjithshme të parapara nga Ligji për mbrojtjen shëndetësore: 
- të jetë shtetas i RM 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore 
- të jetë i moshës madhore 

      - të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, aktiviteteve ose detyrave 
3. Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj nga pika 2 kandidati duhet t’i plotësojë kushtet 

e veçanta në vijim: 
- të ketë të mbaruar arsim të lartë (VII/1)  ose 360 kredi sipas SETK pranë Fakultetit të Mjekësisë 
-provim të dhënë profesional  
-licencë për punë 
- me dhe pa përvojë pune 
4. Orari javor përmban  40 orë. Rroga fillestare për doktor të diplomuar të mjekësisë është 27.230,00 

denarë 
5. Të bashkëngjitur me fletëparaqitjen për Doktor të diplomuar të mjekësisë  kandidatët janë të detyruar 

t’i dorëzojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhëna për kontakt dhe gjuhë të zgjedhur ndërkombëtare të cilin do ta jep kandidati 

(anglisht, gjermanisht ose frëngjisht) 
- biografi e shkurtër 
-diplomë e suksesit mesatar 
- vërtetim për shtetësinë e Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje e vërtetuar në noter jo më e 

vjetër se 6 muaj 
- vërtetim mjekësor jo më e vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje e vërtetuar në notar 

             - vërtetim se nuk është shqiptuar asnjë ndalesë efektive për kryerjen e profesionit, aktiviteteve ose 
detyrave, origjinal ose kopje e vërtetuar në noter 

- vërtetim për fakultet të mbaruar të mjekësisë origjinal ose kopje e vërtetuar në noter 
- vërtetim për provim profesional, origjinal ose kopje e vërtetuar në noter 
-licencë për punë, origjinal ose kopje e vërtetuar në noter 

 
6. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë nga data e publikimit. 

Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe jo i rregulluar nuk do të jetë lëndë i shqyrtimit nga 
komisioni i përzgjedhjes së kandidatëve. 

7. Pas përzgjedhjes së realizuar të kandidatëve të paraqitur nga neni 3 të cilët i plotësojnë kushtet në 
pajtim me shpalljen publike , do të bëhet provimi kualifikues në pajtim me nenin 160 paragrafi 2 nga Ligji i 
mbrojtjes shëndetësore.  

8. Fletëparaqitja me dokumentacionin e duhur dhe numër për kontakt, të dorëzohen në IPSH Spitali i 
përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar Kavadar rr. Shishka nr. 45 përmes postës ose në arkivin e IPSH 
Spitali i përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar Kavadar, me shënim për shpallje publike për punësim. 

 
                                                                                                     IPSH Spitali i përgjithshëm me  

veprimtari të zgjeruar Kavadar 
U.D Drejtor 

Dime Kocev 

  Në bazë të nenit 14 par.1 dhe neni 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 
167/15-tekst i pastruar),  neni 142 nga Ligji për mbrojtjen e fëmijëve ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 23/13, 
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 dhe 11/18), dhe Pëlqimit nga Ministria e 
financave nr. 18-9573/2 të datës 20.08.2018, 18-12747/2 të datës 24.10.2018, Drejtori i IPKÇF "Goce 
Dellçev" Vinicë shpall: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
  PËR PUNËSIM ME KOHË TË PACAKTUAR TË PUNËS 

    1. Një (1) person në vendin e punës edukator për fëmijë prej moshës 2-6 vjet me kohë të pacaktuar të 
punës. 
Shkalla e arsimit: Profesor i diplomuar për edukatë parashkollore, edukator i diplomuar për fëmijë të 
moshës parashkollore dhe pedagog i diplomuar për edukatë parashkollore - me 240 kredi sipas SETK apo 
arsim të lartë të mbaruar shkalla VII/1 apo me arsim të lartë përkatës të mbaruar për edukatorë dhe licencë 
të vlefshme për edukatorë  

 me ose pa përvojë pune 
 rroga mujore neto me PSP 20.524,00 den. 
 orari ditor i punë: nga ora 07:00-15:00, nga të cilat 6 orë pune më fëmijë         

2. Një (1) person në vendin e punës përkëdhelës me kohë të pacaktuar të punës. 
Shkalla e arsimit: të mbaruar arsimin e mesëm katër vjeçar dhe licencë të vlefshme për përkëdhelës  

 me ose pa përvojë pune 
 rroga mujore neto: 15.477,00 den. 
 orari ditor i punës gradualisht nga ora 08:00-16:00, dhe nga ora 10:00-18:00 nga të cilat 7 orë 

pune më fëmijë 
3. Një (1) person për vendin e punës gjellëbërës me kohë të pacaktuar të punës  
Shkalla e arsimit: të mbaruar arsim të mesëm të hotelerisë - drejtimi gjellëbërës sipas kornizës kualifikuese 
të Maqedonisë dhe 240 kredi të fituara sipas ECVET ose MKSOO  

- me ose pa përvojë pune 
- rroga mujore neto:14.368,00 den. 
- orari ditor i punës nga ora 06:30-14:30  

4. Një(1) person për vendin e punës ndihmës i gjellëbërësit me kohë të pacaktuar të  
Shkalla e arsimit: arsim fillor ose të mesëm të mbaruar sipas kornizës kualifikuese të Maqedonisë dhe 180 
ose 240 kredi të fituara sipas ECVET dhe MKSOO 

- me ose pa përvojë pune  
- rroga mujore neto: 12.571,00 den.  
- orari ditor i punës nga ora 06:30-14:30 

5. Dy (2) persona për vendin e punës Mirëmbajtës të higjienës me kohë të pacaktuar të punës 
Shkalla e arsimit: të mbaruar arsimin fillor ose të mesëm sipas kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe 180 ose 240 kredi të arritura sipas ECVET ose MKSOO. 

 me ose pa përvojë pune 
 rroga mujore neto: 12.571,00 denarë 
 orari ditor i punës: me ndërrime prej ora 05:30-13:30 dhe prej ora 10:00-18:00 

 Orari javor i punës për të gjitha vendet e punës: 40 orë (8 orë në ditë nga e hëna deri të premten) 
Së bashku me Fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe dokumentet në vijim: 
- Dëshmi për arsim të mbaruar, 
- Dëshmi për njohje të gjuhës maqedonase dhe alfabetit cirilik, 
- Certifikatë shtetësie  
- Vërtetim mjekësor 
- Dokument që nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 
- Dokument që nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën dënohet për 
vepër penale për dhunë familjare, marrje të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale të 
grupit të veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin 
është përcaktuar sjellje diskriminuese. 
Shpallja zgjat pesë (5) ditë pune nga dita e publikimit. 
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes.  
Lutja dhe dokumentet e nevojshme të parashtrohen deri tek IPKÇF “Goce Dellçev” Vinicë, rr. “Stiv 
Naumov” pn, Vinicë. 
Fletëparaqitjet të cilat nuk do të parashtrohen në afatin e vërtetuar dhe fletëparaqitjet të cilat nuk do ti 
përmbajnë dokumentet e kërkuara, do të llogariten si jo në kohë dhe të pakompletuara dhe nuk do të 
shqyrtohen 

 Drejtor 
Natasha Anakieva Dimitrova  

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/141, 
199/14 dhe 27/16) dhe neni 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 62/05, 106/08, 161/8, 
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), IP qendra 
ndërkomunale për punë sociale Manastir, publikon:  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
për punësim të tre (3) realizuesve për kohë të pacaktuar në IP Qendrën ndërkomunale për punë sociale Manastir  

 
IP Qendra ndërkomuanle për punë sociale Manastir, publikon shpallje për punësim të 3 (tre) realizuesve për kohë të pacaktuar në pozitat në 

vijim:  
 
1. Punonjës social– zyrtar profesional nga niveli i gjashtë 1(një) realizues.  
2. Jurist i diplomuar - zyrtar profesional nga niveli i gjashtë 1 (një) realizues.  
3. Nëpunës për statistika – ndihmës zyrtar profesional nga niveli i parë 1 (një) realizues.    
Kandidatët duhet t`i plotësojnë këto kushte të përgjithshme të përcaktuara me Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në IP 

Qendrën ndërkomunale për punë sociale Manastir (për të gjithë kandidatët): 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedone, 
- të jetë i moshës së rritur, 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe 
- me vendim gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.  
Kandidatët duhet ti plotësojnë këto kushte të veçanta të përcaktuara me Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në IP Qendrën 

ndërkomunale për punë sociale Manastir. 
Të drejtë në pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i plotësojnë kushtet për konkurrim. Kandidatët me 

fletëparaqitje duhet ti parashtrojnë dëshmitë për përmbushjen e kushteve, në formën origjinal ose kopje e vërtetuar në noter.  
Kandidatët për vendet e punës me numrin rendor 1, duhet të parashtrojnë këto dokumente: 
- dëshmi për shtetësi; 
- dëshmi qe nuk ka të shquar ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- Certifikatë/diplomë për shkallë të mbaruar të arsimit (punë sociale dhe politikë) 180 kredi sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar, 
- pa ose së paku 1 vit përvojë pune në fushën e mbrojtjes sociale, 
- dëshmi për njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më të përdorura nga Bashkimi Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 
- biografi e shkurtë, 
- letër motivimi.  

Kandidatët për vendet e punës me numrin rendor 2 (dy), është e nevojshme të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
                - dëshmi për shtetësi 

-  dëshmi qe nuk ka të shquar ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- Certifikatë/diplomë për shkallë të mbaruar të arsimit (shkenca juridike) 180 kredi sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar, 
- pa ose së paku 1 vit përvojë pune në fushën e mbrojtjes sociale, 
- dëshmi për njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më të përdorura nga Bashkimi Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 
- biografi e shkurtë, 
- letër motivimi.  

Kandidatët për vendet e punës me numrin rendor 3 (tre), është e nevojshme të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
            - dëshmi për shtetësi 

-  dëshmi qe nuk ka të shquar ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- Certifikatë/diplomë për shkallë të mbaruar të arsimit, së paku niveli IV i kualifikimeve, 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO ose arsim të 

mesëm katërvjeçar të mbaruar, 
- pa ose së paku 1 vit përvojë pune në fushën e mbrojtjes sociale, 
- dëshmi për njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më të përdorura nga Bashkimi Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 
- biografi e shkurtë, 
- letër motivimi.  

