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Në Tiranë kujtohet
137 vjetori i Fan Nolit
Personalitet poliedrik,
erudit poliglot, Noli është
gjeniu i kulturës shqiptare
të shek. XX. Noli është ndër
mjeshtrit e poezisë shqipe..
Një pjesë të mirë të forcave
të tij, Fan Noli ua kushtoi
gazetarisë dhe
publicistikës. Fan Noli u
kushtoi vëmendje të
posaçme edhe studimeve
historike. Njeri me interesa
të gjera krijuese, ai u mor
edhe me muzikologji. Ai
është autor edhe i një
vargu kompozimesh
muzikore, nga të cilat vlen
të përmendet një rapsodi
për Skënderbeun etj. Fan

Vajza nga Kosova ftohet
të luajë në filmat e
Hollywood-it
Dobratin i Komunës së PoEdona Hamza nga fshati
si aktore nga një agjent i
dujevës, është përzgjedhur
Hollywood-it.
në Kanada dhe ajo tashmë
Edona, prej kohësh jeton
ndër fytyrat e kinomatograështë në prag të jetë njëra
fisë Holliwoodiane.
nga një agjent i HollywoodSe ajo është përzgjedhur
e saj, e kanë bërë të
it, i cili do ia menaxhojë karrierën
përmes një postimi në Faceditur të afërmit e Edonës,
book.
dhe audicioni, ne jemi
“Pas një jave të gjatë trajnimi
jonë Edona Hamza u
krenar të njoftojmë se vajza
i Hollivudit nga departapërzgjodh nga një agjent
agjent do ta përfaqësojë
menti i të rinjve të CTG. Ky
dhe emocionuese në moshë
atë në karrierën e saj të re
shumë krenarë me aktokaq të re në aktrim. Ne jemi
i Edonës që sapo ka filluar
ren tonë Edona. Udhëtimi
parë se çfarë ka përpara për
nuk mund të presë për të
të afërmit e saj
të. Duaje vajzën”, kanë shkruar

si: U. Shekspir, E.
hi- mëdhenj botërore,
Krijimet e tij himnizuan traditat
H. Ibsen, M. Seri Fla- Poe, H. Longfellou,
storike të shqiptarëve (“Hymni
Ai u bë themeluesi
“Syrgjyn- vantes, O. Khajam.
që
murit”, “Shpell’e Dragobisë”,
shqiptare të përkthimit,
figurat e i shkollës
vdekur” etj.), dhe
e tij, arriti në vitet që
atdhetarëve nën shembullin
të larta cilësore.
bashkëluftëtarëve të tij,
e sh- erdhën më pas, nivele
i shodemokratë, shprehën shpresën
Veprat që përktheu Fan Noli
liri, drejtësi e
(hyrje) duke aktresave demokratike për
“Rend or qëroi me introdukta
përparim (“Anës lumenjve”,
e tyre përmes një krime një tualizuar idetë
marathonomak”), satirizuan
që thekson rolin
feudal tike eseistike
botërore
anakronizmin
stil sarkastik
të artit.
“Marshi i Ba- shoqëror
e No(“Kënga e Salep Sulltanit”,
Një vend të veçantë në punën
përkthimet fetare.
rabajt” etj.).
zënë
Shqipërie
përkthyes
si
lit
indiviAkademia e Shkencave
Duke u nisur nga përvojat
kishën ortodokse shqipe respekt të
motivet Për të pajisur
së kujton me nderim
Fan duale dhe duke aktualizuar poezi- tare me literaturën përkatëse në
i dha
madh, kolosin e kulturës shqiptare,
varg
dhe alegorinë biblike, Noli
së tij.
shqipe, ai përktheu një
Nolin, në 137-vjetorin e lindjes
përmasë universale gjuhën
shteti, së shqiptare një
tekstesh për shërbesat kishtare.
Fan Stilian Noli ishte burrë
filozofike.
anglisht
i lartë, poet, dhe një thellësi
Fan Noli përktheu dhe në
të poatdhetar demokrat, klerik
Fan Noli u kushtoi vëmendje
të letërsisë biblike “New
historian e
historike. Në dy kryevepra
përkthyes, publicist, dijetar,
saçme edhe studimeve
(Dhjata e re, 1961) dhe “The
e tij u përqen- Testament”
muzikolog.
të cilat u përQytezë këtë fushë interesat
Psalms” (Psalmet, 1964),
Ai lindi më 6 janar 1882 në
jetës dhe bëmave të Gjergj
edhe të
është pro- druan rreth
dorën në praktikën liturgjike
(Ibrik-Tepe, Turqi). Fan Noli
i zhvillime- Kastriotit Skënderbeut. e Skënder- kishave të tjera ortodokse në Amerikë.
tagonist i përpjekjeve dhe
“Historia
i dy draMonografitë
Rilindjes
Fan Noli është dhe autor
ve politike e kulturore gjatë
i dytë i plotësuar dhe i
“Zgjimi” (greqisht, e pabotuar)
luajtur një beut” (botimi
“Historia e Skën- mave:
Kombëtare e pas saj, duke
(1907), me
Pikë- ripunuar, 1947) dhe
dhe “Izraelitë dhe filistinë”
rol themelor në këto zhvillime.
(1949) në gjuhën angleze,
nga Bibla, por me përmbajtje
e shtetit, po- derbeut”
më të lartë në stu- subjekt
pamjet mbi organizimin
aktual për
Noli shënojnë një etapë
filozofike dhe me tingëllim
litikën e brendshme e të jashtme,
Kombëtar.
në vitet dimet për Heroin
krijuese, kohën kur u shkruan.
i shtjelloi në shkrime e fjalime
Fan Nolit
Njeri me interesa të gjera
Vepra e gjithanshme e
me muzikologji;
1921–1924.
poli- F. Noli u mor edhe
rol të rëndësishëm për fornjë
erudit
luajti
poliedrik,
Revodhe
Personalitet
dee tij “Bethoveni
shpirtëror të intelektualëve
kulturës sh- monografia
glot, Noli është gjeniu i
e
(1947) në gjuhën an- mimin
të mirë të lucioni Francez”
mokratë dhe për emancipimin
qiptare të shek. XX. Një pjesë
lart nga specialistë dhe
e të kulturës
kushtoi gaze- gleze u çmua
përgjithshëm të shoqërisë
forcave të tij, Fan Noli ua
të shquara europiane të
duke bërë personalitete
shqiptare.
tarisë dhe publicistikës
Man, etj.).
Shqipërie po- kohës. (B. Shou, T.
Akademia e Shkencave e
vargu
objekt kritike realitetet shoqërore
Ai është autor edhe i një
prej kohësh një botim
në vitet e
nga të cilat së ka përgatitur
litike të shoqërisë shqiptare
së
kompozimesh muzikore,
në gjashtë vëllime të veprës
një rapsodi për kritik
monarkisë.
si pjesë
e poezisë vlen të përmendet
Fan Nolit (në vitet 1988–1996)
Noli është ndër mjeshtrit
etj.
i Populdhe e vet- Skënderbeun
të serisë “Trashëgimi Kulturor
shqipe. Përmbledhja e parë
Fan Noli la përkthime mjeshtërore lit Shqiptar”./ Gazeta SHQIP
(Botë
me poetike e tij është “Albumi”
të disa kryeveprave të shkrimtarëve
ston, 1948).

Noli la përkthime
mjeshtërore të disa
kryeveprave të
shkrimtarëve të mëdhenj

KOHA për
kulturë

Golden Globe, triumfon
Bohemian Rhapsody
fituesi surprizë i dy çmi-

Bohemian Rhapsody ishte
Globe mbrëmjen e së
meve të mëdha të Golden
e legjendarit Freddie
dielës. Filmi që rrëfen historinë
Queen, triumfoi pavarësiMercury dhe grupit të tij,
të kritikës dhe trazirave
sht reagimeve të përziera
gjate produksionit.
Singer u pushua nga puna
Regjisori i parë i tij, Bryan
si “sjellje e dyshimtë”,
për shkak të asaj që u cilësua
grinder keqas me aktonë mesin e raporteve se ishte
sheshin e xhirimit.
rin kryesor Rami Malek ne
Fletcher. Filmi rezultoi
Projektin e përfundoi Dexter
dhe Malek është tani ndër
një sukses në box office,
çmim Oskar në 24 shkurt,
favoritet për të fituar një
e artë të aktorit më të
ndërkohë që e siguroi globin
të çmimit, aktori nuk e
mirë. Në fjalimin e pranimit
bëri homazh grupit te
falënderoi Singerin dhe i
madh muzikor.
e për ty Roger Taylor, që
“Kjo është për ty Brian May
e autenticitetit në këtë
garantuat vazhdimësinë
mrekullueshmin Freddie
botë. Dhe ky është për të
e arrita ta kem këtë nder!”,
mercury, prej të cilit edhe
u shpreh Malek.
dhe çmimin e filmit më të
Bohemian Rhapsody fitoi
Gagën nuk arriti të çojë
mirë. “A star is born” me Lady
ndonëse ishte nominë shtëpi përveçse një çmim,
nuar për 5.
krijim që arriti të dalë nga
Green Book ishte një tjetër
me tre çmime, përfshirë
mbrëmja e Golden Globe
atë të skenarit më të mirë.
të ceremonisë ishte Glenn
Një prej surprizave të tjera
e aktores më të mirë
Close, e cila rrëmbeu trofeun
duke ia hequr kështu
për rolin e saj tek “The Wife”,
që pritej gjerësisht të
Gages,
Lady
nga duart fitoren
marrte këtë çmim.
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MPB KËRKON 54 PERSONA ME FLET-ARREST NDËRKOMBËTARE

Ikin nga prangat,
përfundojnë në luks

Dr. Elmedina Asani është një
mjeke nga Shkupi, 27 vjeçare. Ka
diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup me notë mesatare
9,7. Momentalisht është në specializim në Neurokirurgji. Deri
më tani ka qenë pjesë e ekipeve
të shumta kërkimore-shkencore
në vend dhe në botë. Është laureate e çmimit të Qyetit të Shkupit “13 Nëntori”. Në një takim rasti me të, mundëm telegrafikisht
të regjistrojmë disa përshtypje
që ndërlidhen me...
Fq.2

GLOBI

Gati lufta
me populistët
në Europë

Fq.17

RAJON

Lojërat e
rrezikshme
me kufijtë në
Ballkan

Fq.16

Nga 54 perona, të cilët MPB-ja i kërkon me flet-arreste ndërkombëtare, 90 për qind prej tyre kanë
shtetësi të Republikës së Maqedonisë, ndërsa 10 për qind janë shtetas të huaj ose kanë shtetësi të
dyfishtë. Disa prej tyre, siç është rasti me ish-drejtorin e Doganave të Maqedonisë, Dragan
Daravellski dhe ish-kryeministrin Nikolla Gruevski, edhe pse të akuzuar për mallverzime të
mëdha financiare, ata po bëjnë jetë luksi në Beograd dhe Budapest
Fq.3
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Tre ministra për të njëjtën punë!
Shkup, 7 janar - Vitin e ardhshëm do të financohen edhe tri Agjenci të sapoformuara Agjencia Teknike Operative (ATO), Agjencia për
zbatimin gjuhës që e flasin mbi 20 për qind e
qytetarëve të Maqedonisë dhe Agjencia për
cilësi në arsimin e lartë. Së bashku më këto tre
agjenci të reja, nga buxheti i këtij viti, mjete do
të ndahen edhe për 23 agjenci shtetërore me
rreth 3000 punonjës ndërsa së bashku do të

harxhojnë afër 250 milionë euro. Kjo shifër
lehtë mund të nxirret nga Buxheti 2019, ndërsa nuk mbeten anash financimet milionëshe
edhe për drejtori tjera shtetërore dhe këshilla
inspektorate numri i të cilave çdo vit po rritet.
Analiza e revistës Kapital tregon se vetëm gjatë
10 viteve të fundit, në Maqedoni janë formuar
dhjetëra agjenci qeveritare dhe shtetërore, komisione, këshilla... që në nivel...
Fq.6
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Dr.Elmedina Asani,
një gur që rëndon mbi
ndërgjegjet tona!

Emin AZEMI
Dr. Elmedina Asani është një mjeke nga Shkupi, 27 vjeçare. Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup me notë mesatare 9,7.
Momentalisht është në specializim në Neurokirurgji. Deri më tani
ka qenë pjesë e ekipeve të shumta kërkimore-shkencore në vend
dhe në botë. Është laureate e çmimit të Qyetit të Shkupit “13 Nëntori”.

20 PËRQINËDSHI KANCER
NË TRUPIN E SHQIPTARËVE
“Në rast se Aleanca dhe BESA e Kasamit nuk
arrijnë që ta largojnë kancerin e quajtur 20përqindësh dhe i votojnë ndryshimet
Kushtetuese, ato do të bien në kurthin e Zaevit
dhe të Vemerosë. Zaev, edhe pa votat e këtyre dy
partive do ti bëjë ndryshimet kushtetuese dhe,
sikurse që i Vemero i dha tetë vota për
ndryshimin e emrit, tani do ti japë edhe tetë te
tjera që ta hedhë në baltë edhe opozitën SelaKassmi.
A e ka pyetur dikush veten ndonjëherë, përse
Vemero nuk e aktivizon kontratën që e ka bërë
me çdo deputet të saj , që, në rast se deputeti
largohet ose përjashtohet nga partia ai duhet
t'ia kthen asaj 300.000 Euro, gjoja të
shpenzuara për fushatë për zgjedhjen e atij
deputeti.
Mos u arsyetoni me stereotipin bajat: kështu na
tha ambasada e këtij ose e atij shteti. Mos u bëni
pjesë e makinerisë votuese, dikush ua ka dhënë
votën”, shkruan në profilin e tij në Facebook,
aktivisti Shpëtim Pollozhani.

Në një takim rasti me të, mundëm telegrafikisht të regjistrojmë
disa përshtypje që ndërlidhen me ecurinë e zhvillimit të saj si
kuadër me perspektivë të lakmueshme shkencore.
Ndërkohë kuptuam se ajo po punon në një studim të madh mbi
vitaminën D dhe rolin e tij në sistemin nervor, në bashkëpunim me
disa studiues të mjekësisë nga SHBA. Me këtë synon të ngritet në
planin edukativo-shkencor jashtë vendit edhe gjatë kohës sa është
specializante në Shkup. Ajo e ka ëndërr që arritjet shkencore të
mjekësisë nga Perëndimi t’i sjellë në Maqedoni.
Neurokirurgjia, sipas saj, konsiderohet një nga specializimet më
komplekse dhe më të vështira. Kirugët nuk kanë orar pune, kurse
neurokirurgët edhe më pak. Ata nuk kanë vikende, festa…
Dr.Elmedina ankohet në trajtimin e pamjaftueshëm institucional
që i bëhet kërkimit shkencor në vend, sidomos në fushën e neurokirugjisë, ku buxhetet janë të limituara.
Mjekët në Maqedoni kanë kapacitet, thotë ajo, por kanë nevojë për
kushte për punë dhe për rrjedhojë ata nuk ikin vetëm për shkak të
pagave, por edhe për shkak të qasjes selektive që iu bëhet kuadrove, duke i stimuluar ata që mezi arrijnë ta kryejnë me lidhje fakultetin.
Përpos arsyeve financiare, mjekët e braktisin Maqedoninë edhe
për shkak të politizimit dhe nepotizmit në punësime. Jo gjithmonë më të mirët punësohen, ndërkohë që ata që kanë lidhje
me politikanë, gjejnë punë më shpejt. Kjo vlen edhe për ata që
duan të specializojnë.
Në një vend ku vendin e talentit e zë mediokri, dështimi është i garantuar .
Dr.Elenmdina ka pasur disa oferta për punë jashtë. Shumica në
SHBA. Por ajo ende nuk është larguar. Pret që dikush të kujtohet
për të…
“Unë dua të mbetem në Maqedoni, por nuk jam e sigurt nëse Maqedonia është e interesuar për mua. Nëse vazhdoj të jem e papunë, pa sigurim shëndetësor e pensional, pa stazh pune, do të jem
e shtrënguar ta braktisi Maqedoninë”, thotë e pezmatuar ajo.
Specializim privat, e pa punë, e pasiguruar. Si ka guxuar të ndodhë
kjo me një kuadër që mund t’ia ketë lakmi çdo qendër universitare europiane amerikane.
Fati i dr.Elmedina Asanit është ajo ana e errët e punëve tona. E
punëve të atyre që kanë marrë vota duke premtuar se do të jenë
me hallet e popullit. Dr.Elmedina, në fakt, nuk ka kurrfarë halli, sepse ajo dyert i ka të hapura edhe epa trokitur në çdo klinikë të
botës. Hall duhet të ketë shoqëria jonë, sidomos ata që e drejtojnë
atë, që lejon të na ikin kuadro me nota mesatare 10. Hall duhet të
kenë ata që listat e tyre kadrovike i kanë mbushur me ngelafqa, të
cilët mund t’i gjesh edhe në ndonjë pozitë drejtuese a në ndonjë
bord.
Dr.Elmedina Asani duhet të jetë rasti i fundit i qasjeve idiote që iu
bëhet kuadrove me kapacitete të larta profesionale. Dhe jo vetëm
kaq. Duhet të jetë gurë që rëndon mbi ndërgjegjet tona.

SHOQËRIA JONË ËSHTË
PËRTOKË, GRATË EDHE NËN
TOKË
“Sipas Raportit të Iniciativës Kosovare për
Stabilitet ‘Fakte 2018’, 73% e të moshuarve varen
nga mbështetja familjare për të mbuluar
nevojat e tyre elementare, kurse 91% e të
moshuarve të anketuar kanë deklaruar se blejnë
barna të listës esenciale. Vetëm 12% e grave në
Kosovë janë të punësuara, krahasuar me 46,6%
të burrave.
Pensionin bazë (shtylla e parë) e marrin gati
dyfish më shumë gra sesa burra (81 mijë
kundrejt 41 mijë), ndërkaq pensionin
kontributdhënës (shtylla e dytë) e marrin mbi
gjashtë herë më shumë burra sesa gra (sipër 37
mijë kundrejt 6 mijë). Pra, gati trefish më
shumë qytetarë e marrin pensionin bazë
krahasuar me atë kontributdhënës.
Ekonomikisht, shoqëria jonë është përtokë.
Gratë edhe nën tokë.
Jo rastësisht dy brengat kryesore të qytetarëve
të Kosovës sipas çdo ankete janë papunësia e
korrupsioni. Vjedhja lart e varfëria poshtë janë
të ndërlidhura. Punësimi i paktë: me të
njofshëm. Ndërkaq, hajnat e mëdhenj, po
ashtu: të njofshëm! E vetmja prokuroria nuk
është në 'dijeni' e s’i ‘njeh' ata”, shkruan në
profilin e tij në Facebook, lideri i Vetëvendosjes,
Albin Kurti.

KOSOVA DHE SHQIPËRIA SIPAS
KOLAKOWSKIT
“Dallimet e kulturës ligjore dhe politike në
Evropë më së miri i ka shpjeguar, në mënyrë
gjysëm humoristike, filozofi Leszek Kołakowski:
‘Në Britani të Madhe gjithçka është e lejuar
nëse nuk është e ndaluar; në Gjermani gjithçka
është e ndaluar nëse nuk është e lejuar; në
Francë gjithçka është e lejuar edhe nëse është e
ndaluar; në Rusi gjithçka është e ndaluar edhe
nëse është e lejuar’. Në Kosovë dhe Shqipëri
asgjë nuk është e ndaluar dhe asgjë nuk është e
lejuar”, shkruan në Facebook, publicisti nga
Londra, Daut Dauti.

MEDIACitate
TRUMPI NË SERBI
PASI TË ARRIHET
MARRËVESHJE
PËR STABILITETIN
RAJONAL

Shefi i diplomacisë serbe Ivica
Daçiq në një bisedë për
agjencinë serbe të lajmeve
Tanjug ka lënë mundësinë që
presidenti amerikan Donald
Trump ose sekretari amerikan i
shtetit Mike Pompeo ta vizitojnë
Serbinë pasi të “njëfarë
marrëveshjeje për stabilitetin
rajonal”.
Ai nuk ka treguar se për
ç’marrëveshje bëhet fjalë por
aludimi është i qartë për
marrëveshjen ndërmjet Kosovës
e Serbisë marrë para sysh letrën
që presidenti Trump u dërgoi dy
vendeve me porosinë se ka
ardhur koha për marrëveshje
ndërmjet tyre. "E kam ftuar
Pompeon (Mike, sekretar
amerikan i Shtetit) të vijë Serbi. E
kemi ftuar edhe Trumpin ta
vizitojë Serbinë, por mendoj se
vizita do të bëhet pasi të arrihet
njëfarë marrëveshjeje për
stabilitetin rajonal”, ka thënë
Daçiq duke mos treguar në është
fjala për arritjen e marrëveshjes
ndërmjet Serbisë e Kosovës.
Ai ka folur për vizitën e
ardhshme të presidentit të
Rusisë Vladimir Putin në Serbi të
cilën e vlerëson shumë të
rëndësishme . "Vetë vizita është
mesazh i mirë, sepse ka zëra të
ndryshëm se Rusia s’e përkrah
atë që bën dhe propozon Serbia
për Kosovën”, ka thënë Daçiq për
agjencinë serbe të lajmeve
Tanjug. Sipas Daçiqit, këta zëra
janë marri.
Ai ka shtuar se në gjashtë -shtatë
vitet e fundit, presidenti Vuçiq,
më parë kryeministër, dhe ai vetë
kanë biseduar 100 herë me
ministrin e jashtëm Lavrov, me
presidentin rus Putin dhe me
kryeministrin Medvedev.
"Gjithmonë kemi biseduar
haptas dhe ata gjithmonë kanë
qenë në rrjedhë dhe i kanë ditur
të gjitha”, ka thënë Daçiq. “Është
me rëndësi që Rusia përkrah
interesin kombëtar e shtetëror të
Serbisë”, ka thënë Daçiq. Ka
shtuar se si ministër i Jashtëm i
Serbisë e di më së miri se cilit
ministër të huaj t’i drejtohet. "Ai
është Sergej Lavrov. Do të doja
që të mund t’i thirrja edhe
Pompeon , edhe ministrin
britanik të Punëve të Jashtme,
por nuk jam i sigurt se do ta
hapnin telefonin. Dhe sidomos
nuk jam i sigurt se do të më
ndihmonin“, citon Tanjug të ketë
thënë Daçiq.
Sipas tij, është me rëndësi që një
vend i madh si Rusia ta përkrahë
Serbinë. Vladimir Putin do të
qëndrojë për vizitë në Beograd
më 17 janar.
(Tanjug, 7 janar)
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Nga 54 perona, të cilët
MPB-ja i kërkon me
flet-arreste
ndërkombëtare, 90 për
qind prej tyre kanë
shtetësi të Republikës
së Maqedonisë, ndërsa
10 për qind janë shtetas
të huaj ose kanë
shtetësi të dyfishtë.
Disa prej tyre, siç është
rasti me ish-drejtorin e
Doganave të
Maqedonisë, Dragan
Daravellski dhe ishkryeministrin Nikolla
Gruevski, edhe pse të
akuzuar për
mallverzime të mëdha
financiare, ata po bëjnë
jetë luksi në Beograd
dhe Budapest
Koha

MPB KËRKON 54 PERSONA ME FLET-ARREST NDËRKOMBËTARE

Ikin nga prangat,
përfundojnë në luks
Sipas statistikave të MPBsë, mbi 90 për qind e të
kërkuarave me flet-arreste
ndërkombëtar posedojnë
shtetësi të Maqedonisë,
ndërsa 10 për qind janë me
shtetësi të huaj. Siç është
rasti me Gamper Vollfgang
nga Vjena e Austrisë, i cili
akuzohet sipas nenit 353 të
Kodit penal të Maqedonisë
për vepra të kryera penale
në territorin e Republikës
së Maqedonisë

Destan JONUZI

Shkup, 7 janar - Uniformat "blu" të
Maqedonisë janë në kërkim
ndërkombëtar të 54 shtetasve të
saj, ndaj të cilëve edhe janë shpallur flet-arreste ndërkombëtare. Të
njëjtit akuzohen për vepra të rënda penale vrasje, pedofili, trafikim
me qenie njerëzore, drogë, keqpërdorim të detyrës zyrtare, vjedhje
të pasurisë shtetërore etj. Nga Ministria e Punëve të Brendshme
(MPB), gazeta KOHA mëson se në
listën e të kërkuarve me flet-arrest
ndërkombëtar ka edhe persona të
cilët kërkohen nga policia edhe për
20 vite rresht, por që nuk janë
prangosur. Edhe pse "sekret publik"
është se vendndodhjen e disa prej
tyre e dinë jo vetëm policia e Maqedonisë dhe Interpoli, por edhe
çdo qytetarë i rëndomtë i Maqedonisë.
Në mesin e të akuzuarve për
vrasje, të cilin policia e kërkon për
më shumë se 20 vite është edhe
Aco Bocesvki i njohur si Ace Ciganot nga Shkupi. Nofkën “Ace Ciganot” e mori pas një ndërhyrje të
dhunshme në diskotekën "Hard
Rok" në Shkup, ndërsa policia e
kërkon me flet-arrest ndërkombëtar për vrasjen e biznesmenit shqiptar Sead Ibrahimi nga Draçeva
e Shkupit. Sipas informacioneve të
liferuara, Bocevski vrasjen e ka
kryer pasi është rrahur në mënyrë
brutale nga Ibrahimi.
Po ashtu, pas vrasjes së biznesmenit shqiptar - një version tjetër
jozyrtar që ka qarkulluar në opinion është se pushteti i atëhershëm i Branko Cërvekovskit i ka pasur borxh në para Ibrahimit, për
furnizimin që ai i ka bërë MPB-së
me motoçikleta të sjellura nga Zvicra. Bocevski u dënua me 15 vite
burg më 30 qershor të vitit 1998,
dhe pasi u burgos - në mënyrë misterioze u lirua dhe arriti të largohet nga vendi.
Një tjetër rast specifik i të

kërkuarve
me
flet-arrest
ndërkombëtar është edhe rasti me
ish-drejtorin e Doganave të Maqedonisë, Dragan Daravellski. Atë, në
Maqedoni e pret vuajtja e dënimit
me 7 vite burg për shkak të keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Ai me
mjeshtri po i ik ligjit, duke shfrytëzuar shtetësinë e tij të dyfishtë, atë
serbe, ku edhe po jeton për momentin në Beograd. Qarkullojnë
informacione në mediat serbe se
jeta e tij në Beograd është tepër
luksoze dhe nuk ngjason fare me
jetën e një personi i cili kërkohet
me flet-arrest ndërkombëtar. Të
njëjtin "marifet" së fundmi e ka
bërë edhe ish-kryeministri Nikolla
Gruevski, i cili ngarkohet me akuza
të rënda nga Prokuroria Speciale
Publike (PSP) për malverzime të
mëdha financiare dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Ai ka arritur
që në mënyrë të "kontrabanduar"
të largohet nga Maqedonia dhe të
strehohet në Hungari, shtet ky, autoritet e të cilës e pajisën me leje
qëndrimi të azil-kërkuesit.
Sipas statistikave të MPB-së,

mbi 90 për qind e të kërkuarave
me flet-arreste ndërkombëtar posedojnë shtetësi të Maqedonisë,
ndërsa 10 për qind janë me shtetësi të huaj. Siç është rasti me Gamper Vollfgang nga Vjena e Austrisë,
i cili akuzohet sipas nenit 353 të Kodit penal të Maqedonisë për vepra
të kryera penale në territorin e Republikës së Maqedonisë. Në mesin e atyre që kërkohen me flet-arrest ndërkombëtar janë edhe 10
shtetas të Maqedonisë për vjedhje
të kryera në Kroaci, por ka edhe të
akuzuar që kanë kryer vjedhje të
rënda në Gjermani, Slloveni, Amerikë, Shqipëri etj. Ndërkaq, njohësit e zhvillimeve juridike thonë se
në të kaluarën ka pasur raste kur
vendimet e gjyqësorit, por edhe
proceset e ekstradimit të jenë
ndikuar nga politika dhe faktor
tjerë dhe se, sipas tyre, MPB është
vetëm një servis i cili zbaton urdhrat e gjyqësorit. Ato thonë se fletarrest ndërkombëtar shpallet me
urdhër gjyqësor, ndërsa "shfercerave" të veprave të rënda asnjëherë
nuk u falet dënimi.