Orari i punës: orë punuese në javë: 40, orari i punës: nga e hëna deri të premten nga ora 07:30 deri 15:30 ose nga ora 08:30 deri 16:30. 
Shuma e rrogës neto fillestare për punonjësin social është 21,692,00 denarë.  
Shuma e rrogës neto fillestare për jurist është 21.692,00 denarë.  
Shuma e rrogës neto fillestare për nëpunës në statistikë është 12.629,00 denarë.  
Me kandidatët e përzgjedhur do të lidhet marrëveshje për punësim për kohë të pacaktuar.  
Punësimi është për periudhë të pacaktuar kohore.  

Afati për parashtrim të fletëparaqitjeve me dokumentet e duhura është 5 ditë punë llogaritur nga dita e nesërme nga publikimi i shpalljes (duke mos 
llogaritur ditën e shpalljes). Kushtet e theksuara në shpalljen, kandidatët duhet ti plotësojnë në momentin e paraqitjes.  
Fletëparaqitjen me dokumentacionin e duhur duhet të parashtrohen deri tek arkivi i IP Qendra ndërkomunale për punë sociale Manastir, ose përmes 
postës në adresën në vijim: 

rr. Karposh pn, Manastir 
IPN Qendra për punë sociale - Manastir 
Departamenti për resurset njerëzore  
(me shenjën "për shpallje") 
Personi për kontakt: Denis Aliloski 
Kontakt telefoni: 075733771 
Fletëparaqitjet dhe dokumentacioni jo i kompletuar jo i plotë dhe i vonuar nuk do të mbikëqyren.  

IP Qendra ndërkomunale për 
punë sociale - Manastir  
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A do të dorëhiqet
Zuckerberg nga
Facebook?
Së fundi, një artikull investigativ i
publikuar nga “New York Times”
javën e kaluar thoshte se
Facebooku mashtroi publikun mbi
atë që dinte nga ndërhyrje ruse në
zgjedhje, madje kishte përdorur
një firmë “PR”-i për të përhapur
lajme negative mbi kompani të
tjera nga Silicon Valley, në mënyrë
që të shmangte vëmendjen apo
irritimin ndaj vetes

Pavarësisht një viti tejet të trazuar për
platformën sociale të themeluar prej tij,
Mark Zuckerberg, njëherazi shef ek-
zekutiv i Facebookut, deklaroi të martën
për CNN-in se nuk e ka në plan të
dorëhiqet.
“Nuk është ky plani”, tha Zuckerberg për
“CNN Business”, teksa u pyet nëse do ta
konsideronte një dorëheqje të mundsh-
me si drejtues i rrjetit social më të
përhapur në botë. Ai doli gjithashtu në
mbrojtje të kryeshefes operacionale të
Facebookut, Sheryl Sandberg, që është
kritikuar ashpër për shkak të mënyrës së
saj të menaxhimit të krizës së kohëve të
fundit të gjigantit teknologjik.
“Sheryl është aset me të vërtetë shumë i
rëndësishëm i kësaj kompanie, pasi po
udhëheq shumë prej përpjekjeve ndaj
shumicës së problemeve që kemi pasur
dhe kemi. Ka qenë një partnere e rëndë-
sishme për mua në dekadën e fundit.
Jam krenar për punën që kemi bërë ba-
shkë dhe shpresoj të punojmë bashkëri-
sht edhe për dekada të tjera”. Facebooku
është kacavjerrë nga një telash në tje-
trin gjatë këtij viti, duke u përballur me
pasojat e përdorimit të kësaj platforme
nga Rusia për të ndërhyrë në zgjedhjet
presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e
Bashkuara - me skandalin e “Cambridge
Analytica”, gjatë të cilit të dhënat e për-
doruesve u shfrytëzuan në përpjekje
për të ndihmuar kandidatin Donald
Trump; si dhe një dështim sigurie i
rëndësishëm, që përfshiu miliona lloga-
ri në rrjetin social.
Së fundi, një artikull investigativ i pu-
blikuar nga “New York Times” javën e
kaluar thoshte se Facebooku mashtroi
publikun mbi atë që dinte nga
ndërhyrje ruse në zgjedhje, madje kish-
te përdorur një firmë “PR”-i për të
përhapur lajme negative mbi kompani
të tjera nga Silicon Valley, në mënyrë që
të shmangte vëmendjen apo irritimin
ndaj vetes. “Për mua nuk është ende e
qartë nëse raporti është i vërtetë apo jo”,
tha Zuckerberg mbi artikullin e “NYT”.
“Për shumë gjëra që ishin në atë rapor-
tim, ne kemi biseduar me reporterët
përpara atij publikimi dhe u kishim
thënë se, nga sa shihnim ne, asgjë nuk
ishte e vërtetë. Por ata zgjodhën ta pu-
blikonin, pavarësisht kësaj”.

Ishte vetëm 17-vjeçare kur e kuptoi se
vuante nga një sëmundje e rrezikshme.
Lauren Erdmann Marler, e lindur në Mid-
land të shtetit Teksas asnjëherë nuk kish-
te qenë tek onkologu dhe nuk kishte bërë
testimin gjenetik. Por, ajo thjesht së-
mundjen e ndiente thellë në eshtrat e saj.
Në dy vjetët e fundit Lauren kishte vjellë
në banjë dhe gjaku në tualet ishte aq i frik-
shëm, por pasi ndihej e turpëruar, vendo-
si që këtë ta mbajë sekret nga prindërit
dhe të tjerët. Të paktën për një kohë...

Përfundimisht, në atë kohë 17-vjeçarja
vendosi t’i shkruajë letër nënës së saj, Lori
Erdmann. Pasi e lexoi, Lori siguroi të bijën
se ajo nuk ishte duke vdekur dhe nuk kish-
te kancer. Por, Lauren kishte kancer me të
vërtetë, të parin nga katër me të cilët luftoi
në dekadën e ardhshme. Për shkak të një
gjendje të rrallë gjenetike të ADN-së së
saj që shton për 16 për qind rrezikun nga
prekja e kancerit, Lauren u desh të përbal-
lej dy herë me kancerin e zorrës së trashë,
kancerin në mitër dhe limfomën, të gjitha
para moshës 28-vjeç.

Mjeku gjithashtu ishte i sigurt që gjak-
derdhja dhe sikleti i Lauren ndoshta ishin
vetëm pasojë e kapsllëkut, por pas një
muaji ajo u kthye serish te mjeku, i cili u
pajtua se kishte nevojë për më shumë te-
ste. Kanceri në zorrën e trashë u diagno-
stikua shpejt, dhe mjekët sugjeruan
kryerjen e operimit. Kirurgët hoqën shu-
micën e rektumit të saj, një muaj pas mba-
rimit të shkollës së mesme dhe dy muaj
pas ditëlindjes së saj të tetëmbëdhjetë.
Operacioni kaloi suksesshëm dhe Lauren
nuk iu nënshtrua kimioterapisë. Ajo ta-
shmë ishte e lirë, por vetëm për nëntë
muaj. Lauren kishte një kancer të dytë të
zorrës së trashë, në një nyje limfatike në
pjesën e poshtme të barkut.

Kësaj radhe, ajo duhej t'i nënshtrohej
kimioterapisë për ta tkurrur tumorin para
se mjekët ta trajtonin me rrezatim të
mbrojtur gjatë operacionit për të hequr
kancerin. Pas gjithë këtij ndryshimi,
ndodhi diçka e njohur: kanceri në mitër-
një formë mjaft e zakonshme dhe agresi-
ve. Ajo nuk humbi kohë për të ndjekur
rekomandimet e mjekëve. Lauren kishte
një histerektomi të plotë për të hequr mi-
trën, vezoret dhe qafën e mitrës.

Në atë kohë, 23-vjeçarja nuk kishte
kohë të mendojë se çfarë do të thoshte
kjo për familjen e saj të ardhshme. "Ishte
gjithmonë një "nuk e di ", sidomos në atë
kohë. Unë u divorcova menjëherë, pyeta
veten nëse doja të ngrija vezët e mia, por
meqë ishte kanceri i tretë, nuk doja të rre-
zikoja, pasi kishte diçka që po ndodhte
me mua. Me gjenet e mia ... Nuk e di nëse
unë dua që fëmija im të ketë gjenet e mia”,
pohon Lauren,duke shtuar se ajo vetëm
duhet të jetë e shëndetshme. Përsëri, traj-
timi doli i suksesshëm, por Lauren dhe
mjekët e saj njësoj dyshonin se kanceri
serish do të lajmërohej. Një vit më parë,
një mjek australian kishte identifikuar një
kusht të quajtur Mungesa e korrigjimit
kushtetues të mospërputhjes (CMMRD).
Kjo është një gjendje  jashtëzakonisht e
rrallë gjenetike, por mjekët donin ta pro-
vonin te Lauren.

Të paktën, më pak se 100 amerikanë
janë diagnostikuar me këtë sëmundje.
Ashtu si pjesa tjetër e trupave tanë, gjenet
tona zhduken dhe dëmtohen gjatë gjithë

jetës, dhe ky dëmtim mund të çojë në kan-
cer. Por shumica e madhe prej nesh gjitha-
shtu kanë dy kopje të një gjeni që kodon ri-
parimet e ADN-së. Njerëzit me sindromën
Lynch kanë vetëm një kopje të gjenit ripa-
rues të mospërputhjes, duke i vënë ata në
rreziqe më të larta për kancer të caktuar.
Nëse dy njerëz me Lynch Syndrome ndodh
të kenë një fëmijë, secili fëmijë ka një
shans për të pasur CMMRD. Sindroma Lyn-
ch rrit rreziqet e kancerit me rreth 20 për
qind. Duke pasur CMMRD, njerëzit janë
16 herë në rrezik më të madh për prekje
nga kanceri i zorrës së trashë, rektumit,
mitrës, trurit, sistemit limfatik dhe gjakut.

“Në thelb, ajo i kthen gjenet tuaj në
kancer”, thotë Lauren. Ajo në këtë kohë u
prek edhe nga forma agresive e kancerit e
njohur si limfoma. Kanceri u zbulua pas
skanimeve rutinë që Lauren duhej të merr-
te çdo tre muaj pranë shtëpisë së saj në
Midland. Kjo alarmoi ekipin mjekësor dhe
ajo menjëherë u dërgua në në Houston
edhe për gjashtë muaj. Masa e madhe po
shtypte mbi pankreasit e saj. Ajo kishte
për të dalë, por Lauren gjithashtu kishte
nevojë për t'u trajtuar me gjashtë lloje të
ndryshme të kimioterapisë. Deri në këtë
kohë, kanceri ishte kapelë e vjetër për 23-
vjeçarin, por trajtimi rigoroz ishte diçka e
re krejtësisht.

Ajo iu nënshtrua gjashtë trajtimeve të
ndryshme. Njëri prej tyre është “qesja e
kuqe e vdekjes”. “Kisha shpërthime në
kokë, dhimbje në shpinë, nuk mund të
ecja. Ndihesha krejt e çmendur, sa që i ur-
reja edhe mjekët. Sidoqoftë, në fund ishte
ajo shprehja e njohur: ‘Unë ju urrej, por
jam e gjallë’”, tregon Lauren.

Gruaja që mposhti katër herë kancerin
Ajo iu nënshtrua gjashtë
trajtimeve të ndryshme.
Njëri prej tyre është “qesja e
kuqe e vdekjes”. “Kisha
shpërthime në kokë,
dhimbje në shpinë, nuk
mund të ecja. Ndihesha
krejt e çmendur, sa që i
urreja edhe mjekët.
Sidoqoftë, në fund ishte ajo
shprehja e njohur: ‘Unë ju
urrej, por jam e gjallë’”,
tregon Lauren

LAUREN MARLER
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 21 nëntor–Në vigjilje të shë-
nimit të 110 vjetorit të Kongresit të
Manastirit dhe 11 vjetorit të the-
melimit të Institutit të Trashigimi-
së Shpirtërore dhe Kulturore të Sh-
qiptarëve, ky Institut nisi sot
aktivitetet  e shënimit të 22 nënto-
rit. Me urimin për patronazhin e
Institutit dhe Ditën e Alfabetit,
drejtori Skender Asani, tha se ka
kënaqësinë që sot ta prezantoj një
zbulim të studiuesit, prof. David
Haseflook, që sjell një risi për him-
nin e alfabetit, melodia e të cilit
është përdorur nga studentët e Ko-
legjit ‘Jale’ në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës.  Megjithatë, shtoi ai,

kur jemi këtu, meqë ne jemi të
vendosur në një objekt që për vite
të tëra ka qenë seli e Ambasadës së
Shteteve të Bashkuara të Amerikës
në Shkup, dëshirojmë t’ju themi
se ky për shqiptarët nuk është një
objekt dosido, por ai është një mo-
nument që shënon një histori, një
kujtesë, dhe që flet edhe me muret
dhe kthinat e veta. Në këtë objekt
ka punuar miku i shqiptarëve dhe
zgjidhësi i konfliktit të Kosovës,
Ambasadori Hill, Ambasadori
Riker e shumë të tjerë. Prandaj, ne
konsiderojmë se ky objekt sot më
ka peshë dhe rëndësi historike, dhe
për këtë arsye ne kemi vendosur
që në këtë ditë ta vendosim një pl-
lakë që do të jetë shenja mbrojtë-
se e asaj kujtese dhe ura që do ta
lidh të kaluarën dhe të tashmen
tonë, u shpreh drejtori Asani.

Më pas studiuesi David Hase-
flook, prezantoi punimin e tij rreth

origjinës së panjohur të Himnit të
Alfabetit. Ai tha se në vitin 1909,
Parashqevi Qiriazi shkroi “Himnin
e alfabetit”, botoi një abetare me
alfabetin e ri, si edhe themeloi sho-
qërinë kombëtare për gra “Yll’ i
Mëngjezit”. Sipas Hosaflook, kur
erdhi koha që Parashqevisë i duhej
një muzikë e mirë për të frymë-
zuar shqiptarët për t’u bashkuar
dhe për të ruajtur besën e dhënë
në Kongresin e Manastirit, përbal-
lë trysnisë së krijuar nga xhontur-
qit, të cilët kundërshtonin alfabe-
tin e ri, ajo e shfrytëzoi melodinë
që ende oshtinte në kokën e saj
prej vitesh (nga studimet e saj në
Kolegjin Amerikan në Stamboll),
duke qenë e sigurt se ajo muzikë
mund të këndohej lehtë dhe se do
të kujtohej për një kohë të gjatë,
deri në ditët tona.

Me këtë rast, drejtori i ITSHK-
SH-së, Skender Asani, ndau

mirënjohje për Ambasadën ame-
rikane në Maqedoni, dhe në emër
të ambasadorit Xhes Bejli,
mirënjohjen e pranoi znj. Mikaela
Shfajcerbllum, zëvendësambasa-
dore. Mirënjohje iu nda edhe
dr.David Hosafllok, drejtor i Insti-
tutit për Studime Shqiptare dhe
Protestante me seli në Tiranë, ba-
shkëpunëtor i jashtëm i Institutit
tonë, për zbardhjen e fakteve të
reja historike lidhur me Kongre-
sin e Manastirit dhe familjen Qi-
riazi.

Më pas u zbulua pllaka falën-
deruese në oborrin e Institutit, me
përmbajtje: “Në këtë objekt, në vi-
tet 2006-2009, ka qenë e vendo-
sur Ambasada e SHBA-ve në
Shkup. Kjo pllakë vendoset në
shenjë mirënjohjeje për popullin
amerikan”.

Mbështetës i aktiviteteve të
sivjetme për 110-vjetorin e Kongre-

sit të Alfabetit të Gjuhës Shqipe,
me moton “DIELLI PËR NE LIND
NË PERËNDIM”, është Sekretaria-
ti për Çështje Evropiane i Qeverisë
së Republikës së Maqedonisë, si
dhe Kuvendi i Republikës së Ma-
qedonisë. 

Në kuadër të shënimit të “Ditës
së Alfabetit” dhe “110 vjetorit të
Kongresit të Manastirit” janë pa-
raparë edhe më shumë ngjarje në
Shkup dhe Manastir, siç është pa-
nel-diskutimi në kuadër të Shtëpi-
së – Muze të alfabetit shqiptar në
Manastir, pas së cilit do të vijojë
edhe konferencë shkencore në ho-
telin Epinal, si dhe promovimi i më
shumë librave dhe punimeve
shkencore e hulumtuese. Ndërsa,
violinist me famë, Shkëlzen Doli,
nga ora 19, më 22 nëntor, në Filar-
moninë e Maqedonisë do të pre-
zantohet nën dirigjimin e Mihail
Macijashçik nga Polonia.

Shkup, 21 nëntor - Ministri i Kulturës,
Asaf Ademi kishte paralajmëruar
se  do të vë në funksion numër te-
lefoni personal, nëpërmjet të cilit
do të denoncohen parregullsitë
apo edhe keqpërdorimet e artistë-
ve gjatë ndarjes apo edhe realizi-
mit të projekteve kulturore që do
të parashihen me Programin Vje-
tor Kulturor 2019.

Ditë më pare, në një takimin
joformal me gazetarët, ministri
Ademi njoftoi se qytetarët dhe ar-
tistët do të mund ta kontaktojnë
drejtpërdrejtë për çdo parregullsi

dhe keqpërdorim që mund të
bëhen në kuadër të Programit Kul-
turor Vjetor 2019.

“Unë nuk jam “supermen”,
prandaj kërkoj edhe nga ju që të
denonconi çdo parregullsi që
mund ta shihni. Do të vë në funk-
sion edhe numër telefoni perso-
nal, në të cilin do të mund të para-
qitet çdo qytetar, a artistë që ka
vërejtur se ka parregullsi në realizi-

min e Programit Vjetor, apo edhe
se është keqpërdorur nga ndoku-
sh”, pati thënë Ademi.

Ashtu edhe siç u paralajmërua,
ministri i Kulturës, Asaf Ademi ka
publikuar numrin e kontaktit: 071
329 040, me shërbime edhe në
aplikacionet e celularit “Viber” dhe
“Whatsapp”, për subjektet kultu-
rore fizike dhe juridike të cilët kanë
aplikuar për projekte në Progra-

min Vjetor Kulturor për vitin 2019.
Siç njoftojnë nga Ministria,

numri do të shërbejë për të denon-
cuar parregullsitë dhe abuzimet
gjatë miratimit dhe realizimit të
projekteve kulturore.

“Ju drejtohem që t’ju garantoj
se gjatë përzgjedhjes së fituesve
nuk do të ketë asnjë abuzim ose
manipulim. Prandaj ju lutem
shumë që të jeni të kujdesshëm
dhe të mos bëheni pre e manipuli-
meve. Nëse viheni në situatë të
pakëndshme manipuluese, ju lu-
tem shkruani direkt ministrit Asaf
Ademi në numrin e telefonit 071
329 040”, thanë nga Ministria.

Për Programin Vjetor Kulturor
2018 janë dorëzuar gjithsej 373
ankesa, prej tyre 296 janë nga
subjektet maqedonase, kurse 77
nga subjektet shqiptare. Janë pra-
nuar edhe ankesat e Festivalit Sku-
pi, Ylberi dhe Teatror të Dibërs, për

të cilat pati ankesa edhe publiki-
sht.

Sipas të dhënave, në Progra-
min Vjetor Kulturor të 2018-s është
financuar edhe edicioni i dytë e Fe-
stivalit Teatror Othello që mbahet
në Gostivar në vlerë prej 500 mijë
denarësh.

Gjithashtu është financuar
edhe edicioni i 17-të i Festivalit Tea-
tror të Dibrës në vlerë prej 600
mijë denarë.

Ankesa pati parashtruar pu-
blikisht Festivali Ndërkombëtar i
Teatrit “Skupi festival” i cili ishte i
pakënaqur për shumën që u para-
panë në fillim – 1.000.000 denarë.
Pas ankesës “Skupi festival” nga
Ministria e Kulturës do të finan-
cohet me 2 milionë e 800 mijë de-
narë.

Gjithashtu edhe për festivalin
“Ylberi” janë korigjuar mjetet edhe
për 120 mijë denarë.

Do të denoncohen parregullsitë gjatë
ndarjes së projekteve kulturore 

Ministri i Kulturës, Asaf
Ademi ka publikuar
numrin e kontaktit: 071
329 040, i cili do të
shërbejë për të
denoncuar
parregullsitë dhe
abuzimet eventuale
gjatë miratimit dhe
realizimit të projekteve
kulturore.