"Në të kaluarën ka pas raste kur
politika ka pasur gisht në neglizhencën e institucioneve të
drejtësisë. Por edhe pse ka ngecje
prej 20 viteve, ato persona përsëri
mund të dalin para drejtësisë, për
arsye se jo çdo vepër mund të
vjetërsohet pasi t'i ketë kaluar 20
vite. Por, të dënohen njerëzit për
të cilët është vërtetuar vepra në një
proces transparanet dhe të pastër
gjyqësor, për arsye se në mesin e
atyre që kërkohen me flet-arrest
ndërkombëtar ka edhe persona
ndaj të cilëve nuk është vërtetuar
vepra për të cilën ato ngarkohen",
deklaroi për gazetën KOHA, Asmir
Alispahiç, avokat. Nga ana tjetër,
juristi Qenan Aliu thotë se edhe
pse Maqedonia është anëtare e INTERPOLIT dhe se nga policia e shtetit ka njerëz për të cilët është
ngritur flet-arrest ndërkombëtar,
ka të ngjarë që personat e akuzuar
ende nuk janë ndaluar apo nuk ekstradohen.
"Nga Maqedonia ka ish-funksionarë që është i dënuar me vendim të prerë gjyqësor, por jeton i

MICKOSKI PRET FITORE NË ZGJEDHJET PRESIDENCIALE
Lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickovski, pret fitore të partisë bë
zgjedhjet e ardhshme presidenciale. “Unë personalisht pres një fitore të
madhe të VMRO-DPMNE-së në zgjedhjet e ardhshme presidenciale”, tha
Mickovski në deklaratën për gazetarët para Kishës në Shkup ku mori pjesë
në liturgjinë e Krishtlindjeve. Ai informoi se partia sapo e ka publikuar
konkursin për zgjedhje të kandidatit për president.

lirë në shtetin fqinjë. Kjo ka
ndodhur sepse i njëjti para vendimit të plotfuqishëm gjyqësor ka
siguruar shtetësinë nga shteti
fqinjë - nga Serbia në të shumtën e
rasteve, dhe organet nuk e lejojnë
ekstradimin edhe pse është
kërkuar nga Maqedonia. E të mos
flasim për raste tjera ku mund të
jenë të involvuar dhe rrjete tjera
kriminale dhe mafioze për ikje nga
ekstradimi apo mos realizimi i saj.
Çështja e ekstradimit përveç asaj
që është e rregulluar me norma
ndërkombëtare, ka të bëjë edhe
me atë sesi e kanë të rregulluar shtetet. Në fakt, shteti që kërkon ekstradim dhe shteti që duhet t'a
lejojë atë me marrëveshjet bilaterale", deklaroi Aliu.
Megjithatë, shton ai, INETERPOLI është organizatë ndërkombëtare policore e specializuar për
kapje apo ekstradim të të kërkuarve, dhe ju siguroj se cili do shtet
anëtarë që është i interesuar seriozisht për kapjen apo ekstradimin e
cilitdo të kërkuar, kjo organizatë
policore mund ta realizojë atë në
forma të ndryshme. "Kjo organizatë ndërkombëtare punon për
para të majme aq sa paguhen ashtu edhe zbatojnë format dhe
mënyrat e kapjes. Kur ata faturohen sipas çmimeve të nomenklaturës së tyre, punën e kryejnë me
saktësinë më të madhe dhe në
kohë", thekson Aliu.
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Në shumë qarqe të
rajonit flitet për modelin
e Marrëveshjes së
Prespës mes Republikës
së Maqedonisë dhe
Republikës së Greqisë
dhe kur e tërë kjo do të
zgjidhet, unë mendoj se
do të jetë dëshmi për
mundësi për t’u zgjidhur
edhe situata të tjera.
Gjithsesi të gjitha
situatat janë specifike në
mënyrën e vet. Mendoj se
ajo tek ju ishte trimëri për
shumë kë, sepse ju
shkuat drejt atij pajtimi
dhe kthimi të besimit
ndaj njëri-tjetrit... thotë
Haradinaj
Prishtinë, 7 janar - Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, në një
intervistë për Agjencinë e Shtetërore të Lajmeve - MIA, flet për efektet
nga Marrëveshja e Prespës ndaj çështjeve të tjera të hapura në fqinjësi, për dëshirën për kthim të paqes,
stabilitetit dhe zhvillimit ekonomik
që do të pasojnë me kuptimin e
rrugës euroatlantike të të gjitha
vendeve nga rajoni. Haradinaj në
intervistë thekson se angazhohet
për marrëveshje jithëpërfshirëse

INTERVISTË E RAMUSH HARADINAJT PËR MIA

Marrëveshja e Prespës, mundësi
për zgjidhje tjera në rajon

me Serbinë, edhe pse pranon se kjo
për shkak të problemeve dhe animoziteteve nga e kaluara, shkon
vështirë. Është i bindur, megjithatë,
se marrëveshja e mundshme do ta
stabilizojë rajonin, dhe do t’ia sjellë zhvillimin ekonomik, para së
gjithash, dy popujve.
Zotëri Haradinaj, cili është qën-

drimi juaj për Marrëveshjen e Prespës? Sa ka ndikuar ajo në tregimin
rajonal dhe si e komentoni Ju atë
që pas aq shumë viteve Republika
e Maqedonisë dhe Republika e Greqisë arritën marrëveshje?
HARADINAJ: Me rëndësi është
që populli ta gjejë platformën e vet
dhe ajo platformë të jetë e kuptuar

nga të gjithë. Mendoj se Marrëveshja e Prespës është baza për atë
platformë, për pajtim, dhe, kuptohet, për mirëkuptim të ndërsjellë dhe për besimin mes popullit, në
suaza të jetës politike. Ne atë e
vlerësojmë si progres, si arritjen e
vetë marrëveshjes, ashtu edhe implementimin e saj. Pajtimi është i

rëndësishëm në suaza të shoqërisë.
A mendoni se Marrëveshja e
Prespës mund të jetë model për
rajonin dhe sa është e zbatueshme ajo?
HARADINAJ: Në shumë qarqe
të rajonit flitet për modelin e
Marrëveshjes së Prespës mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë dhe kur e tërë kjo
do të zgjidhet, unë mendoj se do të
jetë dëshmi për mundësi për t’u
zgjidhur edhe situata të tjera.
Gjithsesi të gjitha situatat janë specifike në mënyrën e vet. Mendoj se
ajo tek ju ishte trimëri për shumë
kë, sepse ju shkuat drejt atij pajtimi
dhe kthimi të besimit ndaj njëritjetrit. Për Maqedoninë, është me
rëndësi edhe ajo që marrëdhëniet
ndëretnike janë të mira. Kjo është e
mirë dhe ne i vlerësojmë përpjekjet
e kryeministrit aktual të Maqedonisë, zotëri Zaevit, sepse në mënyrë të
vet kontribuoi drejt atij pajtimi.
A mund të shfrytëzohet
Marrëveshja e Prespës si një
platformë në relacionet mes Beo-

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

Rinia nuk largohet
vetëm për shkak të
rrogave të ulëta dhe
mungesës së punës,
ata ikin për shkak se
duan liri, duan
ndryshime. Rinia nuk
dëshiron të gjykohet
dhe etiketohet nga
popullata e cila asgjë
nuk bën, por çdo ditë
qëndron para TV dhe
ëndërron një punë
shtetërore
Koha

MBI 76 PËR QIND E TË RINJVE SYNOJNË LARGIMIN

Maqedonia s’ka plan

Omer XHAFERI

Shkup, 7 janar - Maqedonia nuk ka
asnjë dokument strategjik i cili ka
për qëllim parandalimin dhe reduktimin e migrimit të personave
të rinj nga vendi dhe tërheqjen e
të rinjve të emigruar që të kthehen
përsëri në vend. Kështu thotë hulumtimi i fundit i Qendrës për Hulumtime dhe Krijimin e Politikave,
ku mes tjerash theksohet se 76 për
qind e të rinjve synojnë largimin
nga Maqedoni. Të dhënat e grumbulluara konstatojnë se 90 për qind
e të rinjve të anketuar nga mosha 15
deri 29 vjeçare shprehen se politikat ekzistuese për mbajtjen e të
rinjve në vend janë joefikase. Ndër
arsyet kryesore që nxisin të rinjtë të

mendojnë për t’u larguar nga vendi, siç theksohet në këtë hulumtim,
është cilësia e dobët e jetës në Republikën e Maqedonisë.
“Rinia nuk largohet vetëm për
shkak të rrogave të ulëta dhe mungesës së punës, ata ikin për shkak se
duan liri, duan ndryshime. Rinia
nuk dëshiron të gjykohet dhe etiketohet nga popullata e cila asgjë nuk
bën, por çdo ditë qëndron para TV
dhe ëndërron një punë shtetërore.
Neve na duhen menaxher që dinë
të punojnë me popullatën e re. Po
ashtu na nevojiten hapësira të mira
për punë, respektivisht na duhet
një sistem arsimor ku nuk do ta

presim asistentin për katër orë
radhazi vetëm për një nënshkrim
apo ku libri i profesorit paguhet 50
euro vetëm se për ta marrë notën
tek ai. Ne po largohemi edhe për
shkak te stereotipeve dhe mungesës së perspektivës”, thotë një i
anketuar i QHKP.
Në rekomandimet drejtuar institucioneve shtetërore se si ta parandalojnë ikjen e të rinjve nga
QHKP, fillimisht propozojnë që
duhet të bëhet sigurimi i të dhënave relevante statistikore për popullatën e re që jeton në Republikën e
Maqedonisë dhe personat e rinj të
cilët përkohësisht ose vazhdimisht

qëndrojnë jashtë vendit, për arsye
të ndryshme. Paralelisht ata thonë
se duhet të zbatohet një fushatë
për ndryshimin e stereotipave për
profesione të ndryshme te fëmijët
dhe prindërit me qëllim të vlerësimit më të madh të arsimit profesional.
Aplikimi i këshillimit të hershëm të karrierës në shkollat fillore, po ashtu rekomandojnë të jetë
njëra prej masave kryesore e do të
zbatohet në mënyrë të vazhdueshme dhe profesionale nga ana e personave profesional.
“Sigurimi i një buxheti përkatës
për zbatimin e masave të plani-

fikuara në Strategjinë kombëtare
për të rinjtë 2016-2025, për funksionimin e këshillave lokale rinore
dhe për realizimin e projekteve të
drejtuara kah të rinjtë. Reforma e
thellë dhe thelbësore në të gjitha
nivelet e sistemit arsimor, në bazë
të një analize themelore dhe një
konsultimi me të gjitha palët e
përfshira, me qëllim të zhvillimit
të vizionit dhe aftësisë së adaptimit ndaj nevojave të tanishme dhe
të ardhshme të tregut të punës”,
rekomandojnë nga QHKP.
Profesori universitar, Ali Pajaziti, duke i komentuar publikimet e
fundit për gatishmërinë e të rinjve
për të ikur nga Maqedoni, thotë se
nëse shteti dëshiron ti mbajë të rinj
në vend, së pari duhet të krijojë një
klimë psikologjike më pozitive,
duke ofruar mundësi për punësime, për vetë realizim ekonomik,
për avancim, karrierë e kështu me
radhë.
“Në këtë drejtim, ‘më i miri, më
cilësori i pari’ duhet të jetë parulla
në punësime, duhet të departizohet jeta sociale. Nuk mundet që
militantët t’i mbushin vendet e
punës, ndërsa kampionët e gjeneratave të vrapojnë nga një sportel
në tjetrin për të gjetur punë. Kli-
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gradit dhe Prishtinës?
HARADINAJ: Ne kemi për qëllim
të arrijmë marrëveshje gjithpërfshirëse, sepse mes Beogradit dhe Prishtinës ka listë të gjatë të gjërave për të
cilat duhet të arrijmë marrëveshje:
nga dëmshpërblimi i luftës, sukcesioni, tregtia dhe politika, të drejtat e komunitetit serb që jeton në Kosovë, të
drejtat fetare dhe të tjera. Shpresoj
se edhe ne do të arrijmë të ndërmarrim ndonjë nga dispozitat e mira të
Marrëveshjes së Prespës. Nuk do të
guxoja, megjithatë, të them se ajo
është model, sepse relacionet mes Kosovës dhe Serbisë janë tjera.
Marrëdhëniet mes nesh dhe Serbisë
janë të rëndësishme, ne jemi të interesuar të arrijmë marrëveshje dhe të arrijmë paqe përfundimtare për popujt
e të dy vendeve, si dhe me fqinjët, sepse paqja dhe pajtimi e ndihmojnë
zhvillimin ekonomik.
Sa jeni optimist se kjo mund të
arrihet aq shpejtë?
HARADINAJ: Nëse Maqedonia e
përfundon agjendën që e ka para vetes me ratifikimin dhe me implementimin e Marrëveshjes me Greqinë,
atëherë një pjesë e rajonit tonë do të
jetë në NATO dhe Evropë. Dhe kjo
është e rëndësishme, sepse kjo për ne
është edhe porosi. Atëherë edhe ne
do të duhet të jemi në atë drejtim, por
më duhet të pranoj se nuk është lehtë,
sepse marrëdhëniet mes Serbisë dhe
Kosovës janë thellësisht të vështirësuara që nga koha e luftës në vitin
1998 dhe 1999, por ne duhet të ecim
drejt pajtimit dhe të jetojmë.

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

ma politike e tendosur në mënyrë permanente duhet që të bëhet histori e
zeza e këtij vendi. Korrupsioni dhe të
korruptuarit duhet që të shmangen
nga kursi i jetës. Nuk ka shpresa për të
qëndruar në një vend ku në çdo cep të
presin si kurban, si bankomat parash, ku secili shikon xhepin për të bërë
kapital në mënyrë jolegjitime”, tha
profesori Pajaziti. Ai, në cilësinë e sociologut po ashtu e komentoi perceptimin e një pjesë të popullatës se me
ikjen e një grupi të rinjsh, do të
krijohen mundësi më të mira për ato
që kanë vendosur të qëndrojnë në
Maqedoni.
“Ikja e një grupi të madh në asnjë
mënyrë nuk duhet që të shërbejë dhe
të kuptohet si shanse më të mira për
ata që mbesin, sepse e dëmton
konkurrencën, e largon ajkën dhe
neve na mbetet pjesa më e jocilësore,
e pakualifikuar, e rinisë tonë. Ata që
ikin krijojnë edhe efektin domino, sot
vëllai 1, nesër vëllai 2, sot fqiu nesër
njeriu i shtëpisë tonë, dje tetovarët e
dibranët, sot shkupjanët e kumanovarët, kështu dita ditës do të tkurremi
në mënyrë permanente derisa të
kemi një shtëpi me drita, e kate pa
drita dhe pa njerëz”, deklaroi Pajaziti.
Ndryshe, përveç të rinjve, drejtë
vendeve të perëndimit, por edhe më
gjerë, viteve të fundit kanë emigruar
një numër i konsiderueshëm i mjeshtërive me përvojë (hidraulik, elektricist, bojaxhi e shumë tjerë) . Mungesa
e tyre në tregun vendas është evidente, saqë shumë kompani ballafaqohen me sfida serioze të ekzistimit
apo mbylljes së bizneseve.

Doganës janë mbajtur nën
dyshimin se i shkelin të drejtat
e pronësisë intelektuale
gjithsej 87.947 mallra. Malli i
falsifikuar, sipas ligjit, do të
shkatërrohet, ndërsa nëse
bëhet fjalë për këpucë apo
veshmbathje ai mund të
dhurohet. për banorët e
shteteve me standard të ulët,
blerja e prodhimeve me emra
të rrejshëm të brendeve
botërore paraqet shpëtim për
buxhetin familjar
Koha

DOGANA KONFISKON BRENDE TË NJOHURA

Mallra kryesisht
të falsifikuar

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 7 janar - Parfumet, sapunët, dezodoranset , kremërat e ndryshme si dhe atletet,
çantat luksoze të grave etj. janë falsifikim i
brendeve të ndryshme që përpiqen të futen
përmes rrugëve jolegale në tregun e Maqedonisë. Me fjalë të tjera, prodhimet e ndryshme
të veshmbathjeve dhe kozmetikës janë mallrat kryesore të falsifikuara që ka ndaluar Dogana e Maqedonisë në nëntë muajt e parë të
vitit 2018 .
”Në këtë periudhë më karakteristike janë
rastet e prodhimeve kozmetike të ndaluara
në mënyrë të përkohshme me 34 për qind ,
pasojnë prodhimet e tekstilit me 18 për qind,
këpucët me 10 për qind dhe prodhimet e tjera me 42 për qind .Në raport me mallin e
origjinës që është mbajtur , dominon Turqia
me 45 për qind, Kina me 36 për qind etj”, tregon raporti i Doganës.
Analiza më tej tregon se në periudhën janar-shtator të vitit të kaluar nga ana e autoriteteve të Doganës janë mbajtur nën dyshimin se i shkelin të drejtat e pronësisë
intelektuale gjithsej 87.947 mallra, prej të cilave 39.075 ilaçe, 26.799 kozmetikë e llojeve të
ndryshme, 14.409 veshmbathje dhe repromateriale, 6865 këpucë dhe aksesore të ndryshme, 531 celularë dhe pajisje tjerë audio dhe
video, dhe 268 auto pjesë .
Malli i falsifikuar sipas ligjit do të shkatërrohet, ndërsa nëse bëhet fjalë për këpucë apo
veshmbathje ai mund të dhurohet, pasi të
hiqen shenjat e mallit të falsifikuar, ndaj qytetarëve të rrezikuar në aspektin social. Në
këtë periudhë me vendim të qeverisë, falas
janë ndarë 1514 copë për pranuesit e ndihmave sociale.
Njëherazi në bazë të të drejtave të konfirmuara të pronësisë intelektuale në nëntë
muajt e parë të vitit të kaluar nën mbikëqyrjen
doganore janë shkatërruar 3254 copë të
prodhimeve të falsifikuara si 600 këllëfë për
celularë, 450 papuçe, 384 çorapë, 366 komplete fëmijësh, 327 bluza, 297 tuta, 144 lojëra,
118 portomone, 97 kapakë plastikë për vetura,

88 fanella sportive, 80 syze për diell, 65 çanta,
nga 60 pantallona xhinse, 35 atlete etj
“Një nga prioritetet kryesore është avancimi i kapacitetit institucional dhe administrativ për luftë efikase dhe efektive ndaj mallrave false dhe piraterisë, përmes vendosjes
së masave të përforcuara të kontrolleve doganore, për gjetjen dhe pengimin e importit,
transitit, dhe eksportit të mallrave që shkelin
të drejtën e pronësisë intelektuale , si dhe
rritjen e bashkëpunimit me mbajtësit dhe
përfaqësuesit e këtyre të drejtave në vend si
dhe institucioneve kompetente në shtet dhe
jashtë”, thonë nga Dogana e Maqedonisë.
Nga atje shtojnë se ndërmerren aktivitete të
shumta në luftën kundër falsifikimit dhe piraterisë, ndërsa do të vazhdohet në këtë drejtim për të mbrojtur jetën, shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve, si dhe të ekonomisë dhe
arkës së shtetit. Në parim institucionet kompetente, veprojnë në mënyrë parandaluese
siç është Inspektorati Shtetëror i Tregut që
kontrollon tregun në Maqedoni dhe Dogana
ku vjen malli i importuar dhe falsifikuar.
Nga Inspektorati Shtetëror i Tregut thonë
se në bazë të Ligjit për pronësi industriale
kryejnë kontrolle lidhur me dyshimet për
prodhimet e falsifikuara në bazë të kërkesës
së mbajtësit të kësaj të drejte dhe sipas
detyrës zyrtare. Në raste se konstatohen
shkelje dhe vërtetohet se prodhimi shitet si
falsifikat, atëherë ndërmerren masat ligjore. Inspektorati shtetëror i tregut kryen kontrolle për respektimin e dispozitave të Ligjit

për pronësi industriale, duke vepruar më tej
në bazë të konstatimeve të verifikuara. Nëse
konstatohet shkelje atëherë, prodhimet konfiskohen dhe shkatërrohen.
Ekonomistët thonë se falsifikimi dhe vendosja në qarkullim të palejuar të brendeve
botërore është një trend botëror në rritje që
nuk mund ti ik as Maqedonia, por shtojnë se
për banorët e shteteve me standard të ulët,
blerja e prodhimeve me emra të rrejshëm të
brendeve botërore paraqet shpëtim për buxhetin familjar.Në ndërkohë, mbrojtja e të drejtës
së pronësisë industriale, apo e shitjes së
prodhimeve të falsifikuara është e rregulluar
me dispozitat e Ligjit për mbrojtje industriale.
Në rast se inspektori konstaton se janë shkelur
të drejtat e pronësisë industriale, ngrihet procedurë që përfshin mënjanimin e mangësive,
si dhe sjelljen e vendimit që subjekti juridik që
shet mall të falsifikuar të tërheq atë nga
qarkullimi. Nëse personi juridik apo fizik nuk
i tërheq nga shitja prodhimet e tilla, në atë
rast sillet vendimi për ndalesën e veprimtarisë për 30 ditë, mbyllen hapësirat ku kryet veprimtaria dhe merren prodhimet. Sendet që
merren përkohësisht, shkatërrohen, pas vendimit të plotfuqishëm gjyqësor.
Ndryshe, mallrat e falsifikuara dhe të piratuar marrin pjesë deri në 2.5 për qind në
tregtinë botërore, me një vlerë prej bile 461
miliardë dollarë që dukshëm dëmton punën
e kompanive dhe zbraz arkat shtetërore
vlerëson Organizata për bashkëpunim ekonomik (OECD).

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

Aksident afër Manastirit,
një person ka humbur jetën
Manastir, 7 janar - Një person ka humbur jetën
në aksident rrugor që ka ndodhur dje në
rrugën Manastir-Resnjë, te vendi i quajtur “Çeshmi”. Ministria e Punëve të Brendshme bëri të
ditur se dje në orën 16.00 është njoftuar se në
rrugën magjistrale Manastir-Resnjë, te vendi i
quajtur “Çeshmi”, ka ndodhur një aksident midis automjetit “Seat kordoba” me targa të Prilepit, të drejtuar nga L.P. (64) nga Pripeli dhe

automjetit “Folsfagen pasat” me targa të Ohrit,
të drejtuar nga D.K. (38) nga fshati Dërmen të
Resnjës. Në vendin e ngjarjes ka vdekur L.P.,
ndërsa lëndime të rënda trupore ka marrë shoferi D.K., si dhe bashkudhëtarët nga i njëjti automjet L.K. (39) dhe dy fëmijë të moshës 14
dhe 11, të gjithë nga fshati Dërmen. Është kryer
ekspertizë në vendin e ngjarjes nga ana e
prokurorit publik dhe ekipi i SPB-së-Manastir.

21-vjeçari
sulmon policin
Një nëpunës i policisë në mesnatë
është sulmuar fizikisht nga 21 vjeçari J.O nga Gostivari, informon MPBja. Sulmi fizik ndaj nëpunësit policorë ka ndodhur pasi ai e ka
ndërmarrë veprime zyrtare pas
ngjarjes së denoncuar “ankesë dhe
dhunë familjare”. Kundër J.O do të
ngritet parashtresë përkatëse,
thonë nga MPB-ja.

AKTUALE

6

Koha, e martë, 8 janar 2019

KUSH DHE SI DO TË HARXHOHEN PARATË SHTETËRORE?

Tre ministra për të njëjtën punë!
Të shumta janë rastet
kur nuk dihet se cilat
janë kompetencat e
sakta të shumë
agjencive, sepse
ndodhë që të kenë
përputhje me detyrat e
institucioneve tjera
shtetërore që për
qëllim të njëjtë
harxhojnë qindra
milionë euro nga arka
shtetërore, dhe kështu
kemi një labirint
burokratik ku askush
nuk e di saktë se çka
punon dhe sa para
harxhon. Përputhje të
kompetencave kemi te
tërheqja e investimeve
të huaja, promovimi i
turizmit, zhvillimi i
bujqësisë,
energjetika...
Koha

Zejnulla VESELI

Shkup, 7 janar - Vitin e ardhshëm do
të financohen edhe tri Agjenci të
sapoformuara - Agjencia Teknike
Operative (ATO), Agjencia për zbatimin gjuhës që e flasin mbi 20 për
qind e qytetarëve të Maqedonisë
dhe Agjencia për cilësi në arsimin
e lartë. Së bashku më këto tre
agjenci të reja, nga buxheti i këtij
viti, mjete do të ndahen edhe për
23 agjenci shtetërore me rreth
3000 punonjës ndërsa së bashku
do të harxhojnë afër 250 milionë
euro. Kjo shifër lehtë mund të nxirret nga Buxheti 2019, ndërsa nuk
mbeten anash financimet milionëshe edhe për drejtori tjera shtetërore dhe këshilla inspektorate
numri i të cilave çdo vit po rritet.
Analiza e revistës Kapital tregon se vetëm gjatë 10 viteve të fundit, në Maqedoni janë formuar
dhjetëra agjenci qeveritare dhe shtetërore, komisione, këshilla... që
në nivel vjetor harxhojnë qindra
miliona euro nga arka shtetërore,
ndërsa qytetarët nuk kanë asnjë
dobi apo përmirësim të shërbimeve. Nëse analizojmë se çfarë kanë
punuar krahasuar me koston reale
për ekzistimin e tyre, atëherë një
pjesë e mirë e tyre janë ta panevojshme, sidomos ata të cilat kanë
pothuajse kompetenca të njëjta të
cilat i ushtrojnë ministritë ekzistuese apo organet shtetërore. Me
reformën në administratën pu-

blike të cilën e paralajmëroi muaj
më parë Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës
(MSHIA), Damjan Mançevski,
reformë kjo që realizohet me
mbikëqyrjen e Komisionit Evropian, për herë të parë publikisht
flitet se ekziston një numër i madh
i agjencive, funksionimi i të cilëve
përputhet me ministritë ekzistuese dhe institucionet në kuadër të
drejtorive publike.
Vërejta kryesore e Komisionit
Evropian është pikërisht zvogëlimi i stërngarkuar për çka po bëhet
analizë. “Deri në qershor duhet ta
kemi gati këtë dokument me rekomandime të sakta se cilat institucione duhet të mbyllen, cilat të bashkohen e që përputhen me
ingerencat”, zbulojnë nga MSHIA
për Kapital, duke sqaruar se rreth
organizmit të institucioneve, deri
më tani kanë bërë evaulimin me
ndihmën e USAID-it dhe tani me
ndihmën e ekspertëve evropian,
po përgatitet “analiza horizontale
funksionale”.
Reforma në administratën publike është një ndër prioritetet
kyçe në qasje të partneriteteve dhe
parakusht i rëndësishëm në procesin e eurointegrimeve të Maqe-

donisë. Megjithatë, për hir të së
vërtetës, kjo nuk është strategji e
parë. Strategjia e parë për reformat në administratën publike
është sjellë në vitin 1999 dhe në vitin 2010 strategjia e dytë. Mirëpo,
përveç ekspertëve të cilët punuan
në këto strategji si konsulent, qytetarët deri më sot nuk kanë parë
asnjë efekt nga këto reforma. Që të
vërtetoheni mjaftueshëm, ja vlen
të shkoni në një qendër për shërbime ku lëshohen dokumente personale, certifikatat e lindjes, patentë
shoferi, dokumente udhëtimi, kadastër... dhe do të shihni radhë të
gjata dhe të paorganizuara që presin nëpër këto institucione.
Asnjë shërbim qytetarët nuk
mund ta realizojnë përmes qasjes
elektronike, kurse partizimi që po
ndodhë vite më radhë e dëmton
edhe më shumë integritetin dhe
kredibilitetin e institucioneve shtetërore dhe publike, para se gjithash që është mbushur me kuadro
që kanë pak apo aspak shkollë dhe
aftësi që të jenë në shërbim të qytetarëve. Ajo që është më ndryshe
tani ka të bëjë me atë se Komisioni
Evropian po jep dritë mbi problemin e vërtetë, e ajo është se shumë
institucione kanë kompetenca që

përputhen me institucionet dhe organet e tjera shtetërore.
AGJENCITË NË
BUXHETIN E VITIT 2019

A do të fillojnë më në fund
reformat në sektorin publik? Dhjetë
vitet e fundit u formuan dhjetëra
agjenci qeveritare dhe shtetërore,
komisione apo këshilla të cilët në
vit harxhojnë qindra miliona euro
nga arka shtetërore, ndërsa nga ekzistimi i tyre dobi kanë ato të cilët
shpeshherë kanë punonjës të punësuar për merita partiake.
Nëse do të analizojmë çka kanë
punësuar këto agjenci me atë se sa
realisht kushton ekzistimi i tyre,
atëherë një pjesë e madhe e tyre
janë të panevojshëm, veçanërisht
ato të cilat kanë përputhje funksionesh me kompetencat në kundërshtim me ligjet që i ushtrojnë ministritë ekzistuese apo organet
shtetërore. Edhe përkundër këtyre
përputhjeve të kompetencave që
janë të kundërligjshme, e që çojnë
në harxhime joekonomike,formimi
i tyre u bë praktikë e themelimit sa
më të madh të këtyre agjencive
gjatë 10 viteve të kaluara.
Në Regjistrin për nëpunës shtetëror që u publikua vitin e kaluar,

Nga buxheti shpenzohen para të shumta për zhvillim dhe mbështetje
të bujqësisë, por për atë, gjatë viteve të kaluara janë angazhuar më
shumë institucione. Ekziston Ministria e Bujqësisë, ndërsa detyrë për
të mbështetur bujqësinë ka edhe Agjencia për përkrahje të bujqësisë Manastir, e cila në vitin 2019 do të shpenzojë 1.1 milion euro dhe e cila
ka 112 të punësuar. Por, bindshëm më shumë të holla nga buxheti
shpenzohen përmes Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi, e
cila këtë vit do të ketë buxhet për të shpenzuar gjithsej 141 milionë
euro, ndërsa aty janë të punësuar 205 persona (22 më shumë në
krahasim me vitin 2017)

mund të shihet se në Maqedoni
ekzistojnë 15 ministri, 28 organe
shtetërore në kuadër të ministrive, 44 organe vetjake, 15 persona
juridik me autorizime publike, 10
trupa rregullator dhe 107 ndërmarrje publike apo gjithsej 1299
institucione. Nëse shohim buxhetin për vitin 2019, mund të vërejmë
se vitin e ardhëm - 23 agjenci,
gjegjësisht 4 agjenci më shumë se
në vitin 2017, ku të punësuar janë
rreth 2700 persona që do të
harxhojnë 248 milionë euro.
Këto agjenci financohen direkt
nga buxheti ose përmes taksave
që shteti i merr nga kompanitë dhe
qytetarët. Disa nga këto janë
agjenci qeveritare të formuara si
organe të veçanta të drejtorive shtetërore dhe punësojnë si subjekte juridike të posaçme. Shumica e
këtyre agjencive udhëhiqen nga
drejtorë dhe Këshilla drejtues, ku
udhëheqin persona të emëruar
nga Qeveria dhe disa tjera kanë
vetëm drejtorë dhe ndihmësdrejtor, të emëruar gjithashtu nga Qeveria.
Në të shumtën e rasteve, drejtorët dhe anëtarët e Këshillave
drejtues të këtyre agjencive kanë
rroga mujore shumë të larta dhe
kompensime tjera, pasi të njëjtit
nuk hyjnë në Ligjin për nëpunës
shtetëror. Kështu, pagat mujore
dhe kompensimet i caktojnë vet
ata ose nga Qeveria.
Shpeshherë principi bazë i
rritjes së këtyre agjencive qeveritare dhe shtetërore është parimi feudal i ndarjes së resurseve midis
partive politike në pushtet si përmbushje e nevojave të partnerëve të
koalicionit në shenjë falënderimi
për të qeverisur. Ekzistimi i këtyre
institucioneve shtetërore e
ngarkon arkën shtetërore, sepse
për çdo institucion, nevojitet të
ketë zyrë, të punësojë minimum
10 apo 15 persona, dhe të sigurojë
rroga, t’ju paguhet harxhime shtesë, të blihen mobile dhe materiale për zyrat...
Ekspertët që njohin punën e
administratës shtetërore theksojnë se shpesh ndodhë që në postet udhëheqëse të emërohen
njerëz që janë të fort me partitë në
pushtet dhe kanë merita për
rritjen e infrastrukturës partiake
në terren. Disa nga këta marrin rroga të larta, duke mos kryer asnjë
detyrim, vetëm se kur duhet të japin pëlqimin për disa plane apo
dokumente të përgatitura nga Qeveria.
Në Regjistrin për zyrtar shtetëror ka numër të saktë të punësuarve në këto agjenci dhe drejtori,
mirëpo tek disa - ka zvogëlim të
numrit të të punësuarve. Ajo çka
tani kërkohet nga Komisioni Evropian është të bëhet analiza se çka
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Në tërheqjen e investimeve të huaja punon Qeveria,
gjegjësisht ka të emëruar ministër për tërheqjen e
investimeve të huaja dhe promovimin e eksportit,
ekziston Drejtoria për Zona Teknologjike dhe Industriale,
ndërsa janë edhe dy organe tjera - ministër pa resor që
gjithashtu merret me investime të huaja. Në Qeveri janë
të angazhuar edhe tre ministra pa resor që punojnë në
tërheqjen e investimeve të huaja: Bardhyl Dauti, Zorica
Apostolska dhe Elvin Hasan

kanë punuar dhe sa realisht kushton ekzistimi i agjencive të panevojshme, ose atyre që nuk kryejnë kush e di çfarë pune.
Nëse këto agjenci i kushtojnë më shumë
shtetit se sa kanë punuar, atëherë është e
pakuptimtë të ekzistojnë. Sidomos tek ata
që kryejnë funksione dhe detyra të njëjta
meqë këtë mund ta bëjnë sektorë të tjerë
në kuadër të ministrive ekzistuese dhe organeve shtetërore.
Por, për shkurtimin e aparatit shtetëror
nevojiten 2/3 e votave, në veçanti për ndryshimin e Ligjit për organizmin e organeve
shtetërore, sipas të cilit, janë formuar 62
nga gjithsejtë 126 organe drejtuese shtetërore. Shumica apo 66 organe shtetërore
drejtuese janë formuar me ligj të posaçëm,
e për të cilin nuk nevojiten dy të tretat e votave për ndryshimin e tyre.
Duke pasur parasysh praktikën disavjeçare se këto agjenci dhe organe shtetërore dhe komisione gjithnjë kanë
shërbyer si vend ideal për vendosjen e kuadrove të partive politike si një lloj shpërblimi, është reale të pritet se procesi i racionalizmit dhe reformave në administratën
publike do të kundërshtohet nga partitë
në pushtet dhe partnerët e koalicionit, ashtu siç opozita në 10 vitet fundit i mbushte
këto organe me kuadro partiake.
PËRPUTHJE E KOMPETENCAVE
Ka raste të shumta kur nuk dihet se cilat janë kompetencat e sakta, sepse
ndodhë që të kenë përputhje më kompetencat apo detyrat me institucionet tjera
shtetërore që për qëllim të njëjtë
harxhojnë para nga arka shtetërore, dhe
kështu kemi një labirint burokratik ku
askush nuk e di saktë se çka punon dhe sa
para harxhon. Përputhje të kompetencave është shumë e qartë se kemi për tërheqjen e investimeve të huaj. Në tërheqjen e
investimeve të huaja punon Qeveria,
gjegjësisht ka të emëruar ministër për
tërheqjen e investimeve të huaja dhe promovimin e eksportit, ekziston Drejtoria
për Zona Teknologjike dhe Industriale,
ndërsa janë edhe dy organe tjera - ministër
pa resor që gjithashtu merret me investime të huaja.
Në Qeveri janë të angazhuar edhe tre
ministra pa resor që punojnë në tërheqjen
e investimeve të huaja: Bardhyl Dauti, Zorica Apostolska dhe Elvin Hasan. Në Agjencinë për tërheqjen e investimeve të huaja
dhe promovim të eksportit janë të punësuar gjithsej 53 persona (34 më pak krahasuar me vitin 2017), ndërsa këtë vit do të
ketë buxhet vetëm 1 milion euro - që është
një ulje madhe krahasuar me vitin 2017
kur buxheti ishte 5.6 milionë euro.
Në Drejtorinë për Zona Teknologjike
dhe Industriale të punësuar janë 65 punonjës (9 më pak se në vitin 2017) dhe për
këtë vit planifikohet të harxhohen 22.7
milionë euro nga arka shtetërore ose 9.6

milion euro më shumë se në vitin 2017.
Kompetenca të njëjta ka edhe në
sferën e zhvillimit dhe promovimit të turizmit. Më saktë, punë të njëjtë me para
buxhetore kryen Agjencia për Turizëm
dhe Sektori për turizën që një kohë të
gjatë ekziston në Ministrinë e Ekonomisë.
Agjencia për promovimin e turizmit është
formuar para disa viteve me Ligj të
veçantë dhe punon person fizik i pavarur
dhe qëllim bazë ka përmirësimin dhe promovimin e turizmit. Agjencia për vitin
2019 nga arka shtetërore do të marrë para
për harxhim në vlerë prej 2.8 milionë euro
apo 300 mijë euro më pak dhe ka të punësuar 31 persona. Sa për krahasim, në vitin
2011, kjo Agjenci kishte buxhet rreth 200
mijë euro, kurse të punësuar kishte vetëm
9 persona.
Për përputhje kompetencash dhe dyfishimin e detyrave, Revizioni Shtetëror
në raportet e saja kishte paralajmëruar se
funksionojnë në kundërshtim me Ligjin
dhe kjo sjell deri te harxhimet joekonomike të parave buxhetore. Në raportin e vitit 2010, Revizioni Shtetëror bënë me dije
se me formimin e Agjencisë për promovim të turizmit, ajo duhet t’i merr të gjitha
të punësuarit në Sektorin për turizën në
kuadër të Ministrisë së Ekonomisë, por kjo
nuk u bë. “Në Ministrinë e Ekonomisë ekziston Sektori për turizëm që është
kundërshtim me dispozitat e Ligjit dhe
çon në harxhime joekonomike të parave
buxhetore”, shkruan në raportin revizor
për vitin 2010. Mirëpo, edhe pas tetë viteve, Sektori për turizëm ende funksionon
në kuadër Ministrisë së Ekonomisë.
Edhe në raportin revizor të vitit 2014
për efikasitetin e masave të ndërmarra
dhe projektet për zhvillimin e turizmit
është konstatuar “përputhje kompetencash në pjesën e aktiviteteve promovuese
midis Sektorit për turizëm dhe Agjencisë
për promovim të turizmit”. Më saktë, revizorët kanë konstatuar se Maqedonia - sa i
përket zhvillimit të turizmit, harxhon më
shumë para se sa më të vërtet ka nevojë
përkrahja për turizëm.
TRE INSTITUCIONE
QË “NDIHMOJNË” BUJQËSINË

Me Agjencinë për promovim të turizmit menaxhojnë drejtori dhe Këshilli drejtues, të cilin e përbëjnë shtatë persona, e
të cilët i emëron dhe shkarkon Qeveria me
mandat prej katër vjet, ndërsa për punën
e tyre marrin kompensim, të cilin e përcakton Qeveria. Përputhje kompetencash
ekziston edhe në pjesën e energjetikës në
të cilën fushë punojnë veç Agjencia për
energjetikë, por edhe njëkohësisht në
kuadër të Ministrisë së Ekonomisë ekziston Sektori i posaçëm për energjetikë.
Agjencia ka cilësinë e subjektit juridik,
ndërsa mjetet për punën e saj sigurohen
përmes transferimeve nga Buxheti, të hy-

rat prej kryerjes së shërbimeve specifike
nga sfera e energjetikës, si dhe nga donacionet. Buxheti i Agjencisë për vitin 2019
është rreth 216 mijë euro. Për ndryshe, në
internet faqen e kësaj Agjencie qëndron se
misioni i saj është që të mbështesë Realizimin e politikës energjetike të Qeverisë,
përmes përpilimit të strategjive energjetike, planeve dhe programeve zhvillimore,
me theks të veçantë të efikasitetit energjetik (EE) dhe përdorimin e burimeve të
ripërtërira të energjisë.
“Qeveria dhe Ministria e Ekonomisë
udhëheqin dhe harmonizojnë politikën
energjetike në vend, ndërsa Agjencia me
veprimet e veta të përcaktuara me ligj
kontribuon në realizimin e suksesshëm
të planeve dhe programeve”. Me Agjencinë udhëheqin drejtori dhe Këshilli drejtues, i cili përbëhet prej pesë anëtarëve, të
cilët i emëron Qeveria, siç thuhet, “duke
patur parasysh përfaqësimin përkatës dhe
të drejtë të pjesëtarëve të të gjitha komuniteteve”. Njëkohësisht, nga ana tjetër, në
kuadër të Ministrisë së Ekonomisë ekziston edhe Sektori për energjetikë, në të
cilin punojnë tri departamente të posaçme, edhe atë Departamenti për elektroenergjetikë, analizë, zhvillim dhe projekte
investuese në energjetikë, Departamenti
për derivate fosile, Departamenti për
efikasitet energjetik dhe burime të
ripërtërira të energjisë.
“Me ekspertizën në rregullativën ligjore nga sfera e energjetikës, revizioni konstaton se nuk ekziston kufizim i qartë i rolit dhe kompetencave të institucioneve të
përfshira në Agjencinë për energjetikë
prej vitit 2011”.
Nga buxheti shpenzohen para të
shumta për zhvillim dhe mbështetje të
bujqësisë, por për atë, gjatë viteve të kaluara janë angazhuar më shumë institucione. Ekziston Ministria e Bujqësisë, ndërsa detyrë për të mbështetur bujqësinë ka
edhe Agjencia për përkrahje të bujqësisë
- Manastir, e cila në vitin 2019 do të shpenzojë 1.1 milion euro dhe e cila ka 112 të
punësuar. Por, bindshëm më shumë të
holla nga buxheti shpenzohen përmes
Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi, e cila këtë vit do të ketë buxhet për të
shpenzuar gjithsej 141 milionë euro, ndërsa aty janë të punësuar 205 persona (22
më shumë në krahasim me vitin 2017).
Përmes kësaj Agjencie realizohen pagesat e drejtpërdrejta të subvencioneve
për bujqësi dhe zhvillim rural, shfrytëzim
i mjeteve nga Buxheti dhe Instrumenti
për ndihmë paraqasëse për zhvillim rural
të Bashkimit Evropian (IPARD) dhe zbatimi i masave për ndihmë shtetërore në bujqësi. Kjo Agjenci është themeluar në
muajin qershor të vitit 2007 me Ligj të posaçëm, ndërsa ajo udhëhiqet nga drejtori të cilin e emëron Qeveria, dhe i cili ka
mundësi të formojë ekipe profesionale
me pjesëmarrje të personave të jashtëm
profesional, në përbërje dhe numër që ai
vet i përcakton.
Për ndryshe, në Agjenci në vitin 2010
kanë punuar vetëm 87 persona, ose më
shumë se dyfishi sot. Ka edhe shumë organe shtetërore ku ka përputhje dhe shpenzim joefikas të parave të shtetit. Por, pa
vullnet politik - këto shembuj vetëm do
të vazhdojnë të rriten. Shpresa e vetme
është se duke filluar me procesin e bisedimeve me BE-në të paraparë në qershor të
vitit 2019, do të jetë i nevojshëm një presion që përfundimisht të fillohet me reformat e vërteta dhe shkurtim thelbësor të
administratës publike.

Temperaturat e
ulëta do të ndikojnë
mbi të mbjellat
e vjeshtës
Dellçevë, 7 janar - Temperaturat ekstrem të
ulëta që e kanë kapluar Rajonin e Maleshevës që mund të pasqyrohet me dëme
për të plantacionet e frutave, konsiderojnë
agronomët. Sipas Nexhbedin Memedov,
nga Agjencia për mbështetje dhe zhvillim të
bujqësisë në Dellçevë, dëmi ndaj frutave do
të jetë më i vogël nëse temperaturat lëvizin
në kuadër të minus 15 gradë celsius. Nëse
temperaturat e ulëta vazhdojnë, ndërsa sipas meteorologëve paralajmërohet dimër i
ashpër, pjesa më e madhe me ngrica, me
siguri do të pasqyrohet me dëme ndaj frutave. Për këtë shkak duhet të kryhet kontroll
në vetë pemët. Nëse vazhdojnë këto temperatura më shumë se një muaj dhe të njëjtat
lëvizin deri minus 20 gradë, me siguri do të
pasqyrohet dëmshëm mbi plantacionet e
frutave”, thotë Memedov. Shtoi se në atë rast
vjen deri në ngrirje të frutave. Tash për tash
i ftohti nuk pritet të shkaktojë probleme tek
kulturat e drithërave, Siç thonë agronomët
e plantacioneve të grurit mbulesa eventuale e dëborës është më se e nevojshme. Borë
sipas parashikimeve mund të pritet nga fundi i javës.

Firmat me llogari
të bllokuara deri
në fund të vitit
do të mund t’i
kryejnë pagesat
Shkup, 7 janar - Firmat, të cilat kanë transaksione të bllokuara do të mund të kryejnë
pagesa me përllogaritjen e kërkesave dhe
obligimeve reciproke deri në fund të këtij
viti. Ndryshimet e Ligjit për qarkullim pagesor, me të cilin propozohet të vazhdohet
afati është në rend dite të seancës së sotme
parlamentare.
Me dispozitën e propozuar subjektet juridikë të cilët kanë llogari të bllokuara,
shlyerjen reciproke të obligimeve në para
dhe kërkesave përmes kompensimit, asignimit, dhënies dhe marrjes së borxhit do
të mund ta kryejnë gjatë vitit 2019, gjegjësisht deri më 31 dhjetor të vitit 2019.
Me dispozitat aktuale të Ligjit për
qarkullim pagesor është konfirmuar se pjesëmarrësit në qarkullimin pagesor të cilët
kanë llogari të bllokuar mundet që
shlyerjen reciproke të obligimeve në para
dhe kërkesave përmes kompensimit, asignimit, dhënies dhe marrjes së borxhit ta
kryejnë deri më 31 dhjetor të vitit 2018 të këtij viti.
Sipas propozuesit me ndërprerjen e
mundësisë për pagesë me llogaritjen do të
vihet në pikëpyetje puna e mëtejshme të
personave juridikë me llogari të bllokuara,
ndërsa qëllimi i vazhdimit të afatit është
që të mundësohet që firmat me probleme
financiare të vazhdojnë me punë dhe t’u
lihet periudhë shtesë prej një viti në të cilin
do të konsolidohen dhe do të vazhdojnë
normalisht të funksionojnë.
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REPUBLIKA E MAQEDONISË
KOMISIONI SHTETËROR ZGJEDHOR
Nr. 04 – 27 / 1
04.01.2019
SHKUP

Komisioni shtetëror zgjedhor, në bazë të neneve 22, 23, 24, 25, 26 dhe 27 të Ligjit për marrëdhënie pune („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“, nr. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 114/2009; 130/2009; 149/2009; 50/2010; 52/2010; 124/2010;
47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013; 113/2014; 20/2015; 33/2015; 72/2015; 129/2015, 27/2016 dhe 120/18) dhe Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në shërbimin profesional të Komisionit shtetëror zgjedhor,
nr. 01-1727/1 të datës 25.08.2017 dhe në lidhje me Njoftimin e Ministrisë së financave, nr. 18-19585/3 të datës 31.12.2018. shpall
KONKURSI NUMËR 1 / 2019
PËR PUNËSIMIN E 9 (NËNTË) USHTRUESVE ME KOHË TË CAKTUAR ME KOHËZGJATJE DERI MË 31 DHJETOR TË VITIT 2019 NË KOMISIONIN SHTETËROR ZGJEDHOR
Komisioni shtetëror zgjedhor, shpall konkurs për
punësimin e 9 (nëntë) personave në bazë të marrëdhënies
së punës me kohë të caktuar me kohëzgjatje deri më 31
dhjetor 2019-të për vendet e punës në vijim:
1. Udhëheqës i sektorit për listën zgjedhore,
evidentimin e së drejtës zgjedhore, përpilimin dhe
përditësimin e listës zgjedhore dhe përshkrimin e
vendvotimeve – 1 ekzekutues / ushtrues detyre
Kualifikimet e kërkuara:
Arsimimi: Shkenca Juridike ose teknikat kompjuterike
dhe informatike, të paktën 240 kredi të fituara sipas ECTS
ose të ketë të kryer shkallën VII/1.
Përvojë pune: të paktën pesë vite përvojë pune në
profesion, prej të cilave më së paku dy vite në vendin e
punës udhëheqës në sektorin publik, përkatësisht të paktën
tetë vite përvojë pune në profesion prej të cilave të paktën
tre vite në vendin e punës udhëheqës në sektorin privat.
8 orë pune në ditë (07:30 / 08:30 - 15:30 / 16:30), 40 orë
pune në javë;
Paga neto bazë: 35.872,00 denarë.
2. Udhëheqës i njësisë së kontrollit buxhetor – 1
ekzekutues / ushtrues detyre
Kualifikimet e kërkuara:
Arsimimi: Shkenca ekonomike, të paktën 240 kredi të
fituara sipas ECTS ose të ketë të kryer shkallën VII/1
Përvojë pune: të paktën katër vite përvojë pune në
profesion, prej të cilave më së paku një vit në vendin e
punës në sektorin publik, përkatësisht gjashtë vite përvojë
pune në profesion prej të cilave të paktën dy vite përvojë
pune në vendin e punës udhëheqës në sektorin privat.
8 orë pune në ditë (07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30), 40 orë
pune në javë;
Paga neto bazë: 28.303,00 denarë.
3. Udhëheqës i njësisë së softuerit dhe mirëmbajtjes –
1 ekzekutues / ushtrues detyre
Kualifikimet e kërkuara:
Arsimimi: Teknikat kompjuterike dhe informatike ose
informatikë ose elektronikë dhe automatikë, të paktën 240
kredi të fituara sipas ECTS ose të ketë të kryer shkallën
VII/1.
Përvojë pune: të paktën katër vite përvojë pune në
profesion prej të cilave më së paku një vit përvojë pune në

sektorin publik, përkatësisht gjashtë vite përvojë pune në
profesion prej të cilave më së paku dy vite në vendin e
punës udhëheqës në sektorin privat.
8 orë pune në ditë (07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30), 40 orë
pune në javë;
Paga neto bazë: 28.303,00 denarë.
4. Udhëheqës i njësisë së informimit dha
bashkëpunimit ndërkombëtar – 1 ekzekutues / ushtrues
detyre
Kualifikimet e kërkuara:
Arsimimi: Shkenca juridike ose shkenca politike ose
menaxhim dhe administrim publik, të paktën 240 kredi të
fituara sipas ECTS ose të ketë të kryer shkallën VII/1.
Përvojë pune: të paktën katër vite përvojë pune në
profesion prej të cilave më së paku një vit përvojë pune në
sektorin publik, përkatësisht më së paku gjashtë vite përvojë
pune në profesion, prej të cilave më së paku dy vite në
vendin e punës udhëheqës në sektorin privat.
8 orë pune në ditë (07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30), 40 orë
pune në javë;
Paga neto bazë: 28.303,00 denarë
5. Këshilltar për koordinim buxhetor – 1 ekzekutues /
ushtrues detyre
Kualifikimet e kërkuara:
Arsimimi: Shkenca ekonomike, të paktën 240 kredi të
fituara sipas ECTS ose të ketë të kryer shkallën VII/1.
Përvojë pune: të paktën tre vite përvojë pune në
profesion.
8 orë pune në ditë (07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30), 40 orë
pune në javë;
Paga neto bazë: 25.023,00 denarë.
6. Bashkëpunëtor i lartë për seanca dhe për
evidentimin e akteve nënligjore dhe udhëzimeve të
miratuara nga Komisioni shtetëror zgjedhor – 1
ekzekutues / ushtrues detyre
Kualifikimet e kërkuara:
Arsimimi: Shkenca juridike ose shkenca politike ose
Menaxhim dhe administrim publik, të pakën 180 kredi të
fituara sipas ECTS ose të ketë të kryer shkallën VII/1.
Përvojë pune: të paktën dy vite përvojë pune në
profesion.
8 orë pune në ditë (07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30), 40 orë



pune në javë;
Paga neto bazë: 23.258,00 denarë.
7. Bashkëpunëtor i lartë koordinator me organet
zgjedhore dhe organet e tjera, partitë politike, shoqatat
qytetare dhe Referendum në nivel shtetëror dhe lokal –
1 ekzekutues / ushtrues detyre
Kualifikimet e kërkuara:
Arsimimi: Shkenca juridike ose shkenca politike ose
menaxhim dhe administrim publik, të pakën 180 kredi të
fituara sipas ECTS ose të ketë të kryer shkallën VII/1.
Përvojë pune: të paktën dy vite përvojë pune në
profesion
8 orë pune në ditë (07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30), 40 orë
pune në javë;
Paga neto bazë: 23.258,00 denarë.
8. Bashkëpunëtor i lartë për njësitë rajonale – 1
ekzekutues / ushtrues detyre
Kualifikimet e kërkuara:
Arsimimi: Teknikat kompjuterike dhe informatike ose informatikë ose elektronikë dhe automatikë, të pakën 180 kredi
të fituara sipas ECTS ose të ketë të kryer shkallën VII/1.
Përvojë pune: të paktën dy vite përvojë pune në
profesion.
8 orë pune në ditë (07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30), 40 orë
pune në javë;
Paga neto bazë: 23.258,00 denarë.
9. Bashkëpunëtor i ri për revision të brendshëm– 1
ekzekutues / ushtrues detyre
Kualifikimet e kërkuara:
Arsimimi: Shkenca ekonomike ose Shkenca juridike, të
pakën 180 kredi të fituara sipas ECTS ose të ketë të kryer
shkallën VII/1.
Përvojë pune: me ose pa përvojë pune në profesion.
Kualifikime të tjera të veçanta: Të ketë së paku dy vite
përvojë pune në revizionin e brendëshëm ose të jashtëm.
8 orë pune në ditë (07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30), 40 orë
pune në javë;
Paga neto bazë: 20.987,00 denarë.
Më tepër të dhëna për detyrat e punës së personave të
cilët do të punojnë në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për
vendet e punës për të cilat është shpallur konkursi mund të
gjenden në Rregulloren për sistematizimin e vendeve të

punës në shërbimin profesional të Komisionit Shtetëror
Zgjedhor, numër 01-1727/1 të datës 25.08.2017-të ose në
faqen e internetit http://www.sec.mk.
Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë:
- Aplikim të nënshkruar personalisht për vendin e punës
për të cilin paraqiten;
- Biografi e shkurtër – CV, detyrimisht t’i shënoni të
dhënat e telefonit për kontakt dhe të adresës;
- Dëshmi për përvojën e punës së kërkuar;
- Fotokopje të çertifikatës për shkallën e kryer të arsimit e
cila kërkohet për vendin e punës dhe
- Kopje të çertifikatës së shtetësisë.
Dokumentacioni i nevojshëm të dorëzohet në zarf të
mbyllur në adresën në vijim:
KOMISIONI SHTETËROR ZGJEDHOR
Bul. „Shën Kirili dhe Metodi“ nr. 54, 1000 Shkup
(ish ndërtesa e NIP Nova Makedonija – kati 4)
(me emërtimin „për konkursin për punësim“)
Për arsye të procedurës urgjente, aplikimet dorëzohen
ekskluzivisht nëpërmjet arkivit të Komisionit shtetëror
zgjedhor.
Aplikimet të cilat nuk do të dorëzohen në mënyrën e
përcaktuar dhe afatin e paraparë dhe aplikimet të cilat nuk
do t’i përmbajnë dokumentet e nevojshme do të konsiderohen si të padorëzuara në kohë dhe të pakompletuara dhe
duk do të shqyrtohen.
Afati për dorëzimin e dokumentacionit të nevojshëm është
5 (pesë) ditë pune duke llogaritur nga dita e shpalljes së konkursit në shtypin ditor (duke mos llogaritur ditën e
publikimit).
Komisioni shtetëror zgjedhor do të kryejë përzgjedhjen
brenda afatit të përcaktuar në nenin 23 paragrafi 2 të Ligjit
për marrëdhëniet e punës.
Personat për kontakt:
- Hajriz Bajrami (hajriz.bajrami@sec.mk)
tel. 02 / 3244 – 744.
- Gabriela Mihajllovska (gabriela.mihajlovska@sec.mk),
tel. 02 / 3244 – 744.
KOMISIONI SHTETËROR ZGJEDHOR
KRYETAR
ɉliver Derkoski




KOMUNAEBUTELIT
Nr.09Ͳ14/2edatës04.01.2019
Shkup

Në bazë të nenit 35 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta Zyrtare e RM nr.
199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/2016, 64/18 dhe 168/18), Kryetari i Komunës së Butelit në
vijim publikon:


KOMUNAEBUTELIT
Nr.09Ͳ13/2edatës04.01.2019
Shkup

Në bazë të nenit 35 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta Zyrtare e RM
nr. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/2016, 64/18 dhe 168/18), Kryetari i Komunës së
Butelit në vijim publikon:

LAJMËRIM
Lajmërohen qytetarët dhe subjektet juridike se Kryetari i Komunës së Butelit ka sjellë Vendim për
organizim të:


PREZANTIM PUBLIK DHE ANKETË PUBLIKE
Për PLAN URBANISTIK TË DETAJUAR ÇEREKU I QYTETIT S 13, KOMUNA BUTEL - Shkup,
Periudha e planifikimit 2018-2023, Propozim plan


Kufijtë e Çerekut të qytetit janë definuar me GUP të Qytetit të Shkupit, 2012Ͳ2022, me
sipërfaqe të çerekut prej 29,94ha, gjegjësisht me linjat rregullative të rrugëve primare të
komunikacionitnëvijim:
Ͳnëverirr.„BocaIvanova“,
Ͳnëjugrr.„BosnaiHercegovina“,
Ͳnëlindjerr.„AleksandarUrdarevski“dhe
Ͳnëperëndimvazhdimiirr.„LazarTrpovski“

Kufiri i përfshirjes planore mund të përshkruhet edhe përmes koordinatave të secilës pikë
thyese,sinëvijim:

Sipërfaqja299406.7979m²
Perimetri2438.7569m
X=7537259.4786Y=4653833.8878
X=7537261.8088Y=4653536.6783
X=7537128.2773Y=4653547.1676
Pikaengritur0.0025
QendraX=7536291.0880Y=4578237.7719Z=0.0000
Radius75314.0489
Pikafillestare89
Pikapërfundimtare90
X=7536388.9720Y=4653551.7572
X=7536395.5036Y=4653759.1392
X=7536414.5649Y=4653870.8620
X=7536408.7380Y=4653958.3259
PlaniUrbanistikidetajuaripërpiluarmeshtojcatgrafikedotëekspozohetnëvendpubliknëlokalete
KomunëssëButelitnëSallënetakimeve(Sallaevogël).
Anketapublikedotëmbahetprej14.01.2019derimë25.01.2019(dhjetëditëpune),çdoditëpuneprej
ora08.30derinëora15.30nëlokaleteKomunëssëButelitnëSallënpërtakime(Sallaevogël).
Në afatin e caktuar subjektet e interesuara juridike dhe fizike mund të parashtrojnë vërejtje në listat
anketuesenëformëelektronikepërmessistemitinformativeͲurbanizëmosenëformëmeshkrim.
ListatanketuesepërpjesëmarrjenëAnketënpublikemundtëmerrennëKomunëneButelit(sportel).

Lajmërimipërorganizimtëanketëspublikedotëpublikohetnëmediatpublike,nësistemininformativ
eͲurbanizëmdhenëuebfaqeneKomunëssëButelit.
PrezantimipubliknëlidhjemePROJEKTINURBANISTIKÇEREKUIQYTETITS13,KOMUNABUTELͲShkup,
Propozimplani,dotëmbahetnëhapësirateKomunëssëButelit,nëSallënetakimeve(Sallaevogël)mëdatë
16.01.2019mefillimnëora11:00.