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

NISIN AKTIVITETET E NËNTORIT

Zbulohet origjina e  Himnit të Alfabetit
Në vitin 1909
Parashqevi Qiriazi
shkroi “Himnin e
alfabetit”. Kur erdhi
koha që Parashqevisë i
duhej një muzikë e
mirë për të frymëzuar
shqiptarët për t’u
bashkuar dhe ruajtur
besën e dhënë në
Kongresin e Manastirit,
sipas studiuesit David
Haseflook, ajo e
shfrytëzoi melodinë e
përdorur nga studentët
e Kolegjit ‘Jale’ në SHBA
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Fisnik NUHIU

Shkup, 21 nëntor - Pas pauzës dy javo-
re për shkak të ndeshjeve të përfa-
qësueseve, të enjten rikthehet nde-
shjen në kampionatin e
Maqedonisë në futboll, ku në pro-
gram do të jenë takimet e javës së 15
të Ligës së Parë. Skuadra e FC Shku-
pit do të jetë mysafire e Maqedoni
Gjorçe Petrovit. Mbrojtësi i Shkupit,
Toni Trupiriç beson se tani është
koha për ndryshim të rezultateve
negative në transfertë, andaj pret
që atmosfera pozitive, posaçërisht
pas fitores ndaj Vardarit, të transfe-
rohet edhe në takimin e ardhshëm.
“Pritjet janë të mëdha para sfidës
me Makedonija Gjorçe Petrovin. Si
ekip do të shkojmë në lagjen e
Gjorçe Petrovit me një atmosferë
pozitive nga ndeshja e fundit, në të
cilën mundëm Vardarin me 1-0.
Edhe pse ende nuk kemi shënuar

fitore në transfertë, ne do të mun-
dohemi që të këtë të bëjmë në nde-
shjen e radhës dhe të kthehemi me
3 pikë. Fitorja ndaj Vardarit kishte
një domethënie të madhe për eki-
pin tonë, andaj edhe atmosfera
është edhe më e mirë pas fitores
ndaj skuadrës kuqezi. Kjo mund të
shihet edhe në stërvitjet e përdit-
shme. Por tani duhet që këtë poziti-
vitet dhe pjesën luftarake të përcjel-
lim edhe në sfidën e ardhshme ,
kundër Makedonija Gjorçe Petro-
vit. Na pret një periudhë me orar të
stërngarkuar të ndeshjeve, pasi që 4

ndeshje të zhvillohen brenda 10
ditëve është shumë. Mirëpo ky orar
është si për ne por edhe për ekipet
e tjera. Mendojë se jemi përgatitur
mjaft mirë për sprintin e fundit të
sezonit vjeshtor”, deklaroi Tipuriç.
Për këtë përballje, trajneri Umit Ka-
ran nuk do të ketë në dispozicion
Basilion dhe Iljoskin, të cilët për
shkak të lëndimeve kanë mbyllur
sezonin vjeshtor, ndërsa në dyshim
është edhe Rron Broja, i cili përpos
që është paraqitur në stërvitje,
është ankuar në dhimbje të këmbës
së majtë. Nga ana tjetër ekipi i

Shkëndijës do të jetë nikoqire e Si-
leksit, mirëpo në këtë ndeshje do të
jetë pa shërbimet Besart Ibraimit
dhe Stenio Zhunior, të cilët ditë më
parë iu nënshtruan ndërhyrjeve ki-
rurgjike.“Kuqezinjtë”, kanë shfrytë-
zuar pauzën dy javore për të përga-
titur sa më mirë për këtë përballje,
ndërsa presin që tre pikët të ngelin
në Tetovë.  

“U rikthehemi garave në kam-
pionat pas pauzës dy javore shkaku
i ndeshjeve ndërkombëtare. Men-
doj se kemi pushuar mirë dhe kemi
shfrytëzuar maksimalisht pauzën

për të vazhduar aty ku e lamë para
pauzës në rrugën e fitoreve. Kujtoj
që me pauzën e muajit tetor ne u
rikthyem fuqishëm dhe i fituam të
pesë ndeshjet që kishim në kam-
pionat, ku dhe arritëm te jemi lider
të tabelës, ndërsa tani kemi preten-
dimet e njëjta edhe kësaj radhe. Be-
soj që do jemi në nivel, vendi i parë
është më vështir të ruhet se sa të
arrihet, por me një menaxhim të
mirë dhe maksimumin e të gjithë-
ve në çdo ndeshje, besoj do të vazh-
dojmë ashtu si presim ne. Sileski
përkundër pozitës në tabelë është
skuadër e mirë, por besojmë se do
të arrijmë tre pikët. Ndërkaq, derbi
i javës do të zhvillohet midis Varda-
rit dhe Rabotniçkit. Skuadra ‘ro-
mantike’ në këtë ndeshje do të ten-
tojë të shfrytëzojë krizën e Vardarit
dhe të ju hakmerret për atë disfatë
në ndeshjen e rrethit të parë, kur
Vardari shënonte fitore me rezul-
tatin 2:0.  Renova do të ketë një
udhëtim të vështirë në Strumicë
përballë Bellasicës, ndërkohë Aka-
demia Pandevi do të mirëpret Po-
bedën e Prilepit. Të gjitha ndeshjet
e javës së 15 luhen të enjten me fil-
lim prej ora 13:00.

Shkup, 21 nëntor - Me përfundi-
min e ndeshjeve në grupe të Ligës
së Kombeve, UEFA ka zyrtarizuar
edhe vazot për shortin e eliminato-
reve të Evropianit të ardhshëm.
Shorti i “Euro 2020” do të mbahet
me datë 2 dhjetor. Reprezentacio-
ni i Maqedonisë edhe pas ndeshje-
ve të mira të zhvilluara në këtë garë
dhe arritjes që të renditet e para
në grupin D në kuadër të Ligës së
Kombeve, do të jetë në fazon e pe-
stë, sëbashku me përfaqësueset e
Armenisë, Azerbajxhanit, Bjello-
rusis, Gjilbraltarit, Kazakistanit,
Kosovës, Luksemburgut, Moldavi-
së dhe Ishujt Faraore. Kështu që
Maqedonia mund të jetë me një
grup me Shqipërinë. Nga ana
tjetër kombëtarja e Shqipërisë nuk
mund të synojë kualifikimin nga
UEFA Nations League për në “Euro
2020”, pasi bëri një fushatë skan-
daloze. Ekipi shqiptar u rendit në
vendin e fundit të grupit. Ndërkaq,
Kosova mund të synojë kualifiki-
min nga kompeticioni më i ri i
UEFA-s. E vetmja mënyrë që të Sh-
qipëria të arrij në Evropian është
që të kualifikohet përmes kuali-

fikueseve të këtij kompeticioni. Sh-
qipëria, ndryshe nga 4 vite më
parë, tashmë ndodhet një vazo më
lart. Kombëtarja ndodhet në va-
zon e 4-t, ndërsa Kosova në vazon
e 5. Djemtë e Kristian Panuçit
mund të kenë një short më të fa-
vorshëm se eliminatoret e kaluara,
pasi në letër kemi dy rivalë poshtë
vetes, ndërsa Kosova pritet të ketë
një grup më të vështirë. Interesant
është fakti që mund Shqipëria
mund të përballet dhe me Ko-
sovën. Nuk përjashtohet mundë-
sia që të ketë derbi të“zjarrtë” me

kundërshtarë si Serbia, që ndodhet
një vazo më lart. Nga krahu tjetër,
Përfaqësuesja e Kosovës nuk do të
luajë me Serbinë dhe Bosnja Her-
cegovinën për shkak të probleme-
ve politike që kanë këto shtete. Në
rast se Shqipëria bie në një grup
me Bosnjën apo Serbinë, atëherë
automatikisht shmanget dhe taki-
mi vëllazëror me Kosovën. Kuali-
fikueset e “Euro 2020” do të kenë
10 grupe. Rregulli i njohur është
që dy ekipet e para kualifikohen
direkt. 4 ekipet fituese të Ligës A do
kenë grup me 5 ekipe, një rregull i

përcaktuar nga UEFA. Të gjitha
grupet e tjerë do të jenë me 6 eki-
pe. Interesant është fakti që Gjer-
mania, ndryshe nga herët e tjera
do të jetë në vazon e dytë.

Vazoja e parë: Anglia, Portugali,
Holanda, Zvicra, Spanja,
Belgjika, Italia, Kroacia, Franca
dhe Polonia.

Vazoja e dytë: Gjermania, Bosnja
Hercegovina, Çekia, Dani-
marka, Islanda, Rusia, Suedia,
Ukraina, Uellsi dhe Austria.

Vazoja e tretë: Finlanda, Irlanda e
Veriut, Norvegjia, Irlanda, Ser-
bia, Sllovakia, Turqia, Bullgaria,
Izraeli dhe Skocia.

Vazoja e katërt: Shqipëria, Qipro,
Estoni, Gjeorgji, Greqi, Lituani,
Mali i Zi, Estoni, Hungari dhe
Rumani.

Vazoja e pestë: Armeni, Azer-
bajxhan, Bjellorusi, Gjilbraltar,
Kazakistan, Kosova, Luksem-
burg, Maqedoni, Moldavi dhe
Ishujt Faraore.

Vazoja e gjashtë: Andora, Letonia,
Lihtenshtejni, San Marino dhe
Malta.

Përfaqësuesja e futbollit të Ko-
sovës shkruan historinë pasi ka
siguruar plej-ofin e Ligës së Kom-
beve duke mposhtur 4:0 Azer-
bajxhanin. “Dardanët” diktuan
ritmin e lojës gjatë 90 minutave,
me Zenelin i cili ishte i mrekul-
lueshëm duke realizuar het-trik,
ndërsa listës së golashënuesve iu
shtua edhe Rrahmani. Në këtë
mënyrë Kosova e mbyll këtë
kampanjë në grupin 3 të Ligës D
si lidere, pa asnjë disfatë dhe me
14 pikë të tubuara. Kjo fitore Ko-
sovës i rezervon gjysmëfinalen e
Ligës së Kombeve në Ligën D
ndaj Maqedonisë në mars të vitit
2020-të, me “Dardanët” të cilët
mbeten të pamposhtur gjatë vi-
tit 2018.