KRYETARIIKOMUNËS
VelimirSmilevski

LAJMËRIM
Lajmërohen qytetarët dhe subjektet juridike se Kryetari i Komunës së Butelit ka sjellë Vendim për
organizim të:
PREZANTIM PUBLIK DHE ANKETË PUBLIKE
për NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË PLANIT URBANISTIK TË DETAJUAR PËR ÇEREKUN E
QYTETIT SSI 02,
KOMUNA BUTEL, periudha e planifikimit 2018-2023

Hapësira e definuar për përpunimin e dokumentit planor të theksuar përfshin hapësirën me
sipërfaqe prej 66 652m² ose 6,67ha. Lokacioni shtrihet në përfshirjen e cila ka pika thyese me
koordinatat në vijim:
NXYNXY
175359934653746117535651,2514653709,728
27535984,8184653801,348127535641,5514653693,347
37535911,6234653791,661137535626,5784653677,478
47535680,9524653780,732147535704,584653631,25
57535662,354653782,964157535753,094653608,815
67535649,3834653792,577167535777,614653601,09
77535653,0764653778,954177535809,334653594,83
87535656,5894653761,232187535838,7954653590,815
97535657,9824653743,741197536028,6224653568,632
107535656,4654653726,549207536012,54653672


Kufiriindryshimitdheplotësimittëplaniturbanistiktëdetajuarpërçerekuneqytetit
SSI02,KomunaButel,icilipërfshinsipërfaqeprej6,67ha,lëvizpërgjatëaksevetërrugëve:
Veri:hekurudha„ShkupͲBeograd“;
Jug:Bul.„Sloveneçka“B“V.03ͲS.28“;
Lindje:Rr.„IndiraGandi(ShutoOrizare)“;
Perëndim:Rr.„Novoplanirana13“;
Plani urbanistik i përpiluar me shtojcat grafike do të ekspozohet në vend publik në lokalet e
Komunës së Butelit në Sallën e takimeve (Salla e vogël).
Anketa publike do të mbahet prej 14.01.2019 deri më 25.01.2019 (dhjetë ditë pune), çdo
ditë pune prej ora 08.30 deri 15.30 në lokalet e Komunës së Butelit në Sallën për takime (Salla e
vogël).
Në afatin e caktuar subjektet e interesuara juridike dhe fizike mund të parashtrojnë vërejtje
në listat anketuese në formë elektronike përmes sistemit informatik e-urbanizam ose në formë me
shkrim.
Listat anketuese për pjesëmarrje në Anketën publike mund të merren në Komunën e
Butelit (sportel).
Lajmërimi për organizim të anketës publike është publikuar në media publike, në sistemin
informativ e-urbanizam dhe në ueb faqen e Komunës së Butelit.

PrezantimipubliknëlidhjemeNDRYSHIMINDHEPLOTËSIMINEPLANITURBANISTIKTË
DETAJUAR PËR ÇEREKUN E QYTETIT SSI 02, KOMUNA BUTEL, periudha e planifikimit 2018Ͳ
2023,dotëmbahetnëhapësirateKomunëssëButelit,nëSallënpërtakime(sallaevogël),më
datë16.01.2019,mefillimnëora09:30.
KRYETARIIKOMUNËS
VelimirSmilevski
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“Do të mblidhemi dhe të
vendosim radikalizëm asgjë më tepër, sepse ata
meritojnë vetëm bllokim.
Ata duhet të japin
dorëheqje duke filluar
nga drejtori gjeneral i
ELEM-it e deri te drejtori i
Qendrës turistike ‘Kodra
e Diellit’, sepse
premtuan, paraqitën
hapjen e sezonit turistik,
ndërsa skiliftet nuk
punojnë”, thonë nga
iniciativa “Ta shpëtojmë
Kodrën e Diellit”
Koha

REVOLTOHEN QYTETARËT, ASNJË INVESTIM NË QENDRËN TURISTIKE NË TETOVË

Dorëheqje, ose bllokim
total i Kodrës së Diellit

Urim HASIPI

Tetovë, 7 janar - Organizata të shumta sonte mblidhen në Tetovë në një
takim të thirrur nga iniciativa “Ta
shpëtojmë Kodrën e Diellit” për të
koordinuar veprimet e mëtejshme
lidhur me gjendjen e krijuar në
Qendrën Turistike në Tetovë. Iniciatorët janë shprehur se do të ndërmarrin masa radikale ditëve në
vijim.
“Pas paralajmërimeve nga Elem
Turs se sezoni turistik në Kodrën e
Diellit do të fillojë këtë vikend, që në
fakt dështoi, ne na nxiti të mendojmë se një gjë e tillë është bërë
qëllimisht për qëllime të caktuara.
Nga revolta e qytetarëve që ishin
atje, ne si iniciativë vendosëm që
sonte të mblidhemi të bëjmë një
organizim edhe me shoqatat tjera
të cilat i tangon gjendja e Kodrës së
Diellit, me afaristët dhe të gjithë ata
që merren me këtë çështje që bashkërisht të ndërmarrim masa më
radikale me qëllim që të përçojmë
mesazhin tonë që Kodra e Diellit
duhet të rregullohet dhe kërkesat
tona duhet të merren parasysh”, tha
Armend Luta nga Iniciativa qyteta-

re “Ta shpëtojmë Kodrën e Diellit”.
Hamdi Sulejmani,po ashtu nga kjo
iniciativë, tha se do të bllokojnë Kodrën e Diellit gjatë vikendit të ardhshëm.
“Do të mblidhemi dhe të vendosim radikalizëm - asgjë më tepër,
sepse ata meritojnë vetëm bllokim.
Ata duhet të japin dorëheqje duke
filluar nga drejtori gjeneral i ELEMit e deri te drejtori i Qendrës turistike ‘Kodra e Diellit’, sepse premtuan, paraqitën hapjen e sezonit
turistik, ndërsa skiliftet nuk punojnë. Prandaj, premtimet e atyre
çdo herë bien në ujë, sepse ata janë
dështakët më të mëdhenj të një
qendre turistike në Ballkan, apo në
të gjithë botën. Ne do të bllokojmë
qendrën turistike Kodra e Diellit

gjatë ditëve të vikendit. Përsëris se
të shtunën dhe të dielën do të ketë
bllokim total të Qendrës, bllokim
ky që do të bëhet edhe me paraqitje në polici. Nuk do të lejojmë të
funksionojë kështu siç funksionin
dhe ata udhëheqës do të duhet të
dorëzohen, ELEM TURS duhet të
dorëzohet dhe njëherë e përgjithmonë të heq dorën nga Qendra turistike Kodra e Diellit”, deklaroi Sulejmani.
Në ndërkohë, në qendrën Turistike sot kanë rifilluar të punojnë
ski liftet dhe teleferiku. Drejtues të
kësaj qendre thonë se janë tejkaluar problemet dhe tashmë pritet
që skijatorët të mos përballen me
problemet që i kishin gjatë vikendit.
Pas dështimit skandaloz në fillimin

e sezonit të skijimit në Kodrën e
Diellit, kur nuk punuan skiliftet dhe
teleferiku, ka reaguar edhe Aleanca
për Shqiptarët, Dega në Tetovë. Kjo
parti ka dalur me propozime konkrete për ristrukturimin e qendrës
rekreativo-sportive Kodra e Diellit.
Sipas drejtuesve të Degës së Tetovës, propozimet për ekonomizimin dhe ristrukturimin e Qendrës
më të madhe në Ballkan të sportit
dimëror dhe turizmit malor “Kodra
e Diellit” kanë dalur nga konsultat
me profesorë universitarë dhe profesionistëve të turizmit.
“Qeveria me vendim të saj t’ia
merr të drejtën e menaxhimit ndërmarrjes ELEM, dhe kjo ndërmarrje
të mos ketë të drejtën e pronësisë
dhe menaxhimit në Kodrën e Diel-

lit. Qeveria të formojë një Këshill
drejtues me 3 anëtarë nga Qeveria,
3 anëtarë nga Komuna e Tetovës
dhe 3 anëtarë - ekspertë të fushës së
turizmit. Nga bordi drejtues të
zgjidhet drejtori për menaxhimin
e Kodrës së Diellit. Qeveria të ndajë
buxhet të menjëhershëm për funksionimin e Këshillit drejtues dhe punonjësve aktual, të cilët janë me
vendim pune të rregullt. Në
marrjen e pasurisë dhe veprimtarive të Kodrës së Diellit t’iu jepet
përparësi firmave dhe investitorëve
nga Tetova dhe malësia e saj. Me
këto vendime dhe mekanizma veprimi, do të thyhet staus quo-ja aktuale, gjërat do të vihen në funksion, me çka do të mundësohej
zhvillimi ekonomik i kësaj qendre”,
tha Altrim Mamuti, kryetar i Degës
së ASH-së në Tetovë.
Nga Aleanca për Shqiptarët
janë kërcënuar se në rast të mos interesimit dhe vazhdimit të kësaj
gjendje me qendrën e Kodrës së
Diellit, së bashku me banorët e
Malësisë së Sharrit dhe qytetarët e
Tetovës, do të bllokojnë rrugën Tetovë-Kodër e Diellit kur do ta vizitojnë qeveritarët dhe deputetët e
Maqedonisë këtë qendër turistike.
Gjatë vikendit, në Kodrën e Diellit
sezoni i skijimit filloi me shumë probleme, kryesisht me mos funksionimin e teleferikut, por edhe të skilifteve që shkaktoi revoltë të madhe
tek vizitorët.

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

Ekspertët problemin
me thellimin e
borxheve të
ndërmarrjeve publike e
shohin te menaxhimi i
keq i ndërmarrjeve,
stafi i tepërt, punësimet
partiake, por edhe në
moszbatimin e Ligjit
për disiplinë fiskale. Në
ndërkohë, Qeveria nuk
po jep shenja se do të
ndalojë punësimin e
“ushtarëve partiak”
Shkup, 7 janar - Një pjesë e madhe
e ndërmarrjeve publike në Maqedoni edhe gjatë vitit 2018 janë
radhitur në krye të listët së borxhlinjve ndaj Drejtorisë së të Ardhurave Publike. Në mesin e tyre janë
Hekurudhat e Maqedonisë,
Rrugët e Maqedonisë, Radiotelevizioni i Maqedonisë, ndërmarrjet

NDËRMARRJET PUBLIKE KRYESOJNË LISTËN E BORXHIT

“Ushtarët partiak” po thellojnë borxhet
komunale të themeluara nga njësitë e vetëqeverisjes lokale, etj.
Ndërkohë, me ndryshimet e reja
ligjore të propozuara nga shumica
parlamentare, të gjitha ndërmarrjet publike parashihet që të
kenë edhe nga një zëvendësdrejtor. Kjo ka nxitur reagimin e opinionit publik.
Organizatat joqeveritare kanë
theksuar se në këtë mënyrë vetëm
se do të bëhen shpenzime plotësuese për të kënaqur apetit e partive në pushtet, përkatësisht për
të sistemuar, siç thuhet, “ushtarët
partiakë”. Nga ana tjetër ministri i
Shoqërisë Informative, Damjan
Mançevski, ka thënë se zëvendësdrejtorë parashihet vetëm 12
ndërmarrje publike që i ka themeluar Qeveria, të cilat me vite të tëra
punojnë keq dhe kanë humbje të
mëdha. Mançevski ka bërë të ditur

se Qeveria po punon në hartimin e
një ligji të ri për shërbim publik, ku
do të dihet konkretisht se kush
çfarë punon, që sipas tij, bazament kryesor do të jetë llogaridhënia.
Përderisa ekspertët e ekonomisë problemin me thellimin e
borxheve të ndërmarrjeve publike
e shohin te menaxhimi i keq i
ndërmarrjeve, stafi i tepërt, punësimet partiake, por edhe në moszbatimin e Ligjit për disiplinë fiskale. Eksperti i ekonomisë, Borçe
Trenovski, për Radion Evropa e Lirë
thotë se në Maqedoni ekzistojnë
më shumë ndërmarrje publike, të
cilat aspak nuk janë të nevojshme
sepse veprimtaria që ushtrojnë
mund të rregullohej në një
mënyrë shumë më pak të kushtueshme. “Një pjesë e madhe e
ndërmarrjeve publike janë të

stërngarkuara. Kemi një numër të
madh të personave që janë të sistemuar në ndërmarrjet publike
sepse këto institucione janë të parat ato që i nënshtrohen presonit
politik, për të zgjidhur problemin
e punësimit të aktivistëve partiakë. Kemi të bëjmë një menaxhim shumë të keq të këtyre institucioneve sepse drejtuesit e
këtyre institucioneve ndryshojnë
shumë shpesh dhe janë të ekspozuar ndaj influencës së politikës”,
Trenovski. Ndërkaq nga Drejtoria
e të Ardhurave Publike theksojnë
se janë duke punuar që të gjendet
një modalitet për krijimin e kushteve që kompanitë t’ia kthejnë
borxhin njëra-tjetrës, me këtë të
mundësohet që ekonomia do të
shkojë përpara.
“Kemi realizuar shumë biseda
me kryetarët e komunave si edhe

ndërmarrjeve publike të cilat janë
nën kompetencat e komunave,
varësisht në cilin rajon ata veprojnë, për të gjetur një zgjidhje
që ato të ndihmojnë njëra-tjetrën
sepse këtë e mundëson edhe ligji,
përkatësisht riprogramimi i
borxheve, por kjo gjë, duhet të
pranohet, shkon shumë vështirë
sepse bëhet fjalë për borxhe që
janë shtresuar me vite”, ka thënë
për Radion Evropa e Lirë, Sanja
Llukarevska, drejtoreshë e Drejtorisë së të Ardhurave Publike.
Ndërkohë për vitin 2019 është
hartuar buxheti më i madh në historinë e shtetit të Maqedonisë
në vlerë prej 3.9 miliardë eurosh,
nga i cili një pjesë e konsiderueshme është paraparë të shpenzohet
për rritjen e pagave të punonjësve
që marrin rrogë nga buxheti i shtetit. (REL)

FORUM
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Nostalgjia helmuese perandorake
ka infektuar mbarë botën
usët fajësojnë për
gjithçka qeverinë e tyre,
amerikanët prindërit e
tyre, dhe polakët historinë”. Kështu është shprehur dikur
poeti amerikano-rus Xhozef Brodski.
Nëse do të ishte sot gjallë, ai mund të
kishte shtuar: “Dhe mbështetësit
kryesorë të Brexit, fajësojnë gjithçka
për humbjen e një të kaluare imagjinare”. Natyrisht, “farat” e kësaj nostalgjie ishin të pranishme në Britani
shumë kohë përpara referendumit.
Por vitet e masave shtrënguese dhe
pabarazia ekonomike, e kulmuar me
debatet e ashpra mbi refugjatët dhe
pakënaqësia me statuskuonë, krijoi
një ndjenjë të dëshirës për “kohët e
arta të së shkuarës”.
Rreth 63 për qind e qytetarëve britanikë, mendojnë se jeta ishte më e
mirë dhe më e lehtë në të kaluarën.
Përfaqësues të linjës së ashpër të përkrahësve të Brexit, e shfrytëzuan këtë
nostalgji emocionale për interesat e
tyre politike. Historia u pastrua nga
kapitujt e saj të errët, u zhvesh nga
kompleksiteti i saj, dhe u thjeshtëzua.
Faktet nuk kanë më rëndësi. Saktësia
historike është sakrifikuar, për joshjen
e dukshme të retorikës. Kur Boris
Xhonson tha:”Në qoftë se do të miratohej plani fillestar i qeverisë, kjo do të
thoshte se për herë të parë që nga viti
1066, liderët tanë do të kishin pranuar
hapur sundimin e huaj”, ai vetëm sa po
ndjek një prirje. Por, ndërsa përkrahësit më të zellshëm të Brexit, përdorin si
kartë veçantësinë britanike, vlen të
theksohet se nuk ka asgjë të re apo të
jashtëzakonshme. Ata thjesht po i bashkohen një prirjeje të rrezikshme, që
ka mbërritur në skajet e Evropës. Merrni Turqinë , një shtet-komb që u formua nga një perandori multietnike.
Rënia dramatike e demokracisë
në Turqi, bart leksione të rëndësishme për progresistët kudo në botë. Ajo
na tregon se historia jo domosdoshmërisht ecën përpara; ajo mund të
rrëshqasë dhe kthehet pas. Trajektorja e Turqisë, zbulon dallimin e
thellë midis demokracisë dhe
mazhoritanizmit, dhe se si vendosja
e këtij të fundit, është një shteg i
shkurtër drejt autoritarizmit. Është
shkruar shumë për izolacionizmin
populist të Turqisë. Por është një fakt
pak i njohur, që ky regres është mbështetur nga një retorikë e nostalgjisë
perandorake. Vite më parë, pas botimit të romanit tim “Fillimet e arkitektit”, unë fola në Pera, lagjen më
kozmopolitane të Stambollit. Një
djalë i ri nga audienca ngriti dorën,
mori fjalën dhe më tha se e kisha
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ofenduar duke shkruar se në marshimet e saj ushtria osmane mbante me
vete prostituta.
E pyeta nëse ai po vinte në
pikëpyetje vlefshmërinë e këtij fakti
historik. “Aspak”- u përgjigj ai. “Unë e
kuptoj, që mund të ketë pasur gjëra
të tilla. Por nuk është ky thelbi. Çështja është, pse ta përmendim këtë
gjë? Pse nuk shkruan në lidhje me
lavditë e perandorisë sonë? Kjo është
ajo që duam të dëgjojmë”. Nostalgjia
perandorake, është qëllimisht selektive. Ajo fsheh nën qilim, anët e errëta të historisë. Ajo imponon nga lart
një version të historisë që është i
njëanshëm, i shtrembëruar, i paragjykuar. Ajo na tregon se çfarë na
lejohet të kujtojmë, dhe çfarë duhet
të harrojmë. Po ashtu pretendon se
historia ishte e thjeshtë. Kur në fakt
s’ka qenë kurrë e tillë. Ndjenja e të
riut që ndërhyri në provomivimin e librit tim, është shumë në përputhje
me ideologjinë e qeverisë turke. Presidenti Erdogan, deklaron se republika e Turqisë është një vazhdimësi
e perandorisë osmane. Në një ceremoni të mbajtur me rastin e 100 vjetorit të vdekjes së sulltanit Abdylhamid II, Erdogan tha:”Disa njerëz
përpiqen me insistim ta fillojnë historinë e këtij vendi që nga viti 1923.

Disa përpiqen pa pushim, që të na
shkëpusin nga rrënjët tona dhe vlerat
e lashta”. Nostalgjia perandorake,
formëson kulturën popullore të Turqisë. Serialet dhe filmat televizivë,
janë ndërtuar mbi këtë nevojë për të
lavdëruar të kaluarën. Dirilis (Ringjallja), një serial i famshëm komercial,
përqendrohet në fillimet e perandorisë në shekullin XIII-të, duke romantizuar luftërat dhe luftëtarët.
Seriali Payitaht (Kryeqyteti), që
fokusohet tek perëndimi i osmanëve,
është thellësisht antisemitik, duke
akuzuar hebrenjtë për përpjekjen e
tyre për të shkatërruar perandorinë.
Ndërkohë, shkrimtarët, akademikët
dhe gazetarët që guxojnë të vënë në
pikëpyetje otomanizmin e ri, shihen si
tradhtarë dhe shërbëtorë të fuqive
perëndimore. Dy universitetet kryesore të Turqisë, METU dhe Universiteti i Bosforit, sulmohen rregullisht nga
politikanët e AKP-së, se nuk janë mjaftueshëm kombëtare. Fondcioni Shoqëria e Hapur, është dëbuar nga vendi, qëkur Erdogan tha se “Sorosi
hungarezo-hebre”, qëndronte pas protestave në sheshin Gezi në vitin 2013.
Osman Kavala, një biznesmen dhe
aktivist i respektuar i shoqërisë civile,
mbahet në burg ende pas një 1 viti dhe
në mënyrë të paligjshme. Akademikët

Retorika rreth
kthimit tek një
të kaluar të artë
nuk është e
pafajshme, dhe
nuk është rruga
e duhur që
duhet ndjekur.
Le të mos jemi
aq të
vetëkënaqur, sa
të supozojmë se
nacionalizmi
perandorak, një
lëng toksik që ka
ndotur vend pas
vendi, nuk do të
ketë të njëjtin
efekt në
Britaninë e
Madhe, pasi tek
e fundit “ky
vend është i
ndryshëm”

Nga
Elif SHAFAK
janë arrestuar me akuza qesharake,
mijëra janë vendosur në listën e zezë,
ose janë pushuar nga puna. Çarls Darvin u hoq edhe nga kurrikula e sistemit
arsimor kombëtar. Tek e fundit, ai nuk
ishte turk. Ndryshoni disa detaje, dhe
mund të përshkruani po njëlloj edhe
situatën në Hungari. Viktor Orban, i
cili sulmon në mënyrë të ngjashme
Fondacionin Soros , edhe pse ka qenë
vetë përfitues i një burse të financuar
nga Soros, ka ndaluar kohët e fundit
programet shkollore mbi studimet gjinore.
“Qëndrimi i qeverisë, është se
njerëzit lindin meshkuj ose femra,
dhe ne nuk e konsiderojmë të pranueshme të flasim për gjinitë e ndërtuara në mënyrë sociale dhe jo biologjike”- tha ai. Ashtu si në Turqi,
edhe në Hungari, fiksimi pas “perandorisë së madhe” ndihmon në ndërtimin e një narrative tribaliste-populiste. Një grup muzikor hungarez,
Karpatia, këndon këngë rreth një
“Hungarie të Madhe”, të cilën e përshkruajnë si parajsë. Fansat e grupit
shkojnë në koncerte, të veshur me
bluza që përmbajnë harta të perandorisë së tyre të humbur. Ashtu si në
Turqi, këto ndjenja manipulohen nga
lart nga elita politike.
Viktor Orban, flet vazhdimisht
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për Mbretërinë e Hungarisë, duke u ankuar për
humbjen e saj, dhe për humbjen e territoreve më të
gjera. Për të kuptuar sot Evropën, një vëmendje e
veçantë u duhet kushtuar vendeve që ekzistonin
dikur. Këto janë vende, ku një nostalgji helmuese perandorake, po përhapet me shpejtësi. Shumë prej
nesh e panë suksesin e Kroacisë në botërorin e Rusisë. Ishte diçka e mrekullueshme, që një vend i vogël
ballkanik pati një ecuri aq të mirë, dhe qytetarët e
botës kudo brohorisnin me ta. Por kjo ndjenjë e
ëmbël e solidaritetit global, u shkatërrua nga ajo që
pasoi. Gjatë festimeve në Zagreb, ekipi ftoi për të
kënduar Marko Perkoviçin - një njeri i njohur për
këngët e tij fashiste, ku glorifikon nacionalistët Ustasha , të cilët luftuan përkrah nazistëve. Le të mos harrojmë se ishte kjo lëvizje, ajo që ngriti kampet e përqendrimit ku vdiqën mijëra kroatë, serbë, çifutë dhe
qytetarë të majtë liberalë. Më i famshmi i këtyre kampeve është Jasenovac, ku vlerësohet të kenë vdekur
100 mijë njerëz. Nostalgjia perandorake është e gjallë, dhe ka prekur një tjetër ish-perandori:Rusinë.
Shon Uoker në librin “Dehja e gjatë:Rusia e Re e Putinit, dhe fantazmat e së kaluarës”, tregon se si e kaluara përdoret për të shmangur realitetet e padëshiruara të së tashmes. Sot, pothuajse gjysma e
popullsisë mendon se duhet të ketë një perandori
ruse. Dhe ky është një ndryshim i rëndësishëm, nga
gjendja shpirtërore në vitet 1990.
Nostalgjia perandorake nuk është vetëm një
ndjenjë, por edhe një katalizator. Ajo i merr pakënaqësitë sociale, dhe i shndërron ato në një formë të rrezikshme të tribalizmit politik. Në librin e tij “E
ardhmja është histori”, Masha Gesen tregon se si nostalgjia ka ndryshuar strukturën e shoqërisë ruse.
Më shumë se 25 për qind e rusëve, besojnë se sundimi i Stalinit ishte i mirë për vendin. Analiza e Gesen
zbulon se si nostalgjia perandorake shkon krah për
krah me një rritje të nacionalizmit, izolacionizmit,
seksizmit dhe homofobisë. Këtë vit, me rastin 100-vjetori i rrëzimit të dinastisë së Habsburgëve, tribalistët
në Austri po përpiqen të ringjallin të kaluarën e tyre
romantike. Aleanca Verdhi-Zi, një lëvizje monarkiste
e themeluar në vitin 2004, synon të rivendosë një
monarki të trashëgueshme në Austri, dhe më tej
nëpër brigjet e Danubit. Anëtarët e saj pretendojnë
se Evropa Qendrore ishte unike. Ata dëshirojnë të
bashkojnë Austrinë me Sllovakinë, Slloveninë, Kroacinë dhe Republikën Çeke. Shumë nga ndjenjat e tyre
mbështeten nga qeveria Kurz e Partisë Popullore
Konservatore, që dëshiron t’i propozojë dhënien e
shtetësisë për italianët që flasin gjermanisht.
Ndërkohë, Alternative für Deutschland, partia e
parë nacionaliste e ekstremit të djathtë në parlamentin gjerman që nga Lufta e Dytë Botërore, vazhdon të përdorë termat e epokës naziste, të tilla si
Überfremdung - “infiltrimi i huaj”. Nostalgjia perandorake, është haptazi ekspansioniste. Ajo mund të
nisë si një krenari e pafajshme patriotike, por nuk
ndalet kurrë atje. Sapo nisin të shfaqen pakënaqësitë
mbi fundin e perandorive, përplasjet janë të pashmangshme. Hapi tjetër, është të besohet se vendet
fqinje janë në fakt pjesë “e jona”, që presin të bashkohen me atdheun. Kujtesa është përgjegjësi. Ne
duhet të kujtojmë të kaluarën, por jo vetëm lavditë e
saj, por edhe mizoritë dhe padrejtësitë. Retorika rreth
kthimit tek një të kaluar të artë nuk është e pafajshme, dhe nuk është rruga e duhur që duhet ndjekur. Le
të mos jemi aq të vetëkënaqur, sa të supozojmë se nacionalizmi perandorak, një lëng toksik që ka ndotur
vend pas vendi, nuk do të ketë të njëjtin efekt në Britaninë e Madhe, pasi tek e fundit “ky vend është i
ndryshëm”. Kjo është pikërisht ajo që do të thoshte
një imperialist-nacionalist hungarez, turk, kroat, austriak ose gjerman. Teksa Evropa po dëshmon një
rritje në një formë të re të nostalgjisë politike, gjëja
e fundit që na nevojitet, është që politikanët britanikë
të hidhen në këtë “vagon” që ndjell katastrofën. Asnjë
vend nuk është i jashtëzakonshëm. Ne jemi të gjithë
pjesë e këtij kaosi. (The Guardian)

RRNO VETËM
PËR ME TREGUE !
iti 2019 në të cilin sapo kemi
hyre do të jetë vit i zbardhjes
së shumë të vërtetave ndër shqiptaret. Kemi hyrë në vitin e
të ashtuquajturave rezonanca konstruktive të cilat do të ndikojnë ne rritjen e
vetëdijes dhe anës shpirtërore te të
gjithë njerëzve qe nuk pajtohen me terrin, gënjeshtren dhe manipulimin. Kemi
hyre në epokën e besimtarëve shkencor
, ne epoken e cila do te demaskoj burimin e të keqes!
Kush ia do të mirën njerëzimit e
kombit është mirë të punojë në gjetjen
e burimit të së keqes, duke zbërthyer
me fakte metodat që u përdoren për ta
manipuluar ndërdijen tonë njerëzore e
kombëtare! Pa zbërthimin e manipulimeve dhe manipulatorëve të ndërdijes
sonë kombëtare, nuk do te jetë i mundur zgjimi i vetëdijes, ndërdijes e mbidijes tonë shpirtërore e kombëtare!
Këtë shkrim timin po e filloj me një
analizë e cila do te identifikoje tipin e
manipuluesit me te rrezikshëm!
Gjithsesi qe manipuluesit me te
mëdhenj te ndërdijes tone kombëtare
janë klerikët dhe sistemi klerik i konfesioneve që kemi, por në këtë shkrim timin nuk do te merrem me klerin e sistemin klerik, por do te merrem me
analizën dhe zbërthimin e nje tipi te Intelektualit mediokër i cili tërë kohën ishte ne shërbim te UDB-es dhe po nga
këto shërbime u ndihmua qe para popullit të dilte gjithmonë si 'patriot i
përndjekur'!
Për vitin 1974 kur Kosova fitoi statusin kushtetues te njësisë federative dhe
shqiptarët në Maqedoni morën statusin e kombit shtetformues, mund të
thuhet se ishte vit i kthesës së madhe
kombëtare. Nëse kthehemi në retrospektivë, mund te vërejmë se mu nga
viti1974 e këndej, UDB filloi të lansojë ti-