LIGA E PARË - JAVA E 15

Shkëndija pret Sileksin, 
Shkupi mysafire e Makedonija GJ.P

“Pritjet janë të mëdha para
sfidës me Makedonija
Gjorçe Petrovin. Si ekip do
të shkojmë në lagjen e
Gjorçe Petrovit me një
atmosferë pozitive nga
ndeshja e fundit, në të cilën
mundëm Vardarin me 1-0.
Edhe pse ende nuk kemi
shënuar fitore në
transfertë, ne do të
mundohemi që të këtë të
bëjmë në ndeshjen e
radhës dhe të kthehemi me
3 pikë”, ka deklaruar Tripuriç

SHORTI I “EURO 2020” LIGA E KOMBEVE

Maqedonia dhe Kosova në vazon e pestë,
Shqipëria në të katërtën

Kosova do të
përballet me
Maqedoninë

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////
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Në bazë të nenit 172  nga Ligji për arsim sipëror ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 82/2018), Dekani i Fakultetit të 
shkencave të bujqësisë dhe ushqimit - Shkup në përbërje të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, 
publikon:  

K O N K U R S 
për zgjedhje të një mësimdhënësi në 

gjithë titujt mësimor-shkencor në sferën mësimore-shkencore 
Lule dhe bimë dekorative  

40305- Klasifikimi i fushave dhe zonave mësimore-hulumtuese 

Kushtet: Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme të theksuara në nenin 166 nga Ligji për 
arsim sipëror ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 82/2018) dhe kushtet e veçanta në pajtim me Rregulloren për kriteret 
dhe procedurën për zgjedhje të titujve mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe atyre 
bashkëpunues dhe asistentëve-doktorant në Universitetin "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup.  

Kandidatët që do të konkurrojnë duhet të parashtrojnë: fletëparaqitje, biografi të shkurtë, dokumente 
me të cilat dëshmohet përmbushja e kushteve.  

Dokumentet duhet të parashtrohen në origjinal ose kopje e vërtetuar në noter. 
Vendi i punës i mësimdhënësit është i përcaktuar në pajtim me aktet e Fakultetit dhe orarit të orëve në 

semestër.  
Përzgjedhja e kandidatëve bëhet në pajtim me Ligjin për arsim sipëror dhe Rregulloren për kriteret dhe 

procedurën për zgjedhje të titujve mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe atyre bashkëpunues 
dhe asistentëve-doktorant në Universitetin "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup. 

Fletëparaqitja me dokumentacionin e kompletuar të parashtrohen deri tek Fakulteti i shkencave 
bujqësore dhe ushqimit - Shkup, rr. "16-ta Makedonska brigada" nr. 3, Shkup.  

Afati për paraqitje është 8 ditë nga dita e publikimit. 
Fletëparaqitjet e jo kompletuara dhe të parashtruara me vonesë nuk do të merren për mbikëqyrje.  

 
FAKULTETI I SHKENCAVE TË BUJQËSISË DHE USHQIMIT - SHKUP 

UNIVERSITETI "SHËN KIRILI DHE METODIJ" NË SHKUP                       

Në bazë të nenit 126 paragrafi 1 alineja 7 nga Ligji për arsimin fillor dhe neni 71 paragrafi 1 alineja 7 nga Statuti i SHFK "Krste P.
Misirkov" Radovish, Këshilli i shkollës me miratimin e marrë më parë për publikim të shpalljes nga Kryetari i komunës, publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
për zgjedhje të Drejtorit të shkollës

Kushtet: për Drejtor të shkollës fillore zgjidhet personi i cili krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligj, i plotëson
edhe kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në shkollën fillore dhe ka së paku 5 (pesë) vite përvojë pune në
punën edukative arsimore, provim të dhënë për Drejtor edhe provim psikologjik dhe provim për integritet të dhënë.
Mandati i Drejtorit zgjat 4 (katër) vite dhe fillon të rrjedh nga dita kur është sjell Vendimi për zgjedhje nga ana e Kryetarit të
komunës.
Kandidatët e interesuar përveç lutjes, duhet të parashtrojnë edhe diplomë për arsim të mbaruar (origjinal ose kopje e vërtetuar
në noter), certifikatë për provim të dhënë për Drejtor, certifikatë që nuk është i dënuar, vërtetim për përvojën e punës,
certifikatë të shtetësisë, vërtetim mjekësor dhe vërtetim/certifikatë për provim psikologjik dhe provim për integritet të dhënë.
Shpallja publike zgjat 8 (tetë) ditë pune llogaritur nga dita e publikimit në shtypin ditor.
Dokumentet e duhura të parashtrohen në adresën e SHFK "Krste P. Misikrov" Radovish, bul. Aleksandar Makedonski, nr. pn,
Radovish ose në arkivin e Shkollës.

Këshilli i shkollës pranë
SHFK " Krste P. Misirkov" Radovish,

Kryetar,
Ciev Dushko

Shesim tokë ndërtimi - 9000m2
Në Komunën kadastrale Zllokuqani, në afërsi të vendit të paraparë

për ndërtimin e Qendrës së re klinike,  shesim tokë ndërtimi me
sipërfaqe prej 9.000 m2.

Tel. 071/372-215 & 078/243-583   

Shitet tokë e cila gjendet në Shkup ,f. Bukoviq, edhe atë:
-PK 1091/3, vendi i quajtur Rapshec , me sipërfaqe prej 270m2; 

Flet pronësi nr. 430 për KK Bukoviq, pronësi e Ademi Abdulfehat.

Të interesuarit dhe të gjithë ata që kufizohen me parcelën në fjalë, 
ofertat e tyre mund t`i paraqesin në zyrën e Noterit Mahir Ziberi, rr. Butelska

nr. 4 , Shkup-Butel

S H P A L L J E

Shitet tokë në f. Çuçer von  G.R e cila gjendet në PK 3086, Vendi i quajtur
RAMNISHTE, me sipërfaqe prej 1237 m2, e regjistruar në Fletë Pronësi nr. 742
për KK Çuçer von G.R , në pronësi të Salih Zaim. 

Të gjithë ata që kufizohen me parcelën në fjalë, personat që pretendojnë për-
parësi të blerjes dhe persona tjerë të interesuar, ofertat e tyre mundë t`i
paraqesin në zyrën e Noterit Naser Zyberit, rr. Xhon Kenedi nr. 9A, Shkup.

Vetëm katër ndeshje u zhvilluan
mbrëmë në NBA. Vëmendja më e
madhe ishte te Toronto Raptors që arri-
ti të ruante kreun e klasifikimit në Konfe-
rencën e Lindjes, falë fitores së ngushtë
brenda në Florida përballë Orland Magic
me rezultatin 93-91, për të regjistruar fi-
toren e dytë radhazi dhe të 14-ën sezona-
le. 27 pikët e francezit Fournier nuk i
mjaftuan Orlandos, në një sfidë të cilën
Toronto e nisi shumë mirë por nuk e për-
fundoi në lartësinë e duhur pasi në fund
Orlando e vuri shumë në vështirësi.
Kawhi Leonard me 18 pikë ishte basket-
bollisti më i mirë mbi parket për skua-
drën kanadeze. Përmbysje fantastike e
Washington Wizards. Skuadra kryeqy-
tetase mposhti në shtëpi Los Angeles
Clipper me rezultatin 125-118 në një nde-
shje të cilën kalifornianët e kryesonin me
+24 pikë në gjysmën e periodës së dytë.
John Wall dhe Bradley Beal ishin dy he-

ronjtë e Wizards pasi të dy së bashku
realizuan 57 pikë. Për Washington kjo
ishte fitorja e 6-të sezonale ndërkohë që
Clippers ndali ecurinë pozitive prej 5 fito-
resh radhazi. Portland Trail Blazzers në
mënyrë surprizë vazhdon të ruajë kreun
e Konferencës së Lindjes. Skuadra nga
Oregoni mori fitoren e 12-të sezonale

pasi kaloi në transfertë New York Knicks
me shifrat 118-114 falë 31 pikëve të McCol-
lum dhe 29 të Damian Lillard. 21 pikët
dhe 23 rikuperimet e Hasan Whiteside
nuk i mjaftuan Miami Heat, që u mposht
në Florida nga Brooklyn Nets me rezulta-
tin 92-104 duke konfirmuar momentin e
keq që po kalon.

Nasukawa kërcënon
Mayweather: Do t’i shkaktoj
humbjen e parë në ring
Tenshin Na-
sukawa beson se
do t’i shkaktojë
humbjen e parë
në karrierë bok-
sierit amerikan
Floyd
Mayweather, në
duelin që dy spor-
tistët do të zhvillojnë më 31 dhjetor, në “Saitama Su-
per Arena” në Japoni. Edhe pse Nasukawa është një
sportist i kickboxing, dueli me Mayweather do të
zhvillohet me rregullat e boksit dhe pritet të jetë
një “sfidë show”. Por për japonezin kjo sfidë nuk
konsiderohet si një “show”, por si një përballje e vër-
tetë, ku ai synon fitoren, pavarësisht faktit se
Mayweather ngjitet në ring për të marrë shumën e
madhe të parave të ofruara. Për këtë arsye, Na-
sukawa e ka bërë të qartë se do të duelojë për ta
mundur boksierin amerikan. “Siç e dini, në natën e
ndërrimit të viteve do të përballem me Floyd
Mayweather. Kam nisur përgatitjet për të qenë gati
për atë sfidë dhe ju garantoj se do ta mund me “KO”.
Do ta nxjerr jashtë loje dhe do t’i shkaktoj humbjen
e parë”, tha Nasukawa.

Publicitet

NBA

Toronto komandon në Lindje,
Washington ndal hovin e Clippers
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Katër muaj pas largimit të Mar-
co Fassones nga Milani, me lamtu-
mirat që vijuan sikundër me atë të
Yonghong Li dhe kalimin e pronë-
sisë të klubit kuqezi tek fondi El-
liot, ish-administratori i deleguar i
rikthehet eksperiencës së tij të je-
tuar tek klubi milanez dhe prapa-
skenave shumë interesante, duke
filluar me Cristiano Ronaldon. “Zoti

Li kërkonte shërbimet CR7, pasi
vlerësonte edhe ndikimin e tij në
merkaton kineze. E pamë të arsye-
shme dhe zhvilluam një takim më
agjentin e tij, Mendes, në korrik të
2017-ës, për të verifikuar dhe disku-
tuar mbi koston e operacionit dhe
vullnetin e vetë lojtarit. Por unë e
binda të hiqte dorë nga ëndrra për
sulmuesin 33- vjeçar, pasi çmimi i tij
ishte vërtetë shumë i lartë”, shpje-
gon Fassone. Por krahas ëndrrave te
merkatos, të cilat u zbehën si retë
në qiell të hapur, Fassone shpjegon
edhe detajet e administrimit nga

ana e tij gjatë vitit që qëndroi në
pozicionin e lartë drejtues në klu-
bin kuqezi. “Besoj se Milani ka pa-
tur një këshillë të shkëlqyer admi-
nistrativ, nuk isha i vetëm, por i
mbështetur nga një grup ekspertë-
sh të përgatitur. Të gjitha vendimet
janë marrë në unanimitet të plotë
nën drejtimin tim. Krahasuar me
një sezon, më parë arritëm të krijo-
nim një organikë më një vlerë më
të lartë financiare se ajo e sezonit
2016-2017. Li trashëgoi një bilanc
prej 126 milionë eurosh borxhe, por
nën administratën time, në kraha-

sim me 2016-17, kemi arritur një fi-
tim  prej 20 milionë eurosh nga të
ardhurat dhe mbi 50 milionë dife-
rencë të shtuar”, ka shtuar Fasso-
ne. Lidhur me kauzën e tij të hapur
me klubin kuqezi, Fassone shton.
“Detyra ime te Milani dihet, nuk
dua të komentoj shifrat, por nëse
do të kisha pranuar ofertën e klubit
me 2 milionë euro, duke e ditur se
marrëveshja ishte krejt tjetër,
atëherë do të krijoja përshtypjen
se ika duke fshehur diçka. Ndaj në
këtë pikë vendimi i mbetet gjykatë-
sit”, tha ai.

Motta:
Mourinhos nuk i
intereson
bukuria në
futboll, ai
kërkon armiq
Ish-mesfushori i Barcelonës dhe
Interit, Thiago Motta, ka thënë se
trajneri portugez i Manchester
Unitedit, Jose Mourinho, është
duke kërkuar vazhdimisht për
një armik, madje thotë se nëse ai
nuk e ka një të tillë, e krijon. Por-
tugezi është një nga personalite-
tet më kontroverse në botën e
futbollit dhe ka qenë kështu
gjatë gjithë karrierës së tij si traj-
ner, në Porto, Chelsea, Inter, Real
Madrid e tani me Manchester
Unitedin. Mentaliteti i Mou-
rinhos ka bërë që ai shpeshherë
të arrijë ta nxjerrë më të mirën
prej lojtarëve të tij, dhe Motta
ishte një nga lojtarët që e di se si
është të luash në një ekip që
drejtohet nga portugezi, pasi që
bashkë kishin kaluar një pe-
riudhë në Inter. “Ai është një fi-
tues. Në kokën e tij, ka vetëm një
qëllim: fitoret, argëtimi nuk i in-
tereson atij. Mourinho i ka dy
anë: është i lumtur kur fiton, dhe
i zemëruar kur humbë. Humori i
tij varet nga rezultati”, ka thënë
Motta. “Nëse skuadra e tij luan
mirë, por ai humbë, ai nuk e kon-
sideron këtë aspak pozitive. Por,
nëse fiton duke luajtur keq,
atëherë ai do të jetë shumë i
lumtur. Mourinhos nuk i intere-
son bukuria në futboll, ai kërkon
vazhdimisht për një armik. Nëse
nuk e ka një të tillë, atëherë e
krijon një vet”, ka theksuar Thia-
go Motta.

Pak më pak se pesë orë vozitje
me makinë iu deshën tifozëve të
Burnleyt të udhëtonin në
Southampton për ta shikuar nde-
shjen e parë të sezonit në udhë-
tim, apo nëntë ditë, 432 kilometra
dhe gati 60 mijë kalori për atë që ia
merr mendja t’ia mësyjë rrugës me
vrapim. E pikërisht këtë e ka bërë
një tifoz i Burnleyt, i quajtur Scott
Cunliffe. Në fakt, për të gjitha sh-
tatë ndeshjet e Burnlyet që i ka zh-
villuar si mysafire deri më tani,
Cunliffe ka vendosur të mos udhë-
tojë me makinë, por duke vrapuar.
. Megjithatë, kjo nuk është e gjitha.
44-vjeçari synon të vrapojë edhe
të gjitha 19 ndeshjet e tjera që

Burnley do t’i zhvillojë si mysafir
këtë sezon. Cunliffe do ta fillojë
vrapin e tij për të gjitha këto nga
stadiumit i klubit, Turf Moor. Cun-
liffe ka bërë të ditur se ai e bën këtë

gjë për ta kombinuar dashurinë
për Burnleyn dhe dashurinë për
vrapin. Kjo ka bërë që ai të bëhet
pjesë e sfidës “Runaway”, e cila sy-
non të ngre para për organizatat

bamirëse të klubeve të Premier-
ligës. Deri në fund të sezonit, Cun-
liffe do të vrapojë 4,8 mijë kilome-
tra dhe ai shpreson se do të arrijë t’i
grumbullojë 11,250 euro. Për ta
bërë këtë gjë, ai është detyruar ta
lë punën e tij të mëparshme, pasi
që e kalon të gjithë kohën e tij
duke vrapuar dhe duke biseduar
me sponsorë të mundshëm. “Për-
vojat e mia jetësore më shkaktuan
stres dhe depresion. Vrapimi ishte
një pjesë e madhe e terapisë që
më ndihmoi ta kalojë këtë gjë. Unë
dua ta shfrytëzojë këtë përvojë
time për t’i ndihmuar të tjerëve
dhe futbolli është mënyra më e
përsosur për t’i bashkuar njerëzit”. 

Për ta siguruar transferimin e
ish-lojtarit të Liverpoolit, Philippe
Coutinhon, Barcelona ishte dashur
të arrinte kompromise me klubin
anglez, të cilët në marrëveshje
kërkuan që të përfshihet edhe pika
që katalonasit të mos kenë të
drejtë të blejnë lojtarë të Liverpoo-
lit deri në vitin 2021. Coutinho u
transferua në Barcelonë gjatë afa-
tit kalimtar të janarit të këtij viti,
nga Liverpooli për rreth 140 mi-
lionë euro. Megjithatë kjo shumë e
madh parash nuk i mjaftoi Liver-
poolit. Klubi anglez dëshironte të
sigurohej se katalonasit nuk do të
kërkonin më të transferonin loj-
tarë të tyre. Për ta arritur këtë gjë,
ata e futën një klauzolë në marrë-
veshjen për transferimin e Cou-

tinhos, ku Barcelonës iu ndalua të
kërkonte lojtarë të klubit anglez
për tri vitet e ardhshme. Liverpoo-
li kishin pësuar edhe më parë nga
interesimi i Barcelonë për yjet e
skuadrës së tyre, pasi që qendër-
sulmuesi uruguaian, Luis Suarez,
ishte transferuar në Spanjë në vitin
2014, pasi që sezonin e fundit me

Liverpoolin, nuk kishte arritur ta
fitonte për pak titullin e Premier-
ligës. Skuadra aktuale e Liverpoo-
lit përbëhet nga shumë lojtarë të
talentuar të cilët do të mund ta
përmirësonin në skuadrën e Barce-
lonës, dy prej më të kërkuara janë
Roberto Firmino dhe Virgil van
Dijk.

Alcacer bën 
për vete
Dortmundin
Paco Alcacer e ka merituar
plotësisht besimin e drejtue-
sve të Borussia Dortmund dhe
këtë e ka arritur falë përfor-
mancës së tij. Sulmuesi, i cili
gjatë merkatos së verës u tran-
sferua nga Barcelona në formë
huazimi, me fanellën verdhezi
ka realizuar 9 gola mes Bunde-
sligës dhe Champions Leages.
Sipas mediave gjernane, drej-
tuesit e klubit nga “Westfalen-
stadion” kanë vendosur të ush-
trojnë të drejtën e blerjes
përfundimtare të kartonit të
25-vjeçarit. Zyrtarizimi do të
bëhet më 27 nëntor, ditë kur
do të mblidhet asambleja e
aksionerëve. Dortmundi për
kartonin e Alcacer do t’i pa-
guajë Barcelonës shumën e
rreth 30 milionë eurove plus
bonuse.

Vrapon 432 kilometra për ta parë çdo ndeshje në udhëtim në Premierligë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Barça s’mund të marrë lojtarë nga Liverpooli edhe tri vite
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fassone tregon prapaskenën: Si
tentoi Yonghong Li të blinte Ronaldon

“Zoti Li kërkonte shërbimet
CR7, pasi vlerësonte edhe
ndikimin e tij në merkaton
kineze. E pamë të arsyeshme
dhe zhvilluam një takim më
agjentin e tij, Mendes, në
korrik të 2017-ës, për të
verifikuar dhe diskutuar mbi
koston e operacionit dhe
vullnetin e vetë lojtarit. Por
unë e binda të hiqte dorë nga
ëndrra për sulmuesin 33-
vjeçar, pasi çmimi i tij ishte
vërtetë shumë i lartë”, ka
deklaruar Fassone
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UEFA dhe klubet europiane do
të jenë së bashku deri në vitin
2024, dhe rrjedhimisht nuk do të
ketë asnjë Superligë, me klubet më
të mëdha të globit. Këtë e ka pra-
nuar presidenti i shoqatës së eki-
peve europiane ose ECA, Andrea
Agnelli. Numri 1 i Juventus e kon-
firmoi këtë fakt në një konferencë
të përbashkët në Bruksel, me pre-
sidentin e UEFA-s, Aleksander Ce-
ferin: “Superliga është përjashtuar
si mundësi dhe kjo është një gjë e
rëndësishme. Kemi biseduar
gjithashtu me presidentin Ceferin,

duke i vërtetuar se nuk kemi të
bëjmë me dokumentet e zbardhu-
ra, për një projekt të Superligës. E
them këtë gjë edhe si president i
ECA, si dhe i Juventus”, ka dekla-
ruar Agnelli. Në këtë mënyrë,
Agnelli ka mohuar çdo përfshirje
të mundshme me Superligën eu-
ropiane, që u zbulua si projekt nga
Football Leaks. 42-vjeçari deklaroi

se ka një marrëveshje për zgjatjen
e bashkëpunimit me UEFA-n, edhe
për të patën 6 vite të tjera: “Kjo
është një ditë e rëndësishme për
futbollin. FIFA e pranoi propozi-
min e ECA dhe UEFA, duke zgja-
tur akordin deri në vitin 2024. I
kemi prezantuar programin edhe
komisarit, ka vullnet nga të dyja
palët për të zhvilluar këtë sport së

bashku. Shpresojmë që kjo marrë-
veshje të vazhdojë edhe përtej
2024-ës”, tha ai. Një risi pritet të
jetë kompeticioni i tretë për klu-
bet europiane, me Agnellin që tha
se për këtë gjë është punuar gjatë
gjithë vitit 2018. Mbetet për t’u
parë nëse do të ketë një aprovim të
komisionit ekzekutiv, që do të
mblidhet në dhjetor.