V

pin e intelektualit mediokër i cili me direktiva te UDB-së filloi të shpërndante
ide dhe literaturë antidemokratike e antiperendimore të tipit stalinisto-enverist nëpër shkolla e fakultete. Nuk do te
flas këtu për kategorinë e idealistëve të
majte te cilët për shkak te veprimtarive
patriotike ndiqeshin e burgoseshin, por
për kategorinë e intelektualit mediokër
anetar aktiv i LIDHJES KOMUNISTE TË
JUGOSLLAVISË, i cili kishte për detyrë
të manipulonte rininë dhe intelektualët,
t’i bënte qëllimshëm ata antidemokratë
e antiperëndimorë. Tani dikush mund të
pyes, si mund zbulohet e dallohet ky lloj
spiuni i sofistikuar i kohës, që mos të
përzihet me nacional idealistët e majtë?
Përgjigja eshte kjo:
- E para ky far intelektuali mediokër,
me ndihmën e UDB-së arriti të krijojë
imazhin e 'intelektualit të përndjekur'
edhe pse kurrë nuk u dënua dhe kurrë
nuk mbeti i papunë e i pa rrogë!
- E dyta, ky lloj i intelektualit mediokër në shërbim të pushtetit, gjithmonë në çdo periudhe nuk mbeti i papune e i pa financa, përkundrazi
financiarisht tere kohen ka qenë shumë
mirë!
- E treta, ky tip intelektuali mediokër,
në kohën kur ka luajtur rolin e te
përndjekurit, ka bërë shtëpi pallate, ka
marr poste e tituj nga institucione te
ndryshme shkencore !
- E katërta, përkundër faktit që ka
marr tituj e poste drejtuesi nëpër institucione shkencore dhe për gjysmë
shekulli ka krijuar mazhin e njeriut të ditur, në fakt poqe se analizohet mirë, ky
far tipi i intelektualit manipulator nuk
ka lënë pas vetes asnjë vepër me vlerë
shkencore e kombëtare!
- E pesta, nëse rastësisht hapni biseda rreth ideologjisë, ai pa fije turpi do
të deklaroj se gjithmonë ka qenë kundër

Nga
Ahmet ASANI

Kush ia do të mirën njerëzimit
e kombit është mirë të punojë
në gjetjen e burimit të së
keqes, duke zbërthyer me
fakte metodat që u përdoren
për ta manipuluar ndërdijen
tonë njerëzore e kombëtare!
Pa zbërthimin e
manipulimeve dhe
manipulatorëve të ndërdijes
tonë kombëtare, nuk do te jetë
i mundur zgjimi i vetëdijes,
ndërdijes e mbidijes tonë
shpirtërore e kombëtare!

sistemit Stalinisto - Enverist, duke "harruar" se nga viti 1974 për më shumë se
një dekadë ka shpërndarë ide dhe literaturë enveristo-staliniste!
- E gashta, nëse ka pasardhës do te
vëreni se edhe ata janë në rrugën gjenetike te baballareve te tyre!
Babai për poste e lekë manipuloi rininë shqiptare nëpërmjet ideologjisë
stalinisto-enveriste, i biri manipulon rininë ne forma tjera me te ndjeshme.
Misioni për manipulim te ndërdijes shqiptare bartet si stafeta nga babai te i
biri! Misioni i njëjtë, vendi i burimit te
lekëve i njëjti, vetëm forma dhe regjia
ndryshon!
(Autori është kryetar i
Fondit të Qendrave Kulturore
Shqiptare në Zvicër)

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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Në Tiranë kujtohet
137 vjetori i Fan Nolit
Personalitet poliedrik,
erudit poliglot, Noli është
gjeniu i kulturës shqiptare
të shek. XX. Noli është ndër
mjeshtrit e poezisë shqipe..
Një pjesë të mirë të forcave
të tij, Fan Noli ua kushtoi
gazetarisë dhe
publicistikës. Fan Noli u
kushtoi vëmendje të
posaçme edhe studimeve
historike. Njeri me interesa
të gjera krijuese, ai u mor
edhe me muzikologji. Ai
është autor edhe i një
vargu kompozimesh
muzikore, nga të cilat vlen
të përmendet një rapsodi
për Skënderbeun etj. Fan
Noli la përkthime
mjeshtërore të disa
kryeveprave të
shkrimtarëve të mëdhenj
botërore
Akademia e Shkencave e Shqipërisë kujton me nderim e respekt të
madh, kolosin e kulturës shqiptare, Fan
Nolin, në 137-vjetorin e lindjes së tij.
Fan Stilian Noli ishte burrë shteti,
atdhetar demokrat, klerik i lartë, poet,
përkthyes, publicist, dijetar, historian e
muzikolog.
Ai lindi më 6 janar 1882 në Qytezë
(Ibrik-Tepe, Turqi). Fan Noli është protagonist i përpjekjeve dhe i zhvillimeve politike e kulturore gjatë Rilindjes
Kombëtare e pas saj, duke luajtur një
rol themelor në këto zhvillime. Pikëpamjet mbi organizimin e shtetit, politikën e brendshme e të jashtme, Noli
i shtjelloi në shkrime e fjalime në vitet
1921–1924.
Personalitet poliedrik, erudit poliglot, Noli është gjeniu i kulturës shqiptare të shek. XX. Një pjesë të mirë të
forcave të tij, Fan Noli ua kushtoi gazetarisë dhe publicistikës duke bërë
objekt kritike realitetet shoqërore e politike të shoqërisë shqiptare në vitet e
monarkisë.
Noli është ndër mjeshtrit e poezisë
shqipe. Përmbledhja e parë dhe e vetme poetike e tij është “Albumi” (Boston, 1948).

Krijimet e tij himnizuan traditat historike të shqiptarëve (“Hymni i Flamurit”, “Shpell’e Dragobisë”, “Syrgjynvdekur” etj.), dhe figurat e
bashkëluftëtarëve të tij, atdhetarëve
demokratë, shprehën shpresën e shtresave demokratike për liri, drejtësi e
përparim (“Anës lumenjve”, “Rend or
marathonomak”), satirizuan me një
stil sarkastik anakronizmin feudal
(“Kënga e Salep Sulltanit”, “Marshi i Barabajt” etj.).
Duke u nisur nga përvojat individuale dhe duke aktualizuar motivet
dhe alegorinë biblike, Noli i dha poezisë shqiptare një përmasë universale
dhe një thellësi filozofike.
Fan Noli u kushtoi vëmendje të posaçme edhe studimeve historike. Në
këtë fushë interesat e tij u përqendruan rreth jetës dhe bëmave të Gjergj
Kastriotit Skënderbeut.
Monografitë “Historia e Skënderbeut” (botimi i dytë i plotësuar dhe i
ripunuar, 1947) dhe “Historia e Skënderbeut” (1949) në gjuhën angleze,
shënojnë një etapë më të lartë në studimet për Heroin Kombëtar.
Njeri me interesa të gjera krijuese,
F. Noli u mor edhe me muzikologji;
monografia e tij “Bethoveni dhe Revolucioni Francez” (1947) në gjuhën angleze u çmua lart nga specialistë dhe
personalitete të shquara europiane të
kohës. (B. Shou, T. Man, etj.).
Ai është autor edhe i një vargu
kompozimesh muzikore, nga të cilat
vlen të përmendet një rapsodi për
Skënderbeun etj.
Fan Noli la përkthime mjeshtërore
të disa kryeveprave të shkrimtarëve të

mëdhenj botërore, si: U. Shekspir, E.
Poe, H. Longfellou, H. Ibsen, M. Servantes, O. Khajam. Ai u bë themeluesi
i shkollës shqiptare të përkthimit, që
nën shembullin e tij, arriti në vitet që
erdhën më pas, nivele të larta cilësore.
Veprat që përktheu Fan Noli i shoqëroi me introdukta (hyrje) duke aktualizuar idetë e tyre përmes një kritike eseistike që thekson rolin
shoqëror të artit.
Një vend të veçantë në punën e Nolit si përkthyes zënë përkthimet fetare.
Për të pajisur kishën ortodokse shqiptare me literaturën përkatëse në
gjuhën shqipe, ai përktheu një varg
tekstesh për shërbesat kishtare.
Fan Noli përktheu dhe në anglisht
dy kryevepra të letërsisë biblike “New
Testament” (Dhjata e re, 1961) dhe “The
Psalms” (Psalmet, 1964), të cilat u përdorën në praktikën liturgjike edhe të
kishave të tjera ortodokse në Amerikë.
Fan Noli është dhe autor i dy dramave: “Zgjimi” (greqisht, e pabotuar)
dhe “Izraelitë dhe filistinë” (1907), me
subjekt nga Bibla, por me përmbajtje
filozofike dhe me tingëllim aktual për
kohën kur u shkruan.
Vepra e gjithanshme e Fan Nolit
luajti një rol të rëndësishëm për formimin shpirtëror të intelektualëve demokratë dhe për emancipimin e
përgjithshëm të shoqërisë e të kulturës
shqiptare.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka përgatitur prej kohësh një botim
kritik në gjashtë vëllime të veprës së
Fan Nolit (në vitet 1988–1996) si pjesë
të serisë “Trashëgimi Kulturor i Popullit Shqiptar”./ Gazeta SHQIP

Vajza nga Kosova ftohet
të luajë në filmat e
Hollywood-it
Edona Hamza nga fshati Dobratin i Komunës së Podujevës, është përzgjedhur si aktore nga një agjent i
Hollywood-it.
Edona, prej kohësh jeton në Kanada dhe ajo tashmë
është në prag të jetë njëra ndër fytyrat e kinomatografisë Holliwoodiane.
Se ajo është përzgjedhur nga një agjent i Hollywoodit, i cili do ia menaxhojë karrierën e saj, e kanë bërë të
ditur të afërmit e Edonës, përmes një postimi në Facebook.
“Pas një jave të gjatë trajnimi dhe audicioni, ne jemi
krenar të njoftojmë se vajza jonë Edona Hamza u
përzgjodh nga një agjent i Hollivudit nga departamenti i të rinjve të CTG. Ky agjent do ta përfaqësojë
atë në karrierën e saj të re dhe emocionuese në moshë
kaq të re në aktrim. Ne jemi shumë krenarë me aktoren tonë Edona. Udhëtimi i Edonës që sapo ka filluar
nuk mund të presë për të parë se çfarë ka përpara për
të. Duaje vajzën”, kanë shkruar të afërmit e saj

Golden Globe, triumfon
Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody ishte fituesi surprizë i dy çmimeve të mëdha të Golden Globe mbrëmjen e së
dielës. Filmi që rrëfen historinë e legjendarit Freddie
Mercury dhe grupit të tij, Queen, triumfoi pavarësisht reagimeve të përziera të kritikës dhe trazirave
gjate produksionit.
Regjisori i parë i tij, Bryan Singer u pushua nga puna
për shkak të asaj që u cilësua si “sjellje e dyshimtë”,
në mesin e raporteve se ishte grinder keqas me aktorin kryesor Rami Malek ne sheshin e xhirimit.
Projektin e përfundoi Dexter Fletcher. Filmi rezultoi
një sukses në box office, dhe Malek është tani ndër
favoritet për të fituar një çmim Oskar në 24 shkurt,
ndërkohë që e siguroi globin e artë të aktorit më të
mirë. Në fjalimin e pranimit të çmimit, aktori nuk e
falënderoi Singerin dhe i bëri homazh grupit te
madh muzikor.
“Kjo është për ty Brian May e për ty Roger Taylor, që
garantuat vazhdimësinë e autenticitetit në këtë
botë. Dhe ky është për të mrekullueshmin Freddie
mercury, prej të cilit edhe e arrita ta kem këtë nder!”,
u shpreh Malek.
Bohemian Rhapsody fitoi dhe çmimin e filmit më të
mirë. “A star is born” me Lady Gagën nuk arriti të çojë
në shtëpi përveçse një çmim, ndonëse ishte nominuar për 5.
Green Book ishte një tjetër krijim që arriti të dalë nga
mbrëmja e Golden Globe me tre çmime, përfshirë
atë të skenarit më të mirë.
Një prej surprizave të tjera të ceremonisë ishte Glenn
Close, e cila rrëmbeu trofeun e aktores më të mirë
për rolin e saj tek “The Wife”, duke ia hequr kështu
nga duart fitoren Lady Gages, që pritej gjerësisht të
marrte këtë çmim.
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Në jetën dhe krijimtarinë
e këtij autori, u gjet në
shpërputhje kohore
largimi i tij i hershëm me
botimin e vonshëm të
veprave të tij. Është për
keqardhje që dramat e tij
nuk e kanë prekur
skenën, ndoshta duke
paguar haraçin e të qenit
autor i ri dhe anonim, apo
ndoshta dhe rezultat të
politikave të gabuara të
repertorit, siç vë në dukje
edhe aktori Bajrush
Mjaku

PROFIL KRIJUESI: SABRI Z. DAUTI (1960-1998)

Liriku dhe dramaturgu me
frymëzime të pashtershme
BIOGRAFIA

Nga Daut DAUTI

Sabri Dauti nuk është krejtësisht i panjohur për lexuesit. Ai viteve
80-të dhe 90-të ishte mjaft i pranishëm në shtypin letrar në Maqedoni dhe Kosovë. Por, për përmasat (sasinë) e krijimtarisë që ka qenë larg
syve të opinionit letrar, kemi pasur
dijeni më për së afërmi disa shokë të
tij të ngushtë. Prandaj shumëkush
do të ketë qenë i habitur nga promovimi i katër veprave të tij
përnjëherë në këtë përvjetor të
vdekjes.
POEZIA SI STREHIM SHPIRTËROR,
DRAMATURGJIA OBSESION

Poezia është zhanri ku filloi
krijimtaria e tij letrare. Në poezitë e
tij dominon lirika që lidhet me
muzën e frymëzimit, muzën reale
ose imagjinare, e cila është e pastër,
e thellë, e përjetuar shpirtërisht gjer
në pakufi. Ligjërimi poetik i Sabriut
është i vrullshëm, zëlartë e zëthellë
dhe zëthekshëm, i cili ndonjëherë
duket i shkapërderdhur në “orkestrimin” e ndjenjave dhe të vargut, por
qëllimi i fundit është dhe mbetet që
të vendosë atë harmoni komunikimi
me subjektin lirik, të ngritë atë në
piedestalin e frymëzimit të pashtershëm. Përmbledhja e parë me poezi, “Në gjirin e përjetësisë” iu botua
në vitin 2000, dy vjet pas vdekjes
dhe tash iu shtuan edhe dy përmbledhje: “Vargje të vjeshtës së vonë”
dhe “Fryma e fundit e vetmisë”, ku
padyshim shquhet ai lirizëm i pastër, ku dominon motivi i dashurisë,
që është i arsyeshëm nëse kihet parasysh se ato janë refleks i moshës së
re kur janë shkruar.
Edhe pse në gjimnaz krijimtarinë letrare e filloi me poezi dhe ajo
e ka shoqëruar gjer në vdekje,
preokupimi i tij kryesor, gjë që është
një fakt befasues për një moshë kaq
të re, ka qenë dramaturgjia! Drama
dhe filmi ishin një preokupim i Sabriut gjer në obsesion. Ai përcillte
krijimtarinë kinematografike botërore dhe të vendit, përcillte trendet
dhe rrymat artistike, përcillte karrierat e aktorëve dhe regjisorëve të
njohur dhe e shihte veten një ditë si
një Ford Fransis Kopola, që ishte
regjisor i tij i preferuar. Sabriu ëndërronte të bëhej student i Akademisë
së Filmit në Pragë, sipas shembullit
të një rryme regjisorësh të talentuar

që kishin vulën e kësaj qendre kinematografike dhe ishin dalluar me
filmat e tyre në fund të viteve shtatëdhjetë dhe në vitet 80-të. Por
ndonëse ky qëllim jetësor do të
mbetet vetëm ëndërr, kjo nuk do ta
pengojë Sabriun që qysh në gjimnaz të shkruajë skenarin e parë për
film, i cili natyrisht, asnjëherë nuk
do të realizohet, por do të mbetet
në fletoret e përpjekjeve të tij letrare bashkë me dramat e para, të cilat
do të botohen njëzet vjet më pas.
Në këtë kontekst, entuziasmi i
tij i pashoq do të bëjë që magjinë e
skenës ta shijojë vetë qysh si gjimnazist, sepse në vitin 1978 do t’i bashkëngjitet Grupit Dramatik pranë
Shoqërisë Kulturo-Artistike “Emin
Duraku” për të luajtur në shfaqjen
“Hakmarrja” të autorit Jusuf Kelmendi. Në këtë shfaqje e cila premierën e kishte pasur në vjeshtë të
vitit 1977, ai do ta zëvendësojë një
tjetër aktor i cili e kishte braktisur
shfaqjen pas një kohe. Ndoshta vendimtare, përveç interesimit dhe afiniteteve të Sabriut për skenën, ka
qenë edhe fakti që regjisori i kësaj
shfaqjeje ishte fqinji i tij, Mejdi Alidemi, por ku luante një bashkëvendës tjetër i Sabriut, i cili më vonë
do të bëhet aktor profesionist Teatrin e Kombësive, Fazli Shaqiri i
ndjerë. Po ato vite, Sabriu do t’i bashkëngjitet një projekti tjetër ambicioz, por i cili asnjëherë nuk do të
realizohet, nga ana e aktorit entuziast Fetah Memeti, për të bërë një serial televiziv për fëmijë në bazë të
një poeme të poetit Abdylaziz Islami, “Korrieri Artan Arta”.
Pas kryerjes së gjimnazit, Sabriu

do të vazhdojë aktivitetin skenik,
tash edhe si regjisor.
OPUSI DRAMATIK

Në librin e parë “Nata në ekzil”,
botuar në vitin 2000, u përfshinë tri
tekste dramatike: komedia “Nata në
ekzil” dhe “Varri i hapur” dhe “Homo
homini”. Me botimin e veprave më të
reja nga QMMK “Toleranca”, dhe
Shtëpisë botuese “Shkupi”, iu bashkëngjiten edhe dy përmbledhje
tjera me tekste dramatike: “Santori”
ku janë përfshirë dramat “Santori”
dhe “Koka e gjarpërit”, dhe “Në labirintet e ndërgjegjes”, ku janë përfshirë tri monodrama dhe një dramatizim. Kështu, ai bëhet njëri nga
autorët më të frytshëm shqiptarë
në Maqedoni në fushën e dramaturgjisë, por që për fat të keq, asnjë
nga këto tekste nuk është vënë në
skenë deri tash.
Tekstet dramatike të tij kapin një
opus tematik të gjerë, ku dominuese janë dramat familjare, por të vendosura qëllimisht në kohë të ndryshme, disa në kohë të tashme, e disa
në një shekull më herët, ku trajtohen mendësi të mbrapshta e vese
të kohës. Në dramat familjare siç
janë “Santori” që botohet tash dhe
“Varri i hapur” dhe “Homo homini”,
të botuara më herët, ai mëton të
bëjë një “viviseksion” të anomalive të
shoqërisë njerëzore. Dramat e tij
janë “të rënda”, kanë për temë çrregullime që shkelin rëndë moralin
njerëzor, heronjtë e tij të shpeshtën
janë mëkatarë, të cilët me vetëdije
ose pa të janë zhytur deri në fyt në
llum, të cilët edhe pse përpiqen, nuk
ikin dot nga veset dhe degradimi i

VEPRAT E SABRI Z. DAUTIT
1. “NË GJIRIN E PËRJETËSISË”, 2000 (poezi)
2. “NATA Në EGZIL”, 2000 (dramat: “Nata në ekzil”, “Varri i hapur”,
“Homo homini”)
3. “SANTORI”, 2018(dramat: “Santori”, “Koka e gjarpërit”)
4. “LABIRINTET E NDËRGJEGJES”, 2018 (monodrama, dramatizime,
tregime: “Udhëtimi i fundit Lum Lumit”, “Ajo”, “Gjaku i tepërt”)
5. VARGJE TË VJESHTËS SË VONË, 2018 (poezi)
6. FRYMA E FUNDIT E VETMISË, 2018 (poezi)

njerëzores, me çka të shpeshtën përfundojnë keq. Një dimension tjetër
ka komedia “Nata në ekzil”, ku autori i bartë në Evropë, hallet e hallexhinjve shqiptarë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi në një
periudhë dramatike, atë të pas
përmbysjes së komunizmit. Këta
hallexhinj në Evropë përveç se me
hijet që i ndjekin pas(varfëria ose
luftërat prej të cilave kanë ikur), ndeshen edhe me “mentalitet dialektor”, sepse ata bartin edhe vetëdijen
dhe mendësinë e mjediseve prej
nga e kanë origjinën, shpesh të shoqëruar me “pengesa” të ndërsjella
komunikimi. Te drama “Santori”
kemi një rrëfim bashkëkohor brenda një familje ku hyn një “krimb”(në
kuptimin metaforik) që e bren përbrenda harmoninë familjare, prishë
raportet bashkëshortore dhe raportet fëmijë-prindër, duke i çuar në një
shteg pa rrugëdalje, që mund të
zgjidhet vetëm në mënyrë tragjike.
Ndërkaq te drama e dytë, “Koka e
gjarpërit”, kemi një përpunim të
legjendës për gjarpërin e shtëpisë,
që këtu është shkak i një lëngate misterioze, sa shpirtërore, aq edhe fizike, që s’ia dinë shkakun dhe që e
kaplon protagonistin. Drama fizike
e shpirtërore tij nuk do të zgjidhen
pa u zgjidhur misteri, që në këtë
dramë lidhet me legjendën e përmendur. Te përmbledhja “Labirinti
i ndërgjegjes” kemi disa monodrama të cilat dallohen me një gjuhë
ekspresive dhe mjaft emotive, ku
personazhet shpalojnë botën e tyre
të brendshme, atë se si ata ndeshen
përballë sfidave jetësore, si bota i ka
ekskomunikuar ata dhe i ka lënë të
zhvillojnë vetë betejën jetësore,
duke u përballur sa me kodet e
përgjithshme të shoqërisë, aq edhe
me furtunat shpirtërore të vetvetes.
Te monodrama “AJO” kemi rrëfimin
e një vajze që është gjetur e anatemuar si nga familja, si nga mjedisi
për shkak të dashurisë dhe frytit të
dashurisë së ndaluar, ndërsa te monodrama tjetër “Gjaku i tepërt” na e
zbulon mjeshtërisht ndërgjegjen e e

Sabriu lindi më 6 maj të
vitit 1960 në fshatin
Kopanicë të Dërvenit të
Poshtëm, në komunën e
Sarajit, ndërsa familja e tij u
shpërngul në Shkup nga
mesi i viteve 60-të. Pas
gjimnazit “Zef Lush Marku”
do të diplomojë në
Akademinë Pedagogjike
dhe pastaj do të punojë si
mësues në disa shkolla të
fshatrave malorë të
Karshiakës së Shkupit, si
Mallçishtë dhe Paligrad.
Vdiq më 25 tetor të vitit 1998,
pas një sëmundje të rëndë,
në moshën 38 vjeçare.

errësuar të personazhit i cili është i
detyruar të marrë gjakun e të vëllait, si një obligim kanunor, si një ves
i mbrapshtë që nxit krimin dhe nuk
e ndal zinxhirin e krimit, si një fenomen njerëzor universal por këtu
edhe kod kanunor i vetrregullimit
të krim-dënimit, që e kemi te njohur
te populli shqiptar. Në këtë përmbledhje, është edhe një monodramë
e frymëzuar nga mosha djaloshare,
mosha e pjekurisë dhe depërtimit
në jetë, përmes motivit pothuajse
Gëtean të ëndrraqit vuajtës si te
“Vuajtjet e Verterit të ri”.
Sabriut i kishte lënë shumë
mbresa përmbledhja poetike “Lum
Lumi” e poetit të shquar Ali Podrimja, i cili për lajtmotiv e kishte
kërkimin e ilaçit për sëmundjen e
pashërueshme të birit të tij Lumit.
Pikërisht tragjikja e poezive të kësaj përmbledhje e ka shtyrë Sabriun
që të bëjë një dramatizim, por unë
do të kisha thënë, një tekst të mirëfilltë dramatik, i cili do të ishte
shumë i përshtatshëm për shfaqje
eksperimentale që e ka titulluar
“Udhëtimi i fundit i Lum Lumit”.
Është për keqardhje që deri tash
këto drama nuk e kanë prekur
skenën, ndoshta duke paguar haraçin e të qenit autor i ri dhe anonim, apo ndoshta dhe rezultat të
politikave të gabuara të repertorit,
siç vë në dukje edhe recensenti Bajrush Mjaku.
Gjithsesi, gjashtë vëllime të veprave të tij, duhet të mjaftojnë për të
dhënë një profil më të kompletuar
të Sabri Zirap Dautit si autor me vepra të larmishme zhanrore, dhe përmes një vlerësimi objektiv të kritikës
letrare, ta zë vendin e merituar në
letërsinë që krijohet ndër ne. Mendoj se krijimtaria e tij, as për nga sasia, as për nga vlerat, nuk është inferiore kundrejt krijimtarisë që është
krijuar dekadave të fundit ndër ne.
Veprat tash mund të flasin vetë për
autorin e tyre.
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Kush ishte Bllazhe Koneski?

BLLAZHE KONESKI

Blazhe Koneski lindi në fshatin Nebregovë, të Prilepit më
19.12.1921 dhe vdiq më 07.12.1993 në Shkup.Ai është figurë e veçantë e poezisë në Maqedoni, në periudhën e
pasluftës. Është kryetar i pare i ASHAM- it dhe njëri ndër
themeluesit e Fakultetit Filologjik në Shkup, që tani e
mban emrin e tij. Ka qenë anëtar i Akademive të Shkencave dhe Arteve në Zagreb, Lublanë, Sarajevë, Podgoricë,
Novi Sad, Beograd, Logj të Austrisë dhe të Polonisë. Profesor nderi i universiteteve të çikagos, Vraclovit. Është autor i shumë teksteve shkollore. Ka botuar disa botime me
poezi: Vjersha (1953); Qëndistarja (1955), Shënime (1974);
Poezi të moçme dhe të reja (1979), Mesazhe (1987); Kisha
(1988); Lumi qiellor (1991); Dashi i zi (1993) etj.. Ka botuar
edhe ese (Vise dhe emra maqedonas, 1991; Bota e këngës
dhe legjendës, 1993) dhe tregime (Vreshta 1955) Ka
përkthyer vepra të Njegoshit, Hajnes, Shekspirit… Është
laureat i disa çmimeve ndërkombëtare dhe kombëtare,
“Kurora e artë e MSP-së, çmimi i Herderit, etj.
Koneski ishte gjuhëtar i shquar, sllavist i njohur
ndërkombëtarisht, një nga protagonistët më të rëndësishëm në procesin e kodifikimit të gjuhës standarde maqedonase. Koneski është një lirik suptil, autor i 13 vëllimeve poetike.
Përpos poezisë, Koneski shkroi edhe prozë, ese, si dhe u
mor me publicistikë, histori të letërisë dhe me përkthimin e disa poetëve në gjuhën maqedonishte (Njegosh,
Preshern, Hajne, Bllol, Neruda, Majakovski etj.)
Me veprën e tij, Koneski ushtroi një ndikim të gjerë mbi
proceset kulturore e letrare në Maqedoni, por edhe në
hapësirat e ish Jugosllavisë.

Vallja e Vdekjes

O, vdekje! Posa pishkullojnë surlet,
Posa gjëmojnë daullet –
Një lëmsh në kraharor ç‘kërkon?
Përse sytë mjegulla mi kaplon?
Gishterinjtë thyej, mbuloj fytyrënBuzët kafshoj, trimëroj zemrën,
E mjera zë të mos lëshojë.
O, vdekje! Pleqtë, qe, po dalin,
Në ballë – mendimin, në sy – shkëlqimin.
Dhe hapin e parë mbi barin e butë,
Me mall të përmbajtur, e kanë të urtë.
Zhurma ngrihet se lodra gjëmon
Dhe vetëtima në çdo anë ndriçon,
Dhe përpara turret, shigjetohet,
Reshti ndrydhet, struket, paloset .
Me plakun në valle kapet dhe vajza,
Zemra s’duroi – shpendi u zgjua,
S’duroi zjarri u ndez në bebëza,
Mori flakë! U drodh toka,
Dhe të bëhet se shekulli shkundet,
Buçasin fushat dhe shpatijët
Pastaj errësira zhdavaritet.
Dhe sikur u rrit vallja shtatore
Për tokën tonë – fuqi burimore
Dhe në të male dhe fjalë harbuar
Dhe në të fishkëllen erë e tërbuar
Dhe në të pëshpërit drithi që u poq
Dhe era e mbrëmjes nga ne që u hoq,
Dhe toka frymon me erë pranverore
Me hovin e ri, që e presim prore.
Dhe shpirti, i vuajtur i fisit ti
Në valle të rëndë u kap ky trim –
Nga valët e shekujve i shtypur i lodhur
Nëpër shekuj mbushur përvojë të nxirë
Për gëzimin e bonjakëve, për botën e lirë,
Nga kënga – për dashurinë tretet shqim
Posi kojrrilat n’fluturim.
O, vdekje! Kur do të shohë në heshtje, bastard,
Mbi sy më bie mjegulla e bardh’,
E menjëherë – rreshti zgjatet në pakufi
Dhe brigjet treten të paanë në shkretiDhe qe kah çajnë, nga mjegullt e turbullt
Hija pranë hijes, njëri pranë tjetrit –
Në vallen e pafund pas babës biri,
Pas gjyshit ecën nipi m’i i ri.
Kohët e errëta fushave lanë gjurmë,
Dhe nipi me prangat bënte zhurmë,
Kokat e ulura poshtë u pushonin,
Dhe ecnin ngadalë – hap pas hapi shkonin.
O, mote nëpër gjithë atë ferr fisi im kaloi,
Një fjalë të ëmbël askush s’ua ofroi!

Një fjalë më duhet për tmerrin ta them
Mbi shkreti e gjak të mbetet beden!
Kush më thotë një numër për plagët e shumta,
Në netët e zeza, në shkretitë e hirta,
Kush do t’i radhisë në zemër dhembjet,
Dhe në sy lotët, në buzë mallkimet.
O, vdekje! Zinxhir të patëm në robëri,
Për vajzën ezmere, për nuset pa nusëruar,
Me duar lidhur që i turpëroi
Dhunues i huaj qoftë i mallkuar.
O, vdekje! Zinxhir të patëm në robëri,
Gjersa populli malin gjelbërosh mori
Dhe me mjerimin e shekujve mbledhur
Atë kryengritësen, vallen e pat hedhur!
Mori krah vallja me zjarr e me gjak
Dhe thirrja u dëgjua, bubullim’e flak’Të shpërndau kudo zëri kryengritës
Nëpër arat tona, që i kemi të bukës .
O vdekje! Nëpër fshatrat tona tani,
Valle posa të takoj në liri,
S’është habi – loti pikon pa diktuar,
S’është habi – nga zemra ankimin e kam dëbuar!
Nga robëria shekullore, o populli im po ikën ti
Dhe në zemër bart një këngë flori.
Gruri yt me bukë plot do të jetë,
Edhe jeta jote të mbara do të ketë!

Lutje

Më shpëto, Perëndi, nga njerëzit e sëmurë
Që janë të dënuar,
E fajtorë nuk janë,
Smirën e tyre dënoje me masë,
Prej saj mezi gjallojnë.
Ata pandehin se janë të dërguar
Si Moisiu dhe të dërguarit e tjerë,
E vetë s’mund të çlirohem
E mbas vete heqin vese të lehta.
Bëje Zot, sytë tuaj verboj sa më pak,
Ata majtas sa të marrin, unë djathtas do të shkoj.

Manastiri i Markut

Për mëkatin e shtatëdhjetë foshnjave
Që vdiqët gjatë ndërtimit të kalasë,
Markoja ndërtoi shtatëdhjetë kasha
(Legjendë popullore)
Në një vend të fshehtë e ndërtova manastirin,
Për të jetuar gjatë i vetmuar
E që dikur të flasë për mua.
Rrëmihës, s’do të gjeni tek ai flori, argjend,
Por vetëm gjysmëterr
Si në shpirtin e mallëngjyer.
Herën e parë, pragun kur kapërceva,

Pllakat nënë këmbë nisën të dridhen,
Gati u ndala –
Pastaj një qetësi terri trupin ma përshkoi
Si ngjethjet kur zvarriten.
Dy shenjtorë nga dy dyert e kishës,
Me shikime të frikshme,
Me duar të zgjatura
Më ndaluan tutje të mos shkoj.
Por qëndroja në harqet e kubesë
Sikur ta takoja veten për herë të parë.
Sytë përreth i hodha
Dhe muret lëvizën –
Situata të paqarta të fshehura në gjysmëterr,
Sikur rrugën ma prisnin,
Më afrohen me trishtim e më pëshpëritin:
Fytyra që shprehin vuajtje të pafund,
Ushtarë të mrrolur me shpata e shigjeta,
Vajtojca tek sarkofagu,
Trupa të përshkuar shigjetash, me gjysmë shpirti,
Të katandisur vaj halli,
Fëmijë të humbur në suferinë
Me degë shelgjesh ndër duar.
Eci, paditur, përreth
E kjo shumësimë rrethon,
Më mbështjell si nyjë ankth,
Heshtazi më ndjek e pret.
Flisni! – thashë,
Por zëri im e shembi heshtjen midis muresh
Dhe më la vetëm para hyrjes së vetëdijes sime,
Se turma u tërhoq ngadalë
Dhe u fsheh prapa muresh.
Para altarit u ndala si t’i lutesha Zotit
Ashtu i trazuar.
Pastaj dëgjova një dënesje femre:
Rakila që me duart lart,
Gyshtërinjtë i thyente
E qante mbi çiftin e vdekur,
Vajtonte deri në qiell.
Nga kisha pa mend dola
Teposhtën mora
Dhe më bëheshin këmbët shtylla
Që mbajnë kubetë,
Sikur me vete mbaja boshësinë e ftohtë të manastirit,
Por gjithmonë –
Imazhet e errëta heshtin në terrin tim,
S’ka ikje, s’ka falje as kujtim mos lë.
Unë bërtas – ndizni kandilin! –
Por zemra ime është zjarr i shuar, hy në vatër,
Eci dhe ndiej:
Manastirin e mbaj mbi shpinë.
Shqipëroi: Resul Shabani
(Faqen e përgatiti: Delvina Kërluku)

KOHA PËR KULTURË

15

Koha, e martë, 8 janar 2019

Rikthehet Hellebek,
me “Mashkullin e bardhë,
të mposhtur”
Ura në
mjegull,
Muriel
Barbery
“Ura në mjegull”, ky romani i ri i Muriel Barberyt është një inkursion në
zhanrin e realizmit
magjik. Ai sjell historinë e
dy vajzave 12-vjeçare të
rritura në Francë dhe në
Itali, të cilat zbulojnë
njëkohësisht një botë të
fshehtë elfësh. Libër i çuditshëm: një luftë, një
piano dhe shumë kafshë
magjike në botën e elfëve, që zbulojnë dy vogëlushet protagoniste. Një
tjetër histori e mrekullueshme, elegante dhe që të
jep kënaqësi për dashurinë, për fuqinë e rrëfimit
dhe për lidhjet mes
natyrës dhe njeriut.
MURIEL BARBERY është
romanciere dhe mësuese
filozofie franceze. Lindi
më 28 maj 1969 në Kazablanka të Marokut, por
bashkë me prindërit u
shpërngulën në Francë
kur ajo ishte vetëm dymuajshe. Studioi në Liceun Lakanal, ndoqi studimet në Ecole Normale
Supérieure të FontenaySaint-Cloud-it në vitin
1990 dhe u diplomua për
filozofi në vitin 1993. Më
pas ajo dha filozofi në
Universitetin e Burgonjës
dhe në Saint-Lô IUFM (kolegji për trajnimin e mësuesve). Pasi e la punën,
jetoi për dy vjet në Japoni
(2008-2009). Aktualisht
jeton në Evropë.
Romani i saj “Eleganca e
iriqit” (botuar në shqip
nga shtëpia botuese “Dudaj”) kryesoi listat e librave më të shitur francezë
për 30 javë radhazi dhe u
ribotua 50 herë. Ky libër i
saj ka qenë bestseller në
Francë, në Itali, në Gjermani, në Spanjë, në Korenë e Jugut dhe në
shumë vende të tjera.

Qyteti pa emër,
Czeslaw Milosz

Ai adhurohet si eksportuesi më
i madh letrar i Francës, një shkrimtar kontrovers e provokues, i cili
tregon pa dorashka të vërtetat e
vendit.
Kështu që, kur romani i shumëpritur i Michel Holluebecq, “Serotonim”, doli nëpër dyqanet franceze këtë të premte, me një tirazh
prej 320 mijë kopjesh e përkthime
në shumë vende të botës, autori
qëndroi në heshtje për herë të parë
dhe refuzoi çdo lloj interviste e reklamimi një media. Kjo u quajt një
zhvillim kombëtar.
Botimi i romanit u shoqërua
nga titulli “Legjioni i Nderit”, nderimi më i madh francez, që iu dha
62-vjeçarit nga presidenti francez,
Emanuel Makron, për shërbimin e
bërë ndaj letërsisë franceze.
“Serotonin”, historia e një inxhinieri të dashuruar që raporton te
ministria franceze e bujqësisë dhe
që e urren BE-në, është parë nga
mediat franceze si një vepër vizionare. Romani ngrihet kundër politikanëve që nuk luftojnë për interesat e popullit, por që janë gati të
vdesin për tregtinë e lirë.
Libri i shkruar para se të niste lëvizja e Jelekëve të Verdhë, tregon
për fermerët e dëshpëruar në Normandi, të cilët bllokojnë rrugët dhe
përplasen me policinë. Houellebecq dhe narratorët e tij të dëshpëruar, mesoburra të bardhë, janë
parë si parashikues të gjendjes
kombëtare. Romani i tij i fundit
para këtij, “Submission”, flet për një
Francë të nënshtruar nga ligji i Sheriatit pasi vendi zgjedh një president mysliman në vitin 2022. Ai u
botua më 7 Janar të vitit 2015 dhe
ka në kopertinë një foto të revistës
satirike, Charlie Hebdo, para se zyrat e tyre të sulmoheshin nga terroristët të cilët vranë 12 veta.
Romani edhe më përpara këtij
titullohej “Platform”, dhe flet për

turizmin e seksit e terrorizmin, një
vit para bombave në Bali, të vitit
2002.
Romani ndjek një antihero tipik të Houllebecq: një burrë i vetmuar, i pakënaqur dhe që rendit
në lista talentet seksuale të grave
me të cilat fle. Kur kthehet në fshatrat e Normandisë, kujton dashurinë e humbur. Narratori, një konsulent bujqësor, ka punuar dikur
për korporatën e madhe “Monsanto”, para se të dështonte me një
projekt për të krijuar reklamime të
reja të djathit të Normandisë. Atë
nuk e tërheq jeta urbane dhe i shmanget veprimtarive në supermarketet e qendrës së qytetit.
Në një artikull të fundit për
Harpers, Houllebecq vlerëson Donald Trumpin për politikat proteksioniste dhe e quan “një nga presidentët më të mirë amerikanë”. Ai
vlerëson Brexit po ashtu: “Britanikët më acarojnë, por s’mund t’ua
mohosh guximin.”
“Serotonin”, që do të botohet
në anglisht edhe në shtator, e kritikon rëndë tregtinë e lirë. Houellebecq thotë që nuk voton në
zgjedhje, vetëm në referendume.
Siç ndodh shpesh me Houllebecq,
shkrimet shkaktojnë fyerje që para
se të botohen. Një deputet nga
partia e Makronit u ankua se narratori e quante qytetin perëndimor
të Niortit “ vendi më i shëmtuar në
Francë”, duke sugjeruar se shkrimtari duhej të dilte nga “flluska pariziane” e ta vizitonte qytetin.
Në fakt, të qenit i mbyllur në
flluskën pariziane, si shkrimtar i
njohur, është diçka të cilën Houllebecq e ka përshkruar edhe vetë si
negative. Nëse dikur mishëronte
burrin anonim e nihilist në periferitë e betonit, tani është bërë aq i
pasur sa ankohet se është pjesë e
elitës së globalizuar.
Fama botërore e Houellebecq

erdhi nga romanet që përshkruanin burra të mbyllur në ekzistenca
pa dashuri e që admironin seksin e
rastësishëm. Romani i shtatë, në
të cilin autori flet me detaje për të
dashurat e të shkuarës, madje,
edhe për mënyrën se si vepronin
me penisin e tij, bëri që disa nga
admirueset më të mëdha, si kritikja Nelli Parielian, nga revista
“Les Inrocks”, të pranonte se shkrimtari nuk e kishte kuptuar lëvizjen “Me Too”.
Kaprielian tha për radion franceze se pikëpamja e vjetruar që kishte për gratë ishte rezervimi i
vetëm që kishte për romanin. Referencat për “bestialitetin”, (seks me
kafshë), dhe përshkrimi i zbulimit
të fotove të abuzimit me fëmijë
ishte gjithashtu diçka që bëri disa
kritikë të mos jenë dakord. Elisabeth Philippe shkroi në L’Obs:
“Estetika e mashkullit plak të
bardhë është tashmë e dalë mode.
Nuk sjell më asgjë të mirë. Ç’vlerë
ka të përpiqesh ta shpëtosh?”, pyet
narratorja.
Edhe pse Houellebecq ka qëndruar larg medias, ai e la në dorë të
mikeshës Carla Bruni, (këngëtares
e supermodeles së martuar me ish
presidentin Sarkozi), që të tregojë
në Instagram për martesën e tij të
fundit e për faktin që nuk ka hequr dorë nga kinemaja. Houellebecq është shfaqur shpesh para e
prapa kamerës, dhe thuhet se po
filmon me aktorin Gerard Depardieu. Dy burrat luajnë personazhet
që ndodhen në një shtëpi pushimi bregdetare.
Revista Charlie Hebdo, e cila e
paraqiti Houellebecq në vitin 2015
si një Nostradam që përgatitej të
festonte Ramazanin, botoi një paragraf të shkurtër ku thuhej se romani i tij ishte duke u botuar: “S’do
të themi asgjë të keqe për të. Herën
e fundit nuk patëm sukses.” (tch)

Poet, prozator, eseist, historian i
letërsisë dhe përkthyes brilant i
letërsisë polake, angleze, lituane,
hebraike, greke, japoneze etj. Ai
është një personalitet i letërsisë
botërore, që me gjuhën e fuqishme të ironisë dhe sarkazmës, farsës dhe groteskes, zbuloi përmes
artit poetik bukuritë dhe shëmtitë e realitetit të shoqërisë njerëzore. Qe nga viti 1960 Milisz vendoset përgjithnjë në SHBA, ku
dha leksione si profesor i gjuhëve
dhe letërsive sllave në Universitetin e Kalifornisë, në Berkeley
dhe në Universitetin e Harvardit.
Më 1980 Czeslaw Milosz nderohet me Çmimin Nobel për
letërsinë si dhe marr titullin si
një nder humanistet me të denjë
të popujve. Vdiq në Krakov, në
moshën 93 vjeçare, më 14 gusht
2004.
//////////////////////////////////////////////////////////

Skënderbeu dhe
pasardhësit e tij,
Carlo Padiglione
Padigliones nuk i intereson
shumë ana monumentale e
Gjergj Kastriotit. Ai ka për qëllim
ta paraqesë heroin si nyja e një
familjeje të madhe, patriotike, së
cilës, ndër të tjera, i detyrojmë
edhe simbolin kombëtar të shqiponjës dykrerëshe. Një prej vlerave më të rëndësishme të veprës
së Padiliones, përveç pasurimit
të burimeve të albanologjisë,
është pohimi i fuqisë dhe
energjisë së Kastriotëve për t’u
integruar në botë me fytyrën
shembullore të Rilindjes Europiane dhe të zhvillimeve qytetëruese që e pasuan atë.
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Lojërat e rrezikshme me kufijtë në Ballkan
Ndryshimet e
kufijve dhe krijimi i
shteteve të mëdha
në Ballkan nuk janë
të mundura pa luftë,
mendojnë analistët
në Sarajevë. Ata
flasin edhe për
krahasimet mes
Kosovës dhe
Republikës Srpska.
Autoritetet serbe kanë reaguar
ashpër ndaj deklaratës së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj,
i cili tha se "kufiri mes Kosovës dhe
Shqipërisë është hequr sipas parimit të Shengenit". Ministri serb i
Mbrojtjes Aleksandar Vulin thotë
se kjo është një përpjekje për krijimin e "Shqipërisë së Madhe", e cila
sipas tij, "nuk mund të krijohet pa
konflikte në mbarë Ballkanin, e jo
vetëm me Serbinë”. Kryeministrja e
Serbisë Ana Brnabiq ka akuzuar autoritetet në Prishtinë për "cënimin e
stabilitetit rajonal". Ajo shfrytëzoi
rastin për të krahasuar Kosovën me
Republikën Srpska në Bosnjë-Hercegovinë.
"Duket qartë se tani po flitet për
kufijtë, e si është e mundur që kjo të
vlejë vetëm për disa, e jo edhe për
Republikën Serpska”, tha Brnabiq.
Menjëherë pas këtyre deklaratave kanë reaguar edhe autoritetet
në Sarajevë. Anëtari i Presidencës
së B-H, Zhelko Komshiq tha se "kufijtë e B-H nuk mund të kontestohen në asnjë mënyrë, pavarësisht se çfarë ndodh mes Kosovës dhe
Shqipërisë”. “Pse dikush mendon se
politika e viteve 90-të tani mund të
japë rezultate të tjera? Në vend se t'i
kthehen bashkëpunimit, integrimeve evropiane dhe stabilizimit të
rajonit, ata me këmbëngulje po përpiqen të tërheqin paralele totalisht
të paqëndrueshme mes B-H dhe
Kosovës", thotë anëtari kroat në Presidencën e B-H, Zhelko Komshiq.
Ndërsa anëtari boshnjak, Shefik
Xhaferoviq pohon se përpjekjet për
cënimin e integritetit territorial apo

ndryshimet e kufijve, "nuk do të
kontestonin ekzitencën e B-H, por
do të cënonin paqen dhe stabilitetin
e gjithë rajonit, sepse kjo do t'i jepte fund Marrëveshjes së Dejtonit,
pra edhe strukturave të brendshme
etnike të B-H".
KORRIGJIMET E KUFIRIT NUK
JANË TË MUNDSHME PA
KONFLIKTE?

Bashkëkryetari i Iniciativës së
Igmanit për Serbi, Aleksandar Popov, në një deklaratë për Deutsche
Wellen rikujton tezat e diplomatit
dhe gjeopolitologut britanik Timothy Less, i cili thoshte se pa krijimin e një "Serbie të madhe", "Shqipërie të madhe" dhe "Kroacie të
madhe", nuk do të ketë paqe në Ballkan. Ai mendon se këta skenarë
nuk janë të mundur pa luftëra të
reja. “Kur flitet për raportet mes Shqipërisë dhe Kosovës, mendoj se
këtu janë të përzier shumë amerikanët dhe se ata kanë dhënë idenë

për heqjen e kufirit. Nëse kjo ide
vërtet realizohet, atëherë i tërë rajoni do të ketë probleme serioze, sepse e gjithë historia nuk përfundon
me kaq. Serbisë menjëherë do t'i
bashkohet Republika Serpska,
ndërsa 'Herceg-Bosna' (pjesa e Hercegovinës e banuar me shumicë
kroate) do të bashkohej me Kroacinë. Nga B-H që e njohim sot nuk
do të mbetej asnjë gurë mbi gurë. E
ndryshime të tilla territoriale nuk
janë realizuar kurrë pa luftë. Idetë të
tilla realizohen në ndonjë konferencë paqësore pas luftërave", thotë
Popov.
Procesi i dhunshëm i ndryshimit të kufijve në Ballkan ka filluar
në vitet 90-të, e ka përfunduar me
Marrëveshjen e Dejtonit dhe krijimin e RS, thotë bashkëbiseduesi
ynë. "Vazhdimi i këtij procesi mund
të bëhet vetëm me luftë, por duhet
ditur se konfliktet sot do të përfshinin një hapësirë shumë më të
madhe, duke përfshirë edhe Malin

e Zi, Maqedoninë dhe Greqinë. Këto
janë lojëra luftërash ballkanike pa
kufi. Luftërat e viteve 90-të kanë
përfunduar brenda kufijve të ishrepublikave jugosllave. Konfliktet e
reja për ndryshimin apo heqjen e
kufijve të tanishëm, me qëllim krijimin e shteteve të mëdha në Ballkan, do të ndiznin një zjarr i cili kësaj radhe do të përfshinte hapësira
edhe më të mëdha", thotë Popov.
DESTABILIZIMI I BALLKANIT
CENON EDHE BE

Popov beson se jashtë kontinentit të vjetër ekzistojnë fuqi, të
cilat duan të cenojnë edhe Bashkimin Evropian (BE). “Presidenti i paparashikueshëm amerikan Donald
Trump ka ndërmarrë ndërkohë
shumë hapa për destabilizimin e
BE dhe atë në momentin kur Evropa është më e plagosur se kurrë më
parë, sepse brenda BE ekzistojnë
kundërthënie të mëdha. Kam frikë
se kjo mund të cenojë edhe vetë ek-

EKIPI SHTETËROR KOORDINOHET NË SHQIPËRI PËR DIALOGUN ME SERBINË
Tirana është vendtakimi i parë jashtë
vendit i Delegacionit shtetëror që për
mandat ka negocimin dhe arritjen e
marrëveshjeve gjatë procesit të
dialogut me Serbinë, në konsultim
me institucionet kushtetuese të
Kosovës. Fatmir Limaj është
bashkëkryesues i Delegacionit nga
Qeveria, ndërsa Shpend Ahmeti si
përfaqësues i partisë së vetme opozitare,
PSD. Me të parin, gazeta Koha Ditore nuk ka
arritur të vërë kontakt, ndërkaq nga partia e

Ahmetit kanë konﬁrmuar mbajtjen e
takimit, duke mos zbardhur më
shumë nga ato që janë diskutuar.
“Ka qenë takim pune. Për më
shumë do të mësoni gjatë javës nga
Ekipi”, ka deklaruar shkurt
zëdhënësja e PSD-së, Natyra Kuqi.
Ajo ka thënë se nuk e di pse kanë
zgjedhur Shqipërinë si vendtakim.
Dhjetorin e vitit të kaluar, Qeveria i mori
300 mijë euro nga rezervat shtetërore për
t’ia ndarë Ekipit për dialog.

zistencën e BE", pohon Aleksandar
Popov.
Analisti politik në Sarajevë Almir Terziq mendon se krahasimet
mes Kosovës dhe B-H, respektivisht
RS si pjesë e B-H dhe Kosovës, janë
një përpjekje e liderëve serbë që qytetarët e tyre në Serbi t'i bindin se ata
nuk janë humbësit më të mëdhenj
të territoreve në Ballkan dhe se Beogradi ende ka çfarë të thotë jashtë
territorit të Serbisë. “Kur kemi parasysh proceset e tjera evropiane të cilat detyrimisht do të pasojnë, një
politikë e tillë më së shumti do të
dëmtojë pikërisht Beogradin. Përveç kësaj, Serbia edhe në kohën e
sundimit të Aleksandar Vuçiqit po
insiston për nënshkrimin me B-H të
një marrëveshje, me të cilën lumi
Drina përfundimisht definohet si
kufiri me B-H dhe gjërat me kaq përfundojnë”, nënvizon Terziq.
REAKSION ZINXHIR
Ai kritikon edhe masat e Kosovës "të cilat nuk janë në funksion
të forcimit të stabilitetit në rajon”.
“Prishtina duhet të respektojë
marrëveshjet ekzistuese, ndërsa autoritetet serbe, në radhë të parë
kryeministrja Brnabiq, do të bënin
mirë sikur të fokusohehesin tek
zgjidhja e problemeve në Vojvodinë
dhe Sanxhak, që të mos përballen
me gjëra që nuk do të ishin të mira
për Serbinë, rajonin dhe Evropën.
Kohën e ndarjeve, nxitjeve dhe në
veçanti kërcënimeve me luftëra të
reja dhe me ndryshimin e kufijve,
duhet ta lëmë pas nesh. Ka ardhur
koha e bashkimeve, në kuadër të
BE", thotë Terziq.
Ndryshimet, respektivisht "korrigjimet" e kufijve në Ballkan, nuk
kanë pasur mbështetje në BE dhe
në SHBA, që nga koha e viteve 90-të
- ndonëse disa analistë thonë se Uashingtoni ka qenë i gatshëm të
mbështesë parimin e korrigjimit të
kufijve në kuadër të normalizimit
të raporteve mes Beogradit dhe Prishtinës. Por shumica e vendeve anëtare të BE mendon se ndryshimi i
kufijve sipas parimeve etnike mund
të shkaktojë konflikte të reja dhe
dhunë. Ekspertët thonë se ndryshimet e këtilla të kufijve do të ishin
një projekt i cili do të rezultonte me
"reaksione zinxhir".

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

Bushati iku se ishte kundër ndryshimit të kufijve të Kosovës
Greqia fqinje të komentojë ndryshimet e fundit në qeverinë shqiptare duke e fokusuar tek ajo e Ministrit të Jashtëm Ditmir Bushatit.
Ish-ministri i Jashtëm grek Nikos
Kotzias, gjatë një interviste për mediat greke ka thënë se largimi i Bushatit ka lidhje me qëndrimin e tij
kundër ndryshimit të kufijve Kosovë-Serbi.
“Ditmir Bushati, për mendimin
tim, nuk u largua nga kabineti sepse qëndroi gjatë në krye të diplo-

macisë, por sepse kishte një këndvështrim tjetër për çështjen e Kosovës.
Me pak fjalë, ai ishte kundër ndryshimit të kufirit mes Kosovës dhe
Serbisë”, tha Kotzias. Ndër të tjera ai
ka vlerësuar rolin e Bushatit në dialogun mes Tiranës dhe Athinës për
paktin detare. Por gjatë intervistës
shton se pavarësisht se kush ulet në
karrigen e ministrit, Greqia kërkon të
mbajë raporte të mira me Shqipërinë. “Bushati ishte një ministër
tepër i guximshëm dhe i vendosur,

dhe një nga më seriozët që ka negociuar me Greqinë. Bushati ka luajtur një rol të rëndësishëm në negociatat me shtetin grek. Dua të them
këtu se paketën e marrëveshjes e kishim mbyllur, por kishim dy probleme: I pari Shqipëria nuk kishte
Gjykatë Kushtetuese. Problemi i
dytë. Greket nuk janë të gatshëm të
pranojnë ligjërisht se lufta mes Shqipërisë dhe Greqisë ka mbaruar tashmë”, vijoi ai. Edhe Presidentit Ilir
Meta po shfrytëzon të gjithë kohën

që ka në dispozicion për dekretuar
shkarkimin e Ditmir Bushatit dhe

emërimin e zëvendësuesin e tij
Gent Cakën.
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Fushata për zgjedhjet
europiane po troket.
Kandidati i partive
popullore europiane
për president të
Komisionit Europian
Manfred Weber
paralajmëroi përballje
të ashpër me
antieuropianët për të
mbrojtur projektin
europian
Pesë muaj para fushatës së
zgjedhjeve europiane, kandidati i
partive popullore konservatore në
Europë, Manfred Weber, i cili synon
të bëhet pasues i presidentit aktual
të Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker në maj, paralajmëroi një
përballje të ashpër në pranverë për
mbrojtjen e projektit europian. “Ne
do të ndeshemi ashpër me të gjithë
anti-europianët, me të gjithë ata
që e mohojnë këtë projekt dhe
duan ta shkatërrojnë atë", tha ai.
“Zgjedhjet europiane kanë rëndësi
të madhe për kontinentin, bëhet
fjalë për diçka të rëndësishme". Sipas sondazheve, populistët do të fitojnë shumë vende në zgjedhjet e
ardhshme për Parlamentin Europian. “Në pyetje është aftësia vepruese e BE", tha Weber.
AFD - PARTIA BREXIT E
GJERMANISË

Manfred Weber, nënkryetar i
Partisë Kristiansociale u shpreh kështu në konferencën tradicionale të
Partisë Kristiansociale, CSU në Seeonin bavarez. Ai kritikoi ashpër partinë “Alternativa për Gjermaninë",
AfD duke e quajtur atë “partia Brexit
e Gjermanisë". Weber tha, se qytetarët duhet ta dinë se pas kërkesave

Gati lufta me
populistët në Europë
BREXIT-i
në rrezik

të kësaj partie janë qëndrimet për
daljen e Gjermanisë nga BE. Pasojat
negative të një braktisjeje të BE, po
shihen tani në Britaninë e Madhe.
Programi i AfD për zgjedhjet europiane sjell me vete daljen e Gjermanisë nga BE, nëse unioni nuk reformohet deri në vitin 2024, tha ai.
Weber shihet si kandidati me më
shumë shanse që mund të zëvendësojë Jean-Claude Junckerin.
Manfred Weber po ashtu bëri
të ditur se në dialog me vendet anëtare si Hungaria dhe Rumania do
të kërkojë respektimin e pakompromis të parimeve të shtetit ligjor
nga këto vende. “Për çështjen e shtetit ligjor, mbetet si gjithmonë nuk
ka ulje çmimi". Lidhur me Turqinë,
Weber u shpreh se në rast se
zgjidhet president i Komisionit Europian, ai do të ndërpresë bisedi-

met e anëtarësimit me Turqinë. “Bëj
deklaratën e qartë, se se si president i mundshëm i Komisionit Europian do të ndal negociatat e anëtarësimit me Turqinë, tha ai. Ai u
shpreh se një partneritet është i
rëndësishëm, por jo anëtarësimi i
plotë, e se kjo është zgjidhja më e
mirë për të dyja palët. “Dua një Europë që bazohet tek njerëzit, e tek
kjo Europë, më vjen në mendje një
Europë që i përcakton kufijtë e saj”.
Prandaj duhet të ndërpriten bisedimet e anëtarësimit me Turqinë.
JO LËVIZJE POLITIKE TË LIDHURA
ME NJË PERSON

Partia Kristiansociale CSU në
konferencën tradicionale të dimrit
së bashku me partinë simotër CDU,
analizojnë gjendjen politike në
vend dhe Europë si edhe vendosin

piketat për të ardhmen. Në Seeonin bavarez mori pjesë si e ftuar edhe
kryetarja e re e Partisë Kristiandemokrate, CDU, Annegret KrampKarrenbauer. Kramp-Karrenbauer
në fjalën e saj paralajmëroi nga fenomeni në rritje i lëvizjeve politike
në Europë dhe demaskimi që iu
bëhet rregullisht partive popullore, duke shpresuar në lëvizjet politike. Askush nuk më ka dhënë
përgjigje, tha ajo, se çfarë ndodh
sikur të dështojë personi, mbi
bazën e të cilit janë ngritur të gjitha
këto lëvizje, tha Kramp-Karrenbauer. “Çfarë ndodh me sistemin
politik?" Edhe partia CSU do të
zgjedhë në janar kryetarin e ri, kryeministrin bavarez, Markus Söder.
Söder u shpreh se ka synim të sheshojë përfundimisht grindjen mes
dy partive simotra. (DW)

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

S’ka më divorce pa dijeninë e grave

Një rregullore e re në Arabinë Saudite do t’u
japë fund rasteve të divorceve pa dijeninë e grave. Gjykatave u është kërkuar që të njoftojnë me

SMS në telefon gratë, të cilat duhet t’i informojnë për procesin e divorcit që zhvillohet ndaj
tyre, dhe në këtë mënyrë ato do të japin konfirmimin e tyre.
Avokatet femra sugjerojnë se kjo rregullore
e re do t’i japë fund divorceve të fshehta, rastet
për të cilat burrat i japin fund një martese pa u
treguar bashkëshorteve të tyre. Kjo rregullore
do t’u mundësojë grave që të jenë plotësisht të
vetëdijshme për statusin e tyre martesor. Shumë

gra në Arabinë Saudite kanë bërë ankesa në
gjykatë pasi kanë mësuar se befas ishin të divorcuara, dhe për këtë nuk kishin asnjë dijeni.
Kjo nismë e re thuhet se është pjesë e reformave ekonomike dhe sociale të nxitura nga Princi i Kurorës, Mohammed bin Salman, i cili kohët
e fundit ka lejuar gratë që të drejtojnë makinat,
të shikojnë ndeshje futbolli në stadiume dhe të
punojnë në vende që tradicionalisht konsideroheshin si vende pune për burrat.