Griezmann:
Nuk jam i
fiksuar pas
Topit të Artë
Përderisa ylli francez i Kombë-
tares së Francës, Antoine
Griezmann, ka bërë të ditur se
i dëshiron Topin e Artë, ai e ka
theksuar se ky çmim nuk është
qëllimi i tij i vetëm dhe krye-
sor. Griezmann është një ndër
30 kandidatët të cilët e kanë
mundësinë për ta fituar këtë
çmim për shkak të suksesit që
tregoi ai gjatë turneut të
Kupës së Botës në Rusi, si dhe
titullin e Evropa Ligës me Atle-
tico Madridin, transmeton Ga-
zeta Express. Sulmuesi ishte
pjesë e skuadrës së Francës të
cilët arritën të sigurojnë fitore
në ndeshjen miqësore kundër
Uruguait të enjten, dhe pas
kësaj ndeshje, 27-vjeçari bëri
të ditur se e dëshiron Topin e
Artë, por nuk është i fiksuar
pas tij. “Dua ta fitoj Topin e
Artë. A jam i fiksuar me të? Jo,
ky është një problem për
Francën. Njerëzve aty nuk u
pëlqen kur ti kërkon diçka për
vete, por unë jam krenar që
jam i kandiduar dhe shpresoj
se do ta fitoj”, ka thënë Griez-
mann. “Natyrisht, ka njerëz të
tjerë që mund ta fitojnë atë
dhe e meritojnë, kështu që do
ta shohim se çfarë do të
ndodhë”. Griezmanni i kishte
shënuar katër gola në Kupën e
Botës, ndërsa i shënoi 29 gola
për Atletico Madridin sezonin
e kaluar. Fituesi i Topit të Artë
bëhet i ditur më 3 dhjetor.

Beppe Marotta dhe Inter janë një hap
larg nga fillimi i “martesës”. Ish-drejtori i Ju-
ventusit, në kthimin e tij nga Nanjing, ku u
takua me Suning, ishte optimist. I pyetur
nga gazetarët, pas mbërritjes në aeropor-
tin e Milanos, mbas 3 ditëve të kaluara në
Kinë, Marotta u përpoq t’i “driblonte” mik-
rofonët, por më pas dha një përgjigje të
shkurtër dhe mjaft të rëndësishme:
“Ndjenja pozitive”. Menaxheri lombard, i li-
ruar nga bardhezinjtë pas më shumë se 8
vitesh, është duke u përgatitur për të filluar
një aventurë të re te njëri nga rivalët “par
excellence” të kampionëve italianë, Interi.
Në këtë drejtim pritet vetëm zyrtarizmi.
Çfarë ironie e fatit ky emërim, që mund të
vijë vetëm pas Juve-Inter. Ndërkohë, Ma-

rotta duket se po përgatit strategjitë për të
ngritur më tej projektin “Suning”. Nga intri-
ga “Chiesa” deri te sensacioni “Milinkovic-
Savic”, merkato zikaltër është gati të ndi-
zet…

Barcelona nuk do të mund të
blejë lojtarë të Liverpool-it për tre
vitet e ardhshme. Raportimet e
mediave spanjolle flasin se një ku-

sht të tillë e ka imponuar klubi bri-
tanik gjatë transferimtit të Cou-
tinhos dejt Camp Nout si një klau-
zolë të mirëfilltë në kontratën e tij.

Pra me pak fjalë blaugranat nuk
mund të blejnë lojtarë të tjerë nga
Anfield për dy sezonet e ardhsh-
me duke qënë se transferimi Cou-
tinhos ka ndodhur në janar të këtij
viti. Sulmuesi brazilian mbrriti nën
urdhrat e Valverdes pas një sage
të merkatos që u zhvillua mes dy
klubeve europaine me Barcelonën
që kërkonte prej kohësh me insi-
stim një zëvendesues të denjë të

Neymar. Katalanasit projektuan
tek 26-vjeçari Coutinho trashëgim-
tarin e fenomenit Neymar por Jür-
gen Klopp ia u vështisoi punët
duke refuzuar dy herë ofertën e
spanjollëve. Gjithsesi operacioni u
mbyll me sukses në 6 janar të ktij
vitit falë shifrave shumë të lar-
ta.160 milionë euro shkuan për Li-
verpoolin një pagë vjetore prej 14
milionë eurosh deri në vitin 2023

për Coutinhon ndërkohë që në
kontratë sikundër thamë nuk
është përfshirë vetëm klazuola
prej 400 milionë eruosh në rast lar-
gimi por dhe embargo që ndalon
katalansit të blejnë lojtarë të tjerë
nga Anfield deri në 2021-in. Për një
lojtar të talentuar, plot kualitet dhe
teknikë të çmuar si ajo e Coutinhos
investimi ka qënë tërësisht i justi-
fikuar.

West Ham kërkon
sulmues, piketon një grek
West Ham është vënë në ndjekje të Kostas Mitro-
glou. Sulmuesi që luan në kampionatin francez me
skuadrën e Marseille pëlqehet shumë nga trajneri
Manuel Pellegrini, i cili e shikon 30-vjeçarin si zë-
vendësuesin ideal të Javier Hernandez. Chicharito
pritet të largohet nga Londra gjatë merkatos së jana-
rit dhe me shumë mundësi do të transferohet në
Turqi ku e pret skuadra e Besiktas, që ka kohë në
ndjekje të tij.

Klauzola e veçantë për Coutinhon
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Marotta një hap larg nga Interi
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Merret vendimi për
Superligën evropiane

“Superliga është
përjashtuar si
mundësi dhe kjo
është një gjë e
rëndësishme. Kemi
biseduar gjithashtu
me presidentin
Ceferin, duke i
vërtetuar se nuk
kemi të bëjmë me
dokumentet e
zbardhura, për një
projekt të
Superligës. E them
këtë gjë edhe si
president i ECA, si
dhe i Juventus”, ka
deklaruar Agnelli
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ZGJIDHJET: B, GJETH, MIKU, AKTIVITETET, UDHA, MAJ, BORZILOK, PA, HIT, ART, DETE, ÇINIA, K,ARË, MBI, 
TOKMAK, PRES, SHT, DION, BARRA, ODI, QËKUR, NATAR, T, MUR, I, AJETI, AGESHË, JAKA, PANJERËZI, A, ISH, 
TAT, ECURI, IMAZHET, IT, ESHK, YMËR, LAN, ZAR, ATË, ALL, RIXHA, X, TI, A, KI, SHOG, SFIDAT, I MADH, ULA, 
GURU, TATIMET, ELI, ZEF, ATA, ITINERAR, TT, ANË, RAR, KEMAL, PUNOJ, TIR, ÇAKI, ETIKETIMI, E.

DASHI 21. mars - 20. prill
Do të jeni shumë të vendosur në vendin e punës, por nuk

vlen e njëjta gjë për jetën private, dhe për këtë arsye mund të ketë
ndonjë hutim, i cili do ju prishë qetësinë. Mundohuni të lini mënjanë
gjithë çështjet e punës më pak urgjente dhe jini më romantik dhe të
pranishëm në dashuri. Parashikohet rikuperim i ndjeshëm.

DEMI 21. prill - 21. maj
Shpesh prireni të ndikoheni nga kritikat e të tjerëve dhe

gjithçka pasi jeni shumë krenarë dhe frika se mos gaboni ju frenon
impulset. Por kur është fjala për dashurinë, duhet të lini mënjanë
çdo gjykim dhe të ndiqni instinktin tuaj. Ndihuni të lirë të shpreh-
ni hapur ndjenjat dhe fitorja do të jetë fare pranë.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Jeni gati për të bërë një hap të rëndësishëm dhe kjo më

në fund do ju lejojë që të çliroheni nga disa situata të cilat prej disa
muajsh nuk ju lejojnë që të jetoni me qetësinë që duhet një lidhje
të re sentimentale. Bëni kujdes me shpenzimet.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Mundohuni të ruani qetësinë edhe pse kjo është një

javë e cila teston durimin tuaj. Ka disa çështje që ju mundojnë prej
kohësh, por intuita juaj do ju lejojë që ti mbyllni me sukses.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Do të keni mundësi të shumta për të mbyllur me sukses

një çështje të rëndësishme lidhur me një bashkëpunim të frytshëm
për karrierën tuaj. Në dashuri do të jeni mjaft të qetë dhe relaksuar,
ku dialogu do të jetë mjaft i favorshëm për të shuar çdo dyshim dhe
për të rigjetur harmoninë me partnerin/en.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Parashikohet një ditë mjaft e dobishme për të qenë në

kontakt me një person autoritar të fushës suaj, i cili do ju mësojë stra-
tegji të reja, të cilat mund ti shfrytëzoni në projektet tuaja të ardhsh-
me. Kjo periudhë është mjaft produktive edhe për dashurinë. Tashmë
jeni të vendosur që ti jepni një shtysë të rëndësishme lidhjes tuaj,
duke folur për bashkëjetesë apo transferim.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Jeni të prirur që të jeni shumë protektiv në raportin e da-

shurisë dhe në familje, por kjo gjë nuk duhet të ndikojë në vendi-
met tuaja. Horoskopi i kësaj të mërkure ju fton që të jeni shumë
të kujdesshëm në këtë moment, pasi parashikohet që të ush-
qehen tensione aspak të mira.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Në këtë periudhë jeni shumë kurajoz dhe po ndërmerr-

ni një rrugëtim të vështirë, sepse juve ju kanë pëlqyer gjithmonë sfi-
dat. Ky është momenti i duhur për të treguar se sa vleni, shkruan
noa.al. Tregohuni më të hapur për dashurinë, ku mbrëmja para-
shikon takime mjaft interesante.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do të shfaqni një sjellje jo shumë të pëlqyeshme ndaj

një personi i cili për ju do të thotë shumë. Mundohuni që të jeni
ju të parët që të kërkoni një ballafaqim, në mënyrë që të identifiko-
ni problemin dhe të gjeni zgjidhje. Bëni kujdes pasi kjo pasiguri,
mund të ndikojë në disa zgjedhjet tuaja në vendin e punës.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Ky është momenti më i mirë për të pushuar dhe për ti

lejuar vetes disa momente relaksi, pasi ditët e fundit ju kanë gjetur
të zënë në realizimin e një projekti tejet të lodhshëm. Intuita e mirë
do ju lejojë që të çoni përpara punë me rëndësi.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Do të ketë disa keqkuptime në familje, të cilat ju tensio-

nojnë dhe kjo gjë do të ndodhë edhe për shkak të veprimeve
tuaja të nxituara. Mos i përcillni problemet personale në vendin
e punës, pasi rrezikoni shumë. Sqarimet pritet të ndodhin në
mbrëmje.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Jeni në kërkim të pikave të reja të referimit në dashuri

dhe për këtë arsye nuk do arrini të ndiheni të kënaqur me veten
tuaj. Në vendin e punës do të ketë njohje të reja, të cilat do ju përf-
shijnë në projekte të rëndësishme.

SOT PO MBUSHET NJË VIT NGA NDARJA
JONË ME BABANË, BASHKËSHORTIN,

KOLEGUN DHE MIKUN TONË

REXHEP LAMA
(22 MAJ 1947 – 22 NËNTOR 2017)

Me plot dhimbje e mall, me zemër të
thyer por dhe krenar që të patëm, e

përkujtojnë këtë ditë familja, kolegët
dhe miqtë e tij.

I përjetshëm qoftë kujtimi për Ty.
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1497 - Lundruesi portugez Vasco
de Gama arrin afër Kepit të Shpresës
së Mirë.

1542 - Spanja delegon “Ligje të
Reja” kundër robërisë Amerikë.

1675 - Mbreti anglez Çarls II pezul-
lon parlamentin.

1842 - Shpërthen vullkani në Malin
St. Helens në Uashington.

1910 - Arthur Knight patenton bo-
shtin e çeliktë të shkopit të golfit.

1918 - Marshal J Pilsudski bëhet
kryetar i parë (diktator) i Polonisë.

1924 - Anglia dëbon egjiptianët
nga Sudani.

1943 - Libani shpall pavarësinë nga
Administrata franceze.

1972 - SHBA përfundon ndalimin
22 vjeçar të udhëtimit në Kinë.

1975 - Juan Carlos shpallet Mbret i
Spanjës.

1990 - Margaret Thatcher shpall
dorëheqjen e saj si Kryeministër e Bri-
tanisë së Madhe.

2005 - Angela Merkel bëhet Kan-
celar e parë femër e Gjermanisë.

HARRESA
Një qytetar shkon te doktori:
“Doktor, po vërej se nuk po mbaj
në mend fare”!
Doktori: “Prej kur?”
Qytetari: “Çka prej kur?”

Nëse të duhet një dorë për të të
ndihmuar, atë e gjen në fund të

krahëve të tu.
(Euripidi)

Edhe pse Josif Stalin zyrtarisht vrau
rreth 2.9 milionë
rusë gjatë sundi-
mit të tij të egër,
historianët
mendojnë se
numri mund të
ketë qenë realisht
30 milionë, ose rreth 22
për qind e popullsisë.

Në Norvegji, duhen 3 vjet të arsimit
të lartë për t’u bërë
një oficer policie.
Trajnimi zhvil-
lohet në një
universitet, dhe
çdo i diplomuar
merr diplomën ‘ba-
chelor’ në “Studimet mbi
policinë”.

Eduard Norton fitoi një
nominim për çmim
Oskar, që në rolin
e tij të parë në
një film. Norton
ishte diplomuar
në universitetin e
Jeilit, dhe nuk kishte
frekuentuar kurrë një shkollë aktrimi. 
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Një studim britanik tregon se konsu-
mimi i alkoolit dhe cigareve përbën rre-
zikun më të lartë për shëndetin e njeriut -
madje edhe nga narkotikët. Deri më sot,
është konsideruar se narkotikët, dhe sido-
mos barnat “e rënda”, janë rreziku më i
madh shëndetësor, si në aspektin e vdek-
shmërisë dhe në disa lloje të aftësisë së
kufizuar. Por sipas një studimi të ri, përdo-
rimi i alkoolit dhe cigareve drejtpërdrejt
ndikon në shëndetin e 250 milionë njerëz-
ve në mbarë botën, në krahasim me drogat
ilegale që ndikojnë drejtpërdrejt dhjetëra
miliona. Sipas të dhënave, çdo i shtati ba-
nor është një duhanpirës kudo në botë,
dhe çdo i pesti është një herë në muaj në
kushte alkoolike. Evropa Perëndimore,
Qendrore, Lindore dhe kanë konsumin më
të lartë të alkoolit për person, si dhe num-
rin më të madh të alkoolistëve të regji-

struara (50.5% Evropën Qendrore, 48% e
Lindjes dhe 42% në Evropën Perëndimo-
re). Sa i përket konsumit të duhanit, prin
Evropa Lindore me 24.2%, e ndjekur nga
Evropa Qendrore me 23.7% dhe ajo Perën-
dimore me 21%. Në përdorimin e drogave
ilegale prin marihuana, e cila ndikon në
shëndetin e çdo personi të njëzet, ndërsa
shkalla e përdorimit të amfitamimave,

opioideve dhe kokainës është ende më e
ulët se marihuana, dhe ndikimi i tyre direkt
në shëndet në kuptimin global është më i
vogël. Megjithatë, ka shtete ku përdorimi i
drogës është dukshëm më i lartë se mesa-
tarja. Prin SHBA ku të dhënat zyrtare të
marihuanës tregojnë 749 raste në 100.000
njerëz, opioidet (650 për 100.000) dhe
kokaina (301 raste për 100.000 njerëz).

Italia kërkon të rinegociojë marrëveshjen
e huasë për të gjitha pikturat e Leonardo da
Vinçit në Luvër në 2019, me rastin e një ekspo-
zite që shënon 500 vjetorin e vdekjes së tij,
njoftuan mediat italiane. Sekretarja e Shtetit
për Kulturën, Lucia Borgonzoni, anëtare e
Ligës (ekstremi i djathtë), deklaroi për “Corrie-
re della Sera” se kushtet e marrëveshjes së
nënshkruar nga ish-ministri i Kulturës, Da-
rio Franceschini ishin ”të papranueshme”.
“Leonardo është italian, Franca lidhet me fi-
gurën e tij vetëm në momentin e vdekjes”,
sqaroi ajo për artistin e famshëm të Rilindjes,
i cili lindi në Itali në vitin 1452 dhe vdiq në
Francë në 1519. “Dhënia hua në Luvër e këty-
re pikturave do ta vendoste Italinë në plan të
dytë në vazhdën e një ngjarje kaq të madhe

kulturore”, u shpreh Borgonzoni. Në 2017, Ita-
lia u angazhua t’i japë hua Luvrit të gjitha
pikturat e Leonardo da Vinçit për ekspozitën
që do të mbahet në 2019 me rastin e 500 vje-
torit të vdekjes së tij.

60-vjeçari do 
ta ndryshojë
moshën, 
thotë se duket 
20 vjet më i ri!
Një burrë holandez po përpi-
qet të ndryshojë ligjërisht mo-
shën e tij nga 69 në 49 me qël-
lim të rritjes së perspektivave
të tij të takimeve online. Emile
Ratelband, një orator moti-
vues, sipërmarrës dhe ish-
pritës i programit televiziv di-
tor, po përpiqet të lëvizë
ditëlindjen e tij nga 11 marsi
1949 deri më 11 mars 1969. “Ju
mund ta ndryshoni emrin tuaj.
Ju mund ta ndryshoni gjininë
tuaj. Pse mosha juaj? Askund
nuk jeni diskriminuar aq sa me
moshën tuaj “, tha z. Ratelband
për gazetën holandeze” De Te-
legraaf “. Ai pretendon se
mjeku i tij i tha atij se ai kishte
trupin e dikujt më shumë se 20
vjet më të rinj sesa mosha e tij.
Babai i shtatë fëmijëve, tha se
ishte ligjërisht në gjendje të
identifikohej si një burrë më i ri
do t’i jepte mundësitë që ak-
tualisht i ishin mohuar atij.

Përmbytjet pushtojnë edhe shkretëtirën.
Në javët e fundit shirat e rrëmbyer kanë godi-
tur rajonin e Lindjes së Mesme duke shkak-
tuar viktima në të gjithë gadishullin arab. Si pa-
sojë 30 persona kanë gjetur vdekjen nga
stuhitë e papritura që janë verifikuar në Ara-
binë Saudite, Kuvajt, Jordani dhe Iran. Në Jor-
dani kushtet ekstreme atmosferike kanë dety-
ruar autoritetet të evakuojnë me urgjencë 4
mijë turistë në qytetin antik të Petrës. Në Ku-

vajt janë mobilizuar Ushtria dhe Garda
Kombëtare për t’u ardhur në ndihmë banorë-
ve. Sipas parashikimeve, moti i keq do të vijojë
edhe javën e ardhshme ndërkohë që edhe një
ciklon po spostohet drejt rajonit. Pamjet e
përmbytjeve tregojnë sesi rrugët e Riadit, krye-
qytetit të Arabisë saudite janë transformuar në
lumenj të vegjël dhe sistemet e kanalizimeve
duken jashtë funksionit duke shkaktuar trafik
dhe kaos në shumë rrugë kryesore. 

Alkooli dhe cigarja më të këqija
se droga

Da Vinçi është italian! 
Italia i kërkon Francës pikturat
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Përmbytje edhe në shkretëtirë!