Kryeministrja britanike
Theresa May shprehet e sigurt se nuk do të ketë
shtyrje të votimit për
marrëveshjen e arritur
mes saj dhe Brukselit, për
shkëputjen e Britanisë së
Madhe nga Bashkimi Europian. Ajo paralajmëroi
në një intervistë për BBC
se çdo shtyrje do të rrezikojë të ardhmen e vendit. “Po, ne do ta zhvillojmë votimin në javën e
dytë të Janarit. Shtyrje të
tjera nuk do të ketë. Dhe
unë vazhdoj të bëj thirrje
që marrëveshja të votohet, pasi në të kundërt
nuk do të arrijmë afatin e
përfundimit të procesit të
Brexit-it që përmbyllet në
Mars. Kjo do të rrezikonte
të ardhmen e vendit”. Votimi i marrëveshjes në
parlamentin britanik do të
mbahet më 14 ose 15 Janar. Kjo marrëveshje
duhej të ishte votuar që në
fillim të Dhjetorit, por
Kryeministrja May vendosi ta shtyjë, pasi nuk arriti
të bindë të gjithë deputetët konservatorë për t’a
mbështetur. Gati gjysma e
konservatorëve akuzojnë
Kryeministren May se me
marrëveshjen që ka arritur
me Brukselin e ka vendosur Britaninë në kushte
vasaliteti ndaj Bashkimit
Europian. Nëse marrëveshja nuk miratohet, Britania rrezikon të dalë pa
asnjë marrëveshje tjetër
nga unioni, çka sipas ekspertëve mund të shkaktonte katastrofë financiare
në Britaninë e Madhe.

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

Acar vdekjeprurës në Evropë
Thuajse e gjithë Europa po përballet me motin e keq. Në Greqi
tre persona kanë humbur jetën si
pasojë e stuhisë së borës në juglindje të Athinës. Temperaturat
në Greqinë qendrore dhe veriore
kanë mbetur nën zero prej
pothuajse një jave. Dëbora e
madhe ka ndërprerë shërbimet e
transportit dhe fluturimet janë
detyruar të devijohen në veri të
vendit. Në disa qytete si Selanik

dhe në veri të Athinës, dëbora ka
arritur deri 50 cm trashësi.
Shërbimi i mbrojtjes civile u ka
bërë thirrje autoriteteve komunale të jenë në gatishmëri për shkak
se moti pritet të përkeqësohet të
hënën. Në Maqedoni reshjet e
borës dhe ngricat kanë shkaktuar
vështirësi në qarkullim. Situatë më
e vështirë paraqitet në disa fshatra
ku lëvizja e automjeteve bëhet
vetëm me zinxhirë. Dëbora ka arri-

tur deri në 2.5 metra trashësi. Në
Austri, janë evidentuar shumë probleme me dëborën ku qindra turistë kanë mbetur të bllokuar në
fshatrat malore, njëri prej të cilëve
u evakuua. Autoritetet ndërhynë
pas rrezikut që i kanosej nga një
ortek.
Edhe Gjermania është prekur
nga acari. Të paktën 120 fluturime
janë anuluar dhe rreth 70 të tjera
janë vonuar për më shumë se një

orë në aeroportin e Mynihut. Ngricat dhe erërat e forta pritet të vazhdojnë edhe në fillim të javës. Në
disa rajone të Italisë transporti
është i bllokuar, ndërsa në të tjera
qarkullimi me zinxhirë është i

detyrueshëm. Krahas rajoneve veriore dëbora dhe ngricat kanë pushtuar edhe jugun. Sipas agjencive
meteorologjike evropiane, acari do
të vazhdojë edhe për disa javë të
tjera.
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Në studimin aktual,
ekipi identifikoi një
klasë të dytë të
barnave që
shkaktojnë qelizat
beta të njeriut që
përsëriten shpejt kur
jepen në kombinim
me “Harmine”. Pa
ndërhyrje të ilaçit,
qelizat beta
përsëriten me një
mesatare prej 0.2
për qind në ditë. Kur
administrohet me
“Harmine”, shkalla
është 2 për qind në
ditë
“Një koktej i ri i zhvilluar me
barna,
bën që qelizat që
prodhojnë insulinë të shumëfishohen - një zbulim që mund të
çojë në një kurë për diabetin”,
pohojnë hulumtuesit. Njerëzit me
diabet kanë një mungesë të betaqelizave, të cilat formojnë insulinën. Pa insulinën e mjaftueshme, ato nuk janë në gjendje të
përpunojnë siç duhet glukozën.
Skuadra, nga Shkolla Mjekësore e
Icahn në Nju Jork, kishte zbuluar
tashmë se një ilaç i quajtur “Harmine” mund të nxisë qelizat e
pankreasit që të prodhojnë 10
herë më shumë qeliza beta në
ditë.
Për më tepër, kur ilaçi i lartpërmendur u kombinua me një ilaç të
dytë - zakonisht përdoret për
rritjen e kockave - ndikoi në zhvillimin e beta-qelizave me 40 herë
më shumë se normalja, brenda
një dite. Medikamenti është eksperimental dhe në fazat e hershme të testimit, por studiuesit
mendojnë se efekti i tij i fuqishëm
në qelizat që prodhojnë insulinë
mund të jetë një ndërrues në trajtimin e diabetit të tipit 1 dhe tipit
2. Diabeti shfaqet kur ka shumë

Zbulohet ilaçi
për diabetin

pak qeliza beta në pankreas për
të prodhuar insulinë ose kur
prodhojnë insulinë shumë pak,
hormoni që nevojitet për të marrë
glukozë nga qarkullimi i gjakut në
qeliza. Kur nuk trajtohet, diabeti
mund të rezultojë në komplikime
të rënda shëndetësore siç janë
dëmtimi i veshkave , dëmtimi i
syve, sëmundjet e zemrës, goditja
dhe madje edhe humbja e shikimit. Humbja e beta-qelizave ka
qenë e lidhur me shkaktimin e
diabetit të tipit 1, në të cilin sistemi imunitar gabimisht identifikon
qelizat beta si pushtues dhe i
shkatërron ato.
Kohët e fundit, shkencëtarët
kanë zbuluar se të paturit e një
numri të mangët të qelizave beta
funksionale mund të kontribuojnë në zhvillimin e diabetit të
tipit 2. Sipas autorit kryesor të studimit, dr.Andrew Stewart, zbuloi
se një ilaç i quajtur “Harmine” - i
gjetur në hardhinë ayahuasca -

ndihmoi në prodhimin e qelizave
të reja beta të njeriut, të rritur në
nivele të ulëta. Një studim i dytë i
botuar në vitin 2017 zbuloi anomalitë gjenetike në insulinomat,
tumoret e pankreasit që rrjedhin
nga qelizat beta dhe sekretojnë
insulinën. Studiuesit zbuluan se
tumoret kishin një ‘recetë gjenetike’ se si të rigjeneronin qelizat
beta.
Në studimin aktual, ekipi
identifikoi një klasë të dytë të barnave që shkaktojnë qelizat beta të
njeriut që përsëriten shpejt kur jepen në kombinim me “Harmine”.
Pa ndërhyrje të ilaçit, qelizat beta
përsëriten me një mesatare prej
0.2 për qind në ditë. Kur administrohet me “Harmine”, shkalla
është dy për qind në ditë. Por kur
harmine është dhënë në kombinim me ilaçin e ri, kjo normë rritet
në mes të pesë dhe tetë për qind
në ditë. “Ne jemi shumë të ngazëllyer për këtë vëzhgim të ri sepse

për herë të parë ne jemi në
gjendje të shohim normat e replikimit të qelizave beta, të qelizave njerëzore që janë të mjaftueshme për të rimbushur masën
beta qelizore në qeniet njerëzore”, tha dr. Stewart.
“Ne kemi zbuluar një kombinim të ilaçeve që i bën qelizat beta
të rigjenerohen me ritme që janë
të përshtatshme për trajtim. Pengesa tjetër e madhe është të kuptojmë se si t’i dorëzojmë drejtpërdrejt në pankreas. Megjithatë,
dr.Stewart thotë se sfida është se
ky kombinim i ilaçit ka efekte në
organet e tjera, edhe pse ai nuk ka
specifikuar se cilat janë këto efekte. “Ne tani duhet të zhvillojmë
metoda për t’i dhënë këto barna
në mënyrë specifike në qelizën
beta tek njerëzit”, tha ai. “Ne kemi
paketat për të ofruar, por tani ne
kemi nevojë për një sistem ndërlidhës për t’i dorëzuar ato në adresën e saktë të qelizave beta”.

Ky bakter
vdekjeprurës
gjendet në lëkurën
e çdo personi
Staphylococcus epidermidis,
një i afërm i ngushtë i MRSA,
është i njohur si një shkaktar i
infeksioneve të rrezikshme për
jetën pas operacionit.
Shkencëtarët morën mostra
nga pacientët të cilët kanë
qenë të infektuar pas operacionit në gju dhe i krahasuan me
lëkurën e vullnetarëve të shëndetshëm. Ata krahasuan gjenomin komplet të baktereve
nga mostrat e marra dhe kështu kanë identifikuar gjenin 61
që lejon përndryshe bakterin e
padëmshëm nga lëkura të
shkaktojë sëmundjen nga e
cila njeriu mund të vdesë.
Shkencëtarët shpresojnë për
të gjetur se pse disa nga llojet
e këtij bakteri nën kushte të
caktuara shkaktojnë sëmundje, e cila në të ardhmen
do të mundësonte identifikimin se cilët pacientë janë më
në rrezik të shpërthimit të infeksionit pas operacionit. Një
numër i vogël njerëzish të
shëndoshë bartnin bakteret
në një nga format më vdekjeprurëse, pa qenë në dijeni të
tij. Gjenet që shkaktojnë vdekshmëri, ndihmojnë bakteret të
rriten në gjak dhe t’i shmangen sistemit imunitar dhe të
bëhen rezistente ndaj antibiotikëve, shkruan revista “Communications Nature “.
Infeksioni i stafilokokut është
shkaku i vdekjes së një të
tretës së popullsisë në Britaninë e Madhe. Sam Sheppard,
drejtor i bio-informatikës në
Qendrën Milner, i cili drejtoi
studimin, thotë se bakteret
janë aq të përhapura, sa mund
të ndryshojnë shkëmbimin e
ndërsjellë të gjeneve.

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

Përfitimet dhe pasojat e përdorimit të aspirinës

Dihet se marrja e një doze të
vogël aspirine çdo ditë i ndihmon
ata që kanë patur goditje në
zemër. Por një studim i ri ka gjetur
se për shumicën e njerëzve rreziqet
janë më të pakta se sa përfitimet
nga përdorimi i aspirinës. Ndërsa

shumë njerëz përdorin aspirinën
kur kanë dhimbje koke apo të muskujve, mjekët prej kohësh rekomandojnë marrjen ditore të një
doze të vogël aspirine për parandalimin goditjeve në zemër, tru apo
problemeve në zemër për ata që
janë prekur nga këto sëmundje.
Mjekja Holly Anderson është me
qendrën mjekësore Weill Cornell
në spitalin Presbyterian të Nju
Jorkut. “Është e qartë se njerëzit që
kanë patur goditje në zemër, apo e
goditje në tru, përfitojnë nga
marrja e përditshme e një doze të
vogël aspirine. Është shumë e

rëndësishme, sepse redukton rrezikun nga një tjetër goditje në
zemër apo tru dhe mund të zgjat
jetën”.
Një hulumtim i ri madhor ka
testuar nëse aspirina mund të
ndikojë në parandalimin e problemeve të para në zemër. Rezultatet
e tre studimeve të veçanta japin
një përgjigje negative. Një studim
analizoi 12 mijë pacientë që paraqisnin rreziqe të moderuara për
probleme në zemër si rezultat i
tensionit të lartë të gjakut, kolesterinës apo pirjes së duhanit. Rezultatet nuk treguan përfitime,

ndoshta për shkak se ata po merrnin ilaçe të tjera që ulnin rrezikun
gjithsesi.
Doktor J. Michael Gaziano punon në qendrën mjekësore “Brigham and Women’s Hospital” në
Boston të shtetit Masaçusets. “Rreziqet e një personi ndryshojnë me
kalimin e kohës dhe një pjesë e
ndryshimit rezulton nga veprimet
që bëjmë për të menaxhuar faktorët dhe kujdesi për ta kur shfaqin
simptoma”. Një tjetër studim me
mbi 15 mijë të rritur me diabet gjeti se përfitimet nga aspirina ishin
më të vogla se rreziqet e mëdha

nga gjakderdhjet serioze. Jane Armitage është me Universitetin e
Oksfordit.
“Vumë re një rritje me pothuajse 30 për qind të rrezikut për gjakderdhje me pasoja serioze të shtrimit në spital. Gjakderdhje
kryesisht në stomak, ose në sy apo
tru. Gjakderdhja në sy mund të
sjellë pasoja verbimi”. Bazuar në
këto studime të publikuara në
“Shoqërinë Evropiane të Kardiologjisë”, këshillat mbeten të njëjta, mjekët thonë se aspirina më së
miri sjell përfitime për njerëzit e
prekur nga sëmundjet e zemrës.
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“Feder Bau”
fiton turneun
“Reçica-Gazeta
Koha 2018”
Shkup, 7 janar - Të shtunën pas
plotë 14 ditëve ka përfunduar
turneu “Reçica-Gazeta Koha
2018”. Turneu ishte vazhdimësi e traditës sportive në futboll
të vogël që për një dekadë u
organizua nga gazeta "Flaka"
dhe u vazhdua nga gazeta
“KOHA”, ndërsa paraqet një
ndër turnetë më me renome
në Maqedoni. Në sallën sportive të shkollës “Përparimi” në
Reçicë të Madhe para një
numri të madh sportdashës të
shtunën në hapjen e natës finale, u zhvillua ndeshje luksi
mes veteranëve të futbollit.
Pas këtij takimi pasoi ndeshja
për vendin e tretë ku fitues
dolën “Nasa Term” duke mposhtur ekipin e “Rio Company”
me rezultatin 7:4. Pas përfundimit të ndeshjes për vendin e
tretë, radhën e kishte finalja e
madhe ku takoheshin “Feder
Bau” dhe ekipi i “Juventus”, ku
fitues doli ekipi i “Feder Bau”
duke shënuar fitore me rezultatin 4:1. Pas përfundimit të finale, drejtuesit e turneut
shpërndanë edhe çmimet.
Vendi i Parë i takoi Feder Bau,
vendi i dyti shkoi për Juventusin, i treti doli Nasa Term
ndërsa në vendin e katër përfundoi Rio Comapany. Ekipi
më fer –plej u zgjodh Rio
Company, lojtari më i mirë i
turneut “Reçica-Gazeta Koha
2018”, u zgjodh Ismet Ceka nga
Feder Bau, ndërsa portieri më i
mirë u zgjodh Vullnet Islami
nga Nasa Term. Turneu ReçicaGazeta Koha 2018” falënderon
të gjithë ekipet pjesëmarrëse,
lojtarët, publikun që na ndoqi
për 14 ditë, referët që ndanë
korrektësinë me të gjithë. Dhe
të gjithë ata që ndihmuan në
realizmin e këtij turneu spektakolar./Koha.mk

Stafi teknik ka paraparë
zhvillimin e tre
ndeshjeve kontrolluese
në Maqedoni, para
startit të fazës së tretë
që do të zhvillohet në
Antalia të Turqisë prej
22 janar deri më 5
shkurt. Shkëndija në
Turqi ka paraparë të luaj
katër ndeshje testuese
me kundërshtarë
cilësorë nga Zvicra,
Rusia dhe Austria.
Gjysmësezoni
pranveror është caktuar
të nis më 17 shkurt
Shkup, 7 janar - Ekipi i Shkëndijës
nga dita e premte edhe zyrtarisht
ka nisur me përgatitjet dimërore
për sezonin e ri pranveror që do të
starton me 17 shkurt. Në takimin e
parë munguoi Besart Ibraimi që
pas operimit të ligamenteve zhvillon fazën e rikuperimit në Kroaci
dhe Stenio Junior i cili ekipit do t’i
bashkohet më 7 janar. Ndërkohë
pasi humbi gjithë gjysmëstinorin
vjeshtor shkaku i lëndimit, në
grumbullim është paraqitur sulmuesi Marjan Radeski, ndërsa nga
ekipi i moshave skuadrës së parë i
është bashkuar Besart Rexhepi.
Stafi teknik ka paraparë zhvillimin
e tre ndeshjeve kontrolluese në
Maqedoni, para startit të fazës së

KUQEZINJTË ME 22 JANAR UDHËTOJNË NË TURQI

Shkëndija cakton katër
miqësore në Antalia

tretë që do të zhvillohet në Antalia
të Turqisë prej 22 janar deri më 5
shkurt. Në tokën turke janë paraparë të luhen edhe katër ndeshje
testuese me kundërshtarë cilësorë
nga Zvicra, Rusia dhe Austria. Së
pari me 24 janar ekipi i Shkëndijës
do të përballen me skuadrën zvicerane Grasshopper, katër ditë më
vonë do të luaj ndaj ekipit rus FC
Orenburg. Me 1 shkurt Shkëndija
do të ketë për kundërshtarë
St.Polten nga Austria, ndërkaq,
ende nuk është konfirmuar takimi
i katër shkurtit ndaj skuadrës nga
kampionati i Rusisë, Akhmat

Grozny. Ndryshe, kampioni aktual
i Maqedonisë dhe lideri i tabelës,
Shkëndija ka arritur që në ekip të
mban portierin kryesor Kostadin
Zahov. Portieri nga Strumica ka formalizuar marrëveshjen e re që do
ta mbajë atë kuqezi të paktën deri
në vitin 2021. Kështu kuqezinjtë
blindojnë portën për periudhën që
pason, duke mbajtur në skuadër
një prej portierëve më të mirë në
vend. “Kjo është ditë e madhe për
mua, pasi me kontratën e re zgjatet
qëndrimi im në Shkëndijë. Jam
shumë i lumtur dhe i entuziazmuar
për të kërkuar suksese të reja me

këtë fanellë”, ka theksuar Zahov.
Dino Zahov erdhi në Shkëndijë në
janar të vitit 2016 dhe tashmë po
zhvillon sezonin e katërt me kuqezinjtë. Shpejt bëhet pjesë e rëndësishme e ekipit të parë dhe deri tani
vetëm në kampionat regjistron 77
paraqitje, pa llogaritur ndeshjet e
Kupave Evropiane dhe Kupës së
Maqedonisë ku ka patur performansa të shkëlqyeshme. Sezonin
e kaluar ishte ndër pikat kyçe në fitimin e titullit të Kampionit dhe
Kupës, duke çuar në tre numrin e
trofeve me Shkëndijën, pas Kupës
së fituar në vitin 2016.

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

Shkupi të martën fillon përgatitjet për sezonin pranveror
Shkup, 7 janar - Ekipi i Shkupit edhe
pse më probleme pas largimit të
disa lojtarëve kyç, ata kanë përgatitur planin për përgatitjet dimërore.
Pas pushimit të merituar, skuadra e
FC Shkupi nga e marta (8 janar), do
të grumbullohet në stadiumin e
Çairit për të nisur fazën e parë të
përgatitjeve për sezonin pranveror
të kampionatit që fillon në muajin
shkurt. Trajneri Umit Karan do të
jetë së bashku me futbollistët nga
dita ë martë, që menjëherë më pas
të nisen drejt Dojranit, ku do të jenë
për një javë që të fillojnë përgatitjet
bazike, ndërsa më pas do të

rikthehen në Shkup, ku do të kenë
dy ditë të lira. Ekipi nga 17 janari do
të niset për në Antali, ku do të qëndrojnë për afër 20 ditë, ku në këtë

periudhë do të kenë mundësi që
përveç përgatitjeve të zhvillojnë
edhe disa ndeshje kontrolluese,
ndërsa për emrat e ekipeve që do të

jenë mundësi e mirë për tu testuar,
e që stafi i ekipit është duke punuar
në gjetjen e kundërshtarëve. Edhe
kësaj radhe kryesia e klubit ka
zgjedhur një nga resoret më të
mira të Antalisë që klubi të ketë kushtet maksimale për përgatitjet,
ndërsa qëndrimi i ekipit do të jetë
në Aska Lara Resort & Spa. Gjatë
kësaj periudhe skuadra është në
bisedime me futbollistë që eventualisht do të jenë përforcime të
skuadrës, por gjithashtu gjatë qëndrimit në Turqi do të ketë edhe futbollistë të tjerë që do të testohen
nga trajneri Umit Karan.

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

Shqipëria U-19 grumbullon gjashtë
lojtarë nga Shkëndija
Shkup, 7 janar - Nevil Dede dhe Elvin Beqiri kanë shpallur listat për
grumbullimet që do të bëjnë Shqipëria U19 dhe ajo U17. Të të rinjtë
bien në sy numri i gjashtë futbollistëve nga Shkëndija e Tetovës
ndërkohë që ka goxha edhe lojtarë
nga kampionati shqiptar. Nga
Shkëndija e Tetovës, në listën e Ne-

vil Dedes, bëjë pjesë tre mbrojtësit,
Neshat Murati, Almir Rexhepi dhe
Imran Fetai, si dhe tre mesfushorët, Atdhe Mazari, Ron Sinani
dhe Genc Gashi. Kombëtarja U-19
do të zhvillojë një minifazë stërvitore, të kombinuar me disa ndeshje miqësore gjatë grumbullimit
në Durrës. Nga ana tjetër, Kombë-

tarja U-17 e Shqipërisë do të marrë
pjesë në “2019 “Mercedes Benz Aegean Cup”, kompeticion që organizohet nga Federata Turke e Futbollit. Në këtë kompeticion marrin
pjesë 8 skuadra kombëtare, të ndara në dy grupe. Shqipëria U-17 bën
pjesë në grupin B, së bashku me
Spanjën, Rusinë dhe Maqedoninë.

Në grupin A bën pjesë Turqia, Anglia, Azerbajxhani dhe Moldavia.

Ndeshjet do të zhvillohen më 14, 15
dhe 17 janar.
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Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligji për marrëdhënie të punës Tekst i pastruar – (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 62/05, 106/08. 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 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, 27/16 dhe 120/18) dhe në lidhje me nenin 14, nenin 22 paragraf 1 alineje 2, paragraf 3, paragraf 8, paragraf 13 dhe paragraf 14 i Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta zyrtare e RM-së” nr.
27/2014, 199/2014, 27/2016 dhe 35/2018), Rregullore për organizim dhe punë të Drejtorisë doganore numër 02-14736/1 më 06.10.2015, numër 04-065421/15-0012 më 21.06.2016 dhe 01-065421/15-0035 më 09.07.2018.
Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë doganore numër 02-14736/1 të datës 06.10.2015, numër 01-065421/15-0007 më 25.02.2016 numër 01-065421/15-0013 më 21.06.2016 dhe numër 04-065421/150035 më 09.07.2018 dhe njoftimi nga Ministria e financave nr. 18-18539/2 më 28.12.2018, Drejtoria doganore shpall:
SHPALLJE PUBLIKE nr. 1/2019
për punësim të 78 (shtatëdhjetë e tetë) kryerës të punës me afat të caktuar të punës, për shkak të vëllimit përkohësisht të shtuar të punës, deri në fund të vitit rrjedhës fiskal (2019)
Drejtoria doganore shpall konkurs për punësimin e 78 (shtatëdhjetë dhe
tetë) kryerës me afat të caktuar të punës deri në fund të vitit rrjedhës fiskal
(2019):
1. Udhëheqësi i Departamentit Kabineti i drejtorit të Drejtorisë
doganore, 1 punonjës,
2. Inspektor me skaner mobil në shërbimin me skaner mobil në
Departamentin e punëve operative në Sektorin e kontrollit dhe kërkimeve,
1 punonjës,
3. Shef i shërbimit të projekteve në Departamentin e bashkëpunimit
ndërkombëtar, projekteve dhe integrimit evropian në Drejtorin doganore, 1
punonjës,
4. Këshilltar i projekteve në shërbimin për projekte në Departamentin e
bashkëpunimit ndërkombëtar, projekteve dhe integrimit evropian në
Drejtorin doganore, 1 punonjës,
5. Këshilltar i administrimit me marka akcize në Shërbimin e
administrimit të markave akcize, Departamenti i procedurave akcize në
Sektorin e akcizave, 1 punonjës,
6. Operatori administrativ për realizimin e trajnimeve në Departamentin
e trajnimeve në Sektorin e menaxhimit të burimeve njerëzore, 1 punonjës,
7. Doganier i lartë në impiantin doganor Shkup 1 në doganën Shkup, 4
punonjës,
8. Doganier në impiantin doganor Shkup 1 në godinën Shkup, 2
punonjës,
9. Doganier i lartë në impiantin doganor Shkup 2 në doganën Shkup, 1
punonjës,
10. Doganier në impiantin doganor Shkup 2 në doganën Shkup, 2
punonjës,
11. Doganier i lartë në impiantin doganor Shkup 3 në doganën Shkup, 2
punonjës,
12. Doganier në impiantin doganor Shkup 3 në doganën Shkup, 1
punonjës,
13. Doganier në drejtimin për qarkullim të udhëtarëve në impiantin
doganor Aeroporti Aleksandri i Madh Shkup në doganën Shkup, 4
punonjës,
14. Doganier i lartë në drejtimin për qarkullim të mallrave në impiantin
doganor Aeroporti Aleksandri i madh në doganën Shkup, 1 punonjës,
15. Doganier i lartë në drejtimin për qarkullim të mallrave në impiantin
doganor Bllacë në doganën Shkup, 1 punonjës,
16. Doganier në drejtimin për qarkullim të mallrave në impiantin
doganor Bllacë në doganën Shkup, 1 punonjës,
17. Doganier në drejtimin për qarkullim të udhëtarëve në impiantin
doganor Bllacë në doganën Shkup, 4 punonjës,
18. Doganier në impiantin doganor Tetovë, 1 punonjës,
19. Doganier i lartë në drejtimin për qarkullim të mallrave në impiantin
doganor autostradë Tabanocë në doganën Kumanovë, 2 punonjës,
20. Doganier në drejtimin për qarkullim të mallrave në impiantin
doganor autostradë Tabanocë në doganën Kumanovë, 1 punonjës,
21. Doganier në drejtimin për qarkullim të udhëtarëve në impiantin
doganor autostradë Tabanocë në doganën Kumanovë, 4 punonjës,
22. Doganier në drejtimin për qarkullim të udhëtarëve në impiantin
doganor Deve Bair në doganën Kumanovë, 1 punonjës,
23. Doganier i lartë në drejtimin për qarkullim të mallrave në impiantin
doganor Deve Bair në doganën Kumanovë, 1 punonjës,
24. Këshilltar i pavarur për mbikëqyrje doganore në Shërbimin e
mbikëqyrjes së marrësve të miratimeve në doganën Shtip, 2 punonjës,
25. Doganier i lartë në impiantin doganor Shkup në doganën Shtip, 1
punonjës,
26. Doganier i lartë në impiantin doganor Shtip në doganën Shtip, 1
punonjës,
27. Doganier i lartë në impiantin doganor Veles në doganën Shtip, 1
punonjës,
28. Doganier në drejtimin për qarkullim të udhëtarëve në impiantin
doganor Delçevë në doganën Shtip, 1 punonjës,
29. Këshilltar i pavarur për mbikëqyrje doganore në Shërbimin e
mbikëqyrjes së marrësve të miratimeve në doganën Gjevgjeli, 2 punonjës,
30. Doganier në impiantin doganor Stacioni hekurudhor (SH) Gjevgjeli
në doganën Gjevgjeli, 2 punonjës,
31. Doganier i lartë në impiantin doganor Gjevgjeli në doganën
Gjevgjeli, 2 punonjës,
32. Doganier në impiantin doganor Dojran në doganën Gjevgjeli, 1
punonjës,
Doganier i lartë në impiantin doganor Strumicë në doganën Gjevgjeli, 2
punonjës,
33. Doganier në impiantin doganor Strumicë në doganën Gjevgjeli, 1
punonjës,
34. Doganier i lartë në impiantin doganor Kavadar në doganën
Gjevgjeli, 1 punonjës,
35. Këshilltar i pavarur për mbikëqyrje doganore në Shërbimin e
mbikëqyrjes së marrësve të miratimeve në doganën Manastir, 1 punonjës,
36. Doganier i lartë në impiantin doganor Manastir në doganën
Manastir, 1 punonjës,
37. Doganier i lartë në drejtimin për qarkullim të mallrave në impiantin
doganor Mexhitlia në doganën Manastir, 3 punonjës,
38. Udhëheqës i ndërrimit në drejtimin për qarkullim të udhëtarëve në
impiantin doganor Mexhitlia në doganën Manastir, 1 punonjës,
39. Doganier në drejtimin për qarkullim të udhëtarëve në impiantin
doganor Mexhitlia në doganën Manastir, 2 punonjës,
40. Doganier i lartë në impiantin doganor Prilep në doganën Manastir, 1
punonjës,
41. Doganier i lartë në impiantin doganor Ohër në doganën Manastir, 1
punonjës,

42. Doganier në impiantin doganor Aeroporti Shën Pali apostull – Ohër
në doganën Manastir, 1 punonjës,
43. Doganier i lartë në drejtimin për qarkullim të mallrave në impiantin
doganor Qafë Thanë në doganën Manastir, 1 punonjës,
44. Udhëheqësi i ndërrimit në drejtimin për qarkullim të udhëtarëve në
impiantin doganor Qafë Thanë në doganën Manastir, 1 punonjës,
45. Udhëheqësi i ndërrimit në impiantin doganor Blato në doganën
Manastir, 1 punonjës,
46. Doganier në impiantin doganor Shën Naum në doganën Manastir, 1
punonjës,
47. Doganier i lartë në impiantin doganor Strugë në doganën Manastir,
2 punonjës,
48. Mbledhës në kalimet kufitare në doganën Shkup në Shërbimin e
menaxhimit të kalimeve kufitare në doganën Shkup në Departamentin e
menaxhimit të kalimeve kufitare në Sektorin e punëve administrative dhe
teknike, 2 punonjës,
49. Mbledhës në kalimet kufitare në doganën Gjevgjeli në Shërbimin e
menaxhimit të kalimeve kufitare në doganën Gjevgjeli në Departamentin e
menaxhimit të kalimeve kufitare në Sektorin e punëve administrative dhe
teknike, 3 punonjës.
Kushtet e përgjithshme për të gjitha vendet e punës:
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- në mënyrë aktive ta përdor gjuhën maqedonase,
- të jetë i moshës madhore,
- të ketë aftësi të plota shëndetësore për vendin e punës dhe
- me akt vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë të
kryerjes të profesionit, veprimtarisë apo detyrës.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Udhëheqësi i departamentit
- nivelet e kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë
mbaruar shkallën VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike,
elektroteknikë, makineri, shkenca organizative dhe të udhëheqjes
(menaxhment), rregullim dhe udhëheqje me proceset teknologjike,
teknologjia e produkteve ushqimore dhe industria e tekstilit,
- njohja aktive e programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe
njohje aktive e njërës nga tri gjuhët që përdoren më shpesh në Bashkimin
Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane);
- më së paku 3 vjet përvojë pune në punë doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Shef i shërbimit
- niveli i kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës maqedonase
të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë
mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike,
elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes
(menaxhment), rregullimi dhe menaxhimi i proceseve teknologjike,
teknologjia e produkteve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit, shkenca e
letërsisë dhe shkenca e gjuhës (linguistikë),
- njohja aktive e programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohje
aktive e njërës nga tri gjuhët që përdoren më shpesh në Bashkimin
Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane);
- më së paku 3 vjet përvojë pune në punë doganore ose në profesion
Kushte të veçanta për vendin e punës: Udhëheqësi i ndërrimit
- niveli i kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës
maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS
ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, shkenca ekonomike, shkenca
juridike, elektroteknikë, makineri, shkenca organizative dhe të udhëheqjes
(menaxhment), rregullimi dhe udhëheqje me procese teknologjike,
teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit,
- njohja aktive e programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe
njohje aktive e njërës nga tre gjuhët që përdoren më shpesh në Bashkimin
Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane);
- më së paku 2 vjet përvojë pune në punë doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Këshilltar i pavarur
- Niveli i kualifikimeve: të ketë mbaruar VI Ⱥ sipas kornizës
maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS
ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, shkenca ekonomike, shkenca
juridike, elektroteknikë, makineri, shkenca organizative dhe të udhëheqjes
(menaxhment), rregullimi dhe udhëheqja me procese teknologjike,
teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit,
- njohja aktive e programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe
njohje aktive e njërës nga tre gjuhët që përdoren më shpesh në Bashkimin
Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane);
- më së paku 3 vjet përvojë pune në punë doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Këshilltar i projekteve
- niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë
mbaruar shkallën e VII/1, shkenca ekonomike, shkenca juridike,
elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes
(menaxhment), rregullimi dhe udhëheqje me proceset teknologjike,
teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe industria e tekstilit, shkenca e
letërsisë dhe shkenca e gjuhës (linguistikë),
- njohja aktive e programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe
njohje aktive e njërës nga tri gjuhët që përdoren më shpesh në Bashkimin
Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane);
- më së paku 1 vit përvojë pune në punë doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: këshilltar i administrimit me
marka akcize
- niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë
mbaruar shkallën e VII/1, shkenca ekonomike, shkenca juridike,
elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes

Unë, i nënshkruari, e kam vënë nënshkrimin tim dhe vulë nga përkthyesi i autorizuar gjyqësor për të
konfirmuar saktësinë e këtij përkthimi në gjuhën shqipe me origjinalin, që është i dorëzuar për mua në gjuhën
maqedonase.
Dallibor Sandev,
Shkup, 4 janar 2019

(menaxhment), rregullimi dhe udhëheqje me proceset teknologjike,
teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe industria e tekstilit,
- njohja aktive e programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe
njohje aktive e njërës nga tri gjuhët që përdoren më shpesh në Bashkimin
Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane);
- më së paku 1 vit përvojë pune në punë doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Inspektori me skaner mobil
- niveli i kualifikimeve: arsimi i lartë ose i mesëm,
- njohja aktive e programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe
njohje aktive e njërës nga tre gjuhët që përdoren më shpesh në Bashkimin
Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane);
- pa përvojë pune.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Doganier i lartë
- nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI B sipas kornizës
maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi të fituara sipas EKTS
ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca
juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të
udhëheqjes (menaxhment), rregullimi dhe udhëheqje me proceset
teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe industria e tekstilit,
- njohja aktive e programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe
njohje aktive e njërës nga tre gjuhët që përdoren më shpesh në Bashkimin
Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane);
- pa përvojë pune.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Doganier
- niveli i kualifikimeve: arsimi i lartë ose i mesëm,
- njohja aktive e programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe
njohje aktive e njërës nga tre gjuhët që përdoren më shpesh në Bashkimin
Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane);
- pa përvojë pune.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Operatori administrativ
- niveli i kualifikimeve: më së paku arsimi i lartë ose i mesëm,
- njohja aktive e programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe
njohje aktive e njërës nga tre gjuhët që përdoren më shpesh në Bashkimin
Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane);
- më së paku 1 vit përvojë pune në punë doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Mbledhësi
- niveli i kualifikimeve: gjimnazi ose arsimi i mesëm profesional,
- pa përvojë pune.
Kandidatët duhet t’i dorëzojnë dokumentet e mëposhtme: (në
origjinal ose kopje të noterizuar)
- Dëshmia e shtetësisë;
- Dëshmi se nuk janë vendosur ndalime për kryerjen e një profesioni,
veprimtarie ose detyre (nga gjykata ose Regjistri qendror);
- Dëshmia e certifikatës - diplomë për arsimin e përfunduar; (për
arsimin e lartë – diplomë dhe çertifikatë me shkallë të theksuar arsimore
dhe mesatare, ose për arsim të mesëm – të gjitha çertifikata (nga viti i
partë deri në vitin e katërt) dhe diplomë për arsim të mesëm;
- Dëshmi për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyrë;
- Dëshmi për njohjen e një prej tre gjuhëve më të përdorura të
Bashkimit Evropian (gjuha angleze, franceze ose gjermane);
- Dëshmi për përvojën e punës (pasqyre të të dhënave të regjistruara
në regjistrin e Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë –
vetëm për vendet e punës për të cilat kërkohet përvojë pune).
Orari i punës: Orë pune gjatë javës: 40 orë,
Orari i punës: nga e hëna deri të premten prej orës 8,30 deri në orën
16,30
Shuma e neto pagës bazë për vendin e punës: Udhëheqësi i
departamentit - 39.899,00 denarë, Shef i shërbimit - 34.067,00 denarë,
Udhëheqësi i ndërrimit - 33.432,00 denarë, Këshilltar i pavarur - 32.401,00
denarë, Këshilltar - 30.724,00 denarë, Doganier i lartë - 31.053,00 denarë,
për vendin e punës Doganier - 22.887,00 denarë, Operatori administrativ 24.060,00 denarë, Mbledhës - 16 571,00 denarë.
Me kandidatët e zgjedhur do të kontraktohet marrëveshje për punësim
me afat të caktuar deri më datën 31.12.2019.
E drejta për të marrë pjesë kanë të gjithë qytetarë të Republikës së
Maqedonisë, që plotësojnë kushtet e konkursit. Kushtet e treguara në
shpalljen, kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e paraqitjes.
Kandidatët janë të detyruar të paraqesin Fletëparaqitje, që është e
shpallur në faqen e internetit të Drejtorisë Doganore
www.customs,gov.mk. Fletëparaqitja plotësohet sipas drejtimet të dhëna
në atë me shkrim të qartë the të lexueshëm. Me Fletëparaqitjen,
kandidatët duhet bashkangjitur dhe provat e kërkuara për plotësimin e
kushteve.
Afati për dorëzimin e Fletëparaqitjeve me dokumentet e nevojshme
është 3 (tri) ditë pune nga dita e shpalljes së konkursit, d.m.th, më së voni
deri më 10.01.2019 (e ënjtë).
Zgjidhja e kandidatit do të bëhet në afatin e paraparë në bazë të nenit
23 paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie pune.
Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohet në
arkivin e Drejtorisë doganore ose me anë të postës në adresën në vijim:
Rr. “Llazar Liçenoski” nr.13, 1000 Shkup, Arkivi i Drejtorisë doganore (me
shenjë “për konkursin e punësimit nr. 1/2019”). Numri i kontaktit është 02
3166 188 Sektori për udhëheqje me burime njerëzore pranë Drejtorisë
Doganore të RM-së.
Fletëparaqitjet e pakompletuara dhe me vonesë nuk do të jenë lëndë e
shqyrtimit.
Nr. 04-100606/18-0003
Drejtori
Shkup, 03.01.2019
m-r Gjoko Tanasoski
Hartuar: Jellena Cipusheva
E pajtueshme: Vallentina Pivovarova

ȳɚɫ, ɞɨɥɭɩɨɬɩɢɲɚɧɢɨɬ, ɝɨ ɫɬɚɜɚɦ ɦɨʁɨɬ ɩɨɬɩɢɫ ɢ ɩɟɱɚɬ ɧɚ ɨɜɥɚɫɬɟɧ ɫɭɞɫɤɢ ɩɪɟɜɟɞɭɜɚɱ ɜɨ ɩɨɬɜɪɞɚ ɧɚ
ɬɨɱɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɪɟɜɨɞ ɧɚ ɚɥɛɚɧɫɤɢ ʁɚɡɢɤ ɫɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɬ ɤɨʁ ɦɟɧɟ ɦɢ ɛɟɲɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ʁɚɡɢɤ.
Ⱦɚɥɢɛɨɪ ɋɚɧɞɟɜ,
ɋɤɨɩʁɟ, 4 ʁɚɧɭɚɪɢ 2019
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Ramos
fajëson
arbitrin për
humbjen
“Arbitri luajti një rol të madh, pati ndikim në disa gjëra. Gjithmonë e kam mbrojtur sistemin VAR, por
duhet përmirësuar, sepse ajo që kemi parë është skandaloze. Ai mund ta kishte dhënë penalltinë dhe
më pas të konsultohej me VAR-in. Pasi pamë momentin e diskutueshëm të penalltisë në dhomën e
zhveshjes, gjithçka që kërkojmë është drejtësia”, ka deklaruar Ramos
Kapiteni i Real Madridit, Sergio
Ramos, ka nisur një sulm të ashpër
kundër gjyqtarit Jose Munuera,
duke iu bërë thirrje autoriteteve për
të ndërmarrë veprime kundër “zyrtarit skandaloz". “Los Blancos” u
mundën 2-0 në shtëpi nga Real Sociedad, duke u zhbilancuar më
tepër në garën për titull. Lucas Vazquez u dërgua jashtë fushe me karton të kuq për Real Madridin, ndërsa Vinicius Junior iu mohua një

penallti. Dhe Ramos beson se gjyqtari nuk e ka përdorur VAR-in si
të nevojshëm në kësi rastesh, duke
i mohuar skuadrës së tij mundësinë për ta rihapur ndeshjen: “Arbitri luajti një rol të madh, pati
ndikim në disa gjëra. Gjithmonë e
kam mbrojtur sistemin VAR, por
duhet përmirësuar, sepse ajo që
kemi parë është skandaloze. Ai
mund ta kishte dhënë penalltinë
dhe më pas të konsultohej me VAR-

in. Pasi pamë momentin e diskutueshëm të penalltisë në dhomën e
zhveshjes, gjithçka që kërkojmë
është drejtësia. Ka raste kur jemi
dënuar për sjelljen tonë në fushë,
edhe komiteti i gjyqtarëve duhet
të bëjë të njëjtën gjë me zyrtarët e
vet. VAR është në fuqi në La Liga,
por duhet të dini si ta përdorni dhe
ta konsultoni atë. Ne jemi të motivuar dhe po luftojmë për titullin e
La Liga-s, çka do të jetë e vështirë.

Por, tani bëhet edhe më e vështirë,
kur ndodhin gjëra të tilla. Si kapiten
i ekipit, gjithmonë përpiqem t’i
ndihmoj gjyqtarët, por performanca e sotme ishte skandaloze. Ndëshkimi për Lucas Vazquez ishte
shumë i ashpër. Asnjëherë më parë
nuk kam parë që një lojtari t’i jepet
e verdha e dytë për diçka të tillë, ku
ju jeni në mes të fushës, me tre lojtarë të Real Madridit rreth jush”, ka
theksuar Sergio Ramos.

Oblak pranon
rinovimin
Më në fund Jan Oblak portieri
slloven i cili konsiderohet si
një nga më të mirët në botë
në rolin e tij, ka vendosur të rinovojë kontratën me Atleticon e Madridit. Menaxheri i
lojtarit ka pranuar ofertën e
drejtuesve të Los Colchoneros
që Oblak të zgjasë bashkëpunimin me Atleticon duke shmangur sirenat e largimit.
Oblak prej kohësh kërkonte
një përmirësim të kushteve financiare, pasi në të kundërt
mund të largohej nga
bardhekuqtë madrilenë pasi
në drejtim të tij kishte shumë
oferta nga disa prej klubeve
më të mëdha të Europës. Kontrata aktuale e Oblak me Atleticon skadon në verën e vitit
2021 ndërsa marrveshja e re
do ta mbajë të lidhur portierin slloven me skuadrën e Simeones deri në vitin 2023,
ndërkohë që në kontratën e re
do të rritet edhe vlera e klauzolës së largimit që aktualisht
kap shifrën e 100 milionë eurove.

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

Reali i rrëmben talentin Cityt
Lazio kërkon
Malcomin
Një lajm mjaft i bujshëm ka
qarkulluar paraditen e sotme në
mediat spanjolle, sipas të cilave
sulmuesi anësor brazilian, Malcom është pranë kalimit te Lazio.
Futbollisti që në verë duhet të
përfundonte te Roma, por ndërroi mendje para se të hipte në
avion dhe shkoi në Katalunjë, po
luan shumë pak te katalanët, të
cilët tani duan ta largojnë sërish.
Për sulmuesin brazilian ka oferta
edhe nga Kina, por vetë Malcom
dëshiron të mbetet në Europë,
ndaj edhe këtë fakt po e shfrytëzon maksimalisht Igli Tare. Drejtori Sportiv i bardhekaltërve ka
marrëdhënie të mira me drejtuesit e Barçës dhe u ka kërkuar atyre huazimin e Malcom deri në
fund të sezonit, me të drejtë
blerjeje më pas në verën e ardhshme. Vetë katalanët preferojnë
një shitje të menjëhershme në
Kinë, por duke parë dëshirën e
lojtarit për të mbetur në Europë,
po mendojnë seriozisht bashkëpunimin me Lazion.

Ajo që përflitej prej kohësh tashmë ka marrë edhe trajta zyrtare. Brahim Diaz është në të gjitha
efektet një lojtar i Realit të Madridit. Është pikërisht talenti
spanjoll i lindur në vitin 1999 afrimi i parë i Los Blancos në merkaton e dimrit. Edhe pse transferimi
i tij te Reali do të bëhej i mundur
në verë, për të shmangur çdo dyshim, drejtuesit e klubit merengues përshpejtuan transferimin e
Diaz duke derdhur në arkat e

Manchester Cityt, 17,3 milionë
euro për kartonin e mesfushorit
19 vjeçar. Diaz debutoi me Citiziens kur ishte vetëm 17-vjeç e 49
ditë, ndërkohë që në moshën 18vjeçare luajti ndeshjen e tij të
parë në Champions League duke
u bërë lojtari i dytë më i ri në historinë e klubit anglez që realizon diçka të tillë. Në moshën 14vjeçare Diaz la Malagan për tu
transferuar në Angli por tashmë
është rikthyer në vendin e

origjinës së tij këtë herë për të
lenë shenjë në La Liga me fanel-

lën e klubit më të titulluar në
Spanjë.

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

Nga Barcelona në Montecarlo, për të
thyer rekordet e Pellegri dhe Mbappe
Quhet Robert Navarro dhe që tani është
pjesë e historisë së Monaco-s së Thierry
Henry. Është vetëm 16 vjeç e 8 muaj dhe ishfutbollisti i Barcelonës është bërë lojtari më i
ri debutues me fanellën e Monaco-s, duke kaluar italianin Pietro Pellegri (16 vjeç e 10 muaj)
dhe Kylian Mbappé (16 vjeç e 11 muaj). Navarro u aktivizua në sfidën e kupës kundër Canet
Roussillon, ku Monaco fitoi 1-0 dhe kaloi në
1/16-at e turneut. Ish-futbollisti blaugrana u
largua nga La Masia në fillim të këtij sezoni,

duke shpresuar se do të kishte më shumë
shanse për të luajtur futboll profesionist te
Monaco. Klubi nga Montecarlo i dha numrin
39 në verë dhe e bëri pjesë të ekipit të parë në
stërvitje, ndërsa mesfushori luante në Yout
League dhe dje erdhi debutimi me ekipin e
parë, 15 minuta të paharrueshme për djaloshin që vlerësohet shumë nga Thierry Henry,
edhe pse është e qartë që për momentin nuk
luan dot rol protagonisti, për moshën e tij
tepër të re dhe për krizën e Monacos.
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Zbulohet plani
i Marottës për
ta sjellë Dybalan
në Inter
Destinacioni i ardhshëm i Dybalas mund të jetë Interi ose Bajerni
i Mynihut. Interi duket se qëndron në “pole position” për të
transferuar lojtarin në Milano dhe kjo falë Giuseppe Marottës, i
cili ka një marrëdhënie të mirë me lojtarin, pasi ishte pikërisht
“Bepe” që këmbënguli për ta transferuar nga Palermo në Torino

Edhe pse konsiderohet si ndër
lojtarët më të mirë të “Zonjës së
Vjetër”, Paolo Dybala është pranë
divorci me Juventusin. I lënë në
hijen e Ronaldos dhe gjithashtu
marrëdhënia jo e mirë me trajnerin bardhezi, Masimiliano Alegri,
mund të shtyjnë “La Joya” drejt një
largimi nga Torino. Argjentinasi
mund të jetë i sakrifikuari i radhës
i klubit bardhezi për të arritur
marrëveshjen me një lojtar tjetër.
Bëhet fjalë për kampionin e botës,
Kylian Mbappe, që ëndërrohet nga
“Zonja e Vjetër”, për të formuar një
dyshe ëndrrash me Ronaldon. Destinacioni i ardhshëm mund të jetë
Interi ose Bajerni i Mynihut. Interi
duket se qëndron në “pole position” për të transferuar lojtarin në
Milano dhe kjo falë Giuseppe Marottës, i cili ka një marrëdhënie të
mirë me lojtarin, pasi ishte pikërisht “Bepe” që këmbënguli për ta

transferuar nga Palermo në Torino. Dybala gjithashtu do të preferonte një qëndrim në Itali, edhe
pse vështirësitë për të kaluar në
një skuadër rivale si Interi nuk janë
të pakta. Ndërkohë, ende nuk
është diskutuar për një çmim të
saktë, ndonëse shifrat kanë nisur të
qarkullojnë. Juventusi me siguri
nuk do ta lëshojë atë për një çmim
poshtë 120 milionë eurove, por
ndërkohë ideja e Interit mund të
jetë ajo që ta financojë në një
mënyrë tjetër këtë blerje. Marotta
po mendon që të ofrojë 80 milionë
euro për kartonin e sulmuesit
argjentinas, ndërsa diferencën
tjetër ta financojë me 30-40 milionë euro në formë bonusesh.
Dhe me një “gjeni” merkatoje si
Marotta, vera e ardhshme në aksin
Torino-Milano pritet të jenë e
nxehtë. Nga ana tjetër, Andrea Ranocchias i kanë mbetur edhe pak

muaj nga aventura e tij te Interi.
Ish kapiteni zikaltër është në fund
të kontratës dhe nuk është në planet e Spallettit ndaj dhe që prej 1
janarit ai është i lirë të gjejë një
ekip për sezonin e ardhshëm. Oferta më bindëse në drejtim të tij për
momentin është ajo e Villarreal që
në tavolinë ka gati një kontratë 3vjeçare për 30-vjeçarin. Ndërkohë
që në Serinë A, janë Bologna, Sassuolo dhe Parma të interesuar
ndërsa së fundmi edhe Fulhami i
Ranierit ka shprehur interesim
për mbrojtësin. Përveç Dybalas,
Interi po planifikon goditjen e
madhe për verën e ardhshme, një
përforcim i ri në mesfushë dhe
Marotta me Ausilion kanë hedhur
shikimin nga Madridi. Kriza e
Realit hap mundësi për zikaltrit,
të cilët kanë tre qëllime potenciale nga mesfusha e “Los Blancos”.
Nuk është vetëm oferta e famsh-

me për Luka Modric, një tratativë
që mund të riaktivizohet sërish
në fund të sezonit. Sipas mediave
në Itali në listën e drejtuesve të
Inter ka dy emra të tjerë: Mateo
Kovacic, i cili do të kthehej në Milano, nëse Chelsea nuk e blen kartonin e tij përfundimisht, falë
kontratës që skadon në vitin 2021
me madrilenët. Për këtë Inter
mund ta përfitojë kroatin me një
çmim të arsyeshëm. Ëndrra e
madhe quhet Toni Kroos, gjermani është ndër lojtarët më të mirë
në rolin e tij, por konkurrenca për
të është tepër e lartë, e aq më
shumë që vetë Florentino Perez
nuk do linte një lojtar të një kalibri të tillë t’i largohej nga duart.
Mundësia që Marotta të futet në
tratativë për Kroos është shumë
më e vogël sesa për dy kroatët, që
mund t’i sigurojë me një operacion më të thjeshtë.

Lemar një zhgënjim i vërtetë, Atletico përgatit shitjen
Te Atletico Madrid është hapur një çështje që lidhet me Lemar. Francezi që u ble jo pak por
70 milionë euro nga Monaco në
verën e kaluar nuk po bind në fushë duke shfaqur edhe dyshime

për trajnerin Simeone. Edhe në
ndeshjen e fundit me Sevillan,
lojtari u zëvendësua në minutë e
60-të pa lënë gjurmë në fushë
dhe mësohet se drejtuesit po
mendojnë edhe ta shesin. Ata

presin një sinjal nga lojtari për
pjesën e mbetur të sezonit dhe
nëse situata nuk ndryshon shitja
e tij duket e pashmangshme teksa ka ekipe të Premier League që
e pëlqejnë lojtarin francez.

“Lewandowski i ri”, Milani sfidon gjigantët e Europës
Milani troket në dyert e Genoas
dhe hyn në garë me gjigantët e Europës për Krzysztof Piatek, i cili
mund të kthehet në objektiv
madhor për Juven e Interin, në rast
largimi të Mandzukic apo Icardit.
Dera në Genoa është e hapur, Milani ka bërë shpesh pazar në të
shkuarën dhe tashmë ka shfaqur
hapur interes për sulmuesin polak,
golashënuesi më i mirë i Serisë A

me 13 gola, pas Cristiano Ronaldos.
Karakteristikat e polakut, në fakt,
korrespondojnë me llojin e sulmuesit që klubi kuqezi kërkon të bëjë
goditjen e ardhshme. Megjithatë,
vlera e kartonit të "pistoletës" polake është e lartë, Genoa e bleu për
4 milionë euro, dhe kërkon ta shesë
për 60 milionë. Sot, Gazzetta dello
Sport ka shpjeguar strategjitë e kuqezinjve për të provuar goditjen e

madhe në muajin qershor. Pas Piatek kanë qenë edhe Juventus e Inter,
por të dy klubet do të marrin një
vendim te shpejte vetëm nëse
Mandzukic dhe Icardi largohen.
Megjithatë, Leonardo është duke
marrë masa paraprake për shkak
pasigurisë për të ardhmen e Gonzalo Higuain. Kthimi i sulmuesit
argjentinas të Juventusi do i hapte
rrugë Leonardos të futej direkt në

negocim me presidentin Preziosi,
edhe pse duhen bere llogaritë me
UEFA-n, që i qëndron klubit kuqezi
mbi kokë për shkak të Fair Play Financiar. Përveç kësaj, "Lewandowski i ri" ndiqet edhe nga klube angleze e spanjolle, që janë shumë më
të fortë ekonomikisht se Milani, por
nuk kanë urgjencë për të investuar
kaq shumë te polaku, ndaj kuqezinjtë mund të përfitojnë.

Arsenali e
dëshiron Jamesin
Arsenali është gati që të paguajë para të majme për kolumbianin e Real Madridit, James Rodriguez, i cili aktualisht
është në Bayern Munich në
formë të huazimit. Spekulimet
thonë se klubi londinez i ka
gati 65 milionë euro për James. Përveç Arsenalit, interesim për të ka shfaqur edhe Liverpooli. 27-vjeçari në këtë
stinor me klubin bavarez ka
shënuar 3 gola dhe ka bërë 2
asistime në 11 paraqitje. , mirëpo duket se klubi gjerman nuk
do ta blejë përfundimisht kartonin e plotë të lojtarit.

Thiago Mendes,
pasuesi i Rabiot
te PSG?
Largimi apo jo në janar i
Adrien Rabiot nuk ndryshon
aspak mendimin e Thomas
Tuchel i cili kërkon një mesfushor në merkaton e janarit.
Edhe nëse qëndron Rabiot do
ta ketë të vështirë të luajë ndaj
dhe drejtuesit janë vënë në lëvizje për një goditje që mund
të vijë nga kampionati francez. Thiago Mendes është i
përzgjedhuri për mesfushën
me brazilianin që ka bindur
edhe këtë sezon në radhët e
Lille që jo më kot është në vendin e dytë pas parizienëve. Për
26-vjeçarin ka oferta nga Anglia dhe Kina dhe kartoni i tij
vlerësohet të paktën 30 milionë euro.
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21. mars - 20. prill

Qetësia do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite ne jetën tuaj
ne çift sot. Do flisni për ato qe keni kaluar dhe do buzëqeshni kur te
jeni pranë njeri-tjetrit. Beqaret do kenë me tepër mundësi për te gjetur shpirtin binjak. Dilni me tepër me miqtë. Ne planin financiar
nuk do ndikoje asnjë planet. Menaxhojeni me kujdes buxhetin nëse
nuk doni te keni tronditje.

21. prill - 21. maj

Jeta sentimentale e çifteve nuk do jete shume e mire
gjate kësaj dite. Nëse tregoheni kokëfortë dhe nuk pranoni asnjë gabim mund te keni edhe mosmarrëveshje te mëdha. As beqaret nuk
duhet te luajnë me zjarrin. Do digjeni shpejt dhe do vuani. Ne planin financiar do keni vështirësi. Merrini gjerat shtruar dhe si fillim
ulni shpenzimet e tejskajshme.

BINJAKET

GAFORRJA

22. qershor - 22. korrik

Beni çmos ta përballoni tundimin sot për te përjetuar
një aventure kalimtare sepse do ishit vete firmetaret e një
ndarjeje. Beqaret nga ana tjetër do tërhiqen se tepërmi nga aventurat pa te ardhme. Te rëndësishme për ju do jete emocionet e momentit. Për shkak te disa shpenzimeve te nevojshme qe do iu
duhet te kryeni, financat do kenë tronditje.

LUANI

VIRGJERESHA

23. gusht - 23. shtator

Ata qe janë ne një lidhje do kenë një dite te qete dhe te
këndshme, por jo te mbushur me pasion te zjarrte. Dashurohuni ashtu siç dini, pa menduar nëse ka me mire. Beqaret do i adhurojnë flirtimet sot dhe do dalin pa ngurruar neper takime. Financat do jene
goxha te mira, kështu qe përfitoni për te kryer transaksione apo investime te rëndësishme.

PESHORJA

AKREPI

24. tetor - 22. nëntor

Ka ardhur momenti t’i merrni gjerat me seriozisht ne çift
dhe te krijoni një klime me harmonike. Tregohuni te kujdesshëm
me ato qe do thoni dhe lëreni partnerin te flasë lirshëm. Beqaret
ka gjasa te kenë dashuri me shikim te pare. Jeta e tyre do marre një
tjetër drejtim. Mos e teproni me shpenzimet sot nëse nuk doni te
keni tronditje financiare.

SHIGJETARI

22. dhjetor - 20. janar

Ne pune ka ardhur kohe te bëni disa sqarime me partnerin tuaj dhe te mendoni për te ardhmen. Nëse bashkëpunoni ashtu si duhet do arrini atje ku dëshironi. Beqaret mund te fillojnë
veçse nja aventure qe do iu sjelle emocione momentale. Situata financiare nuk do jete shume e qëndrueshme, prandaj shmangni investimet e mëdha dhe te pamenduara.

UJORI

21. janar - 19. shkurt

Beni kujdes me xhelozinë e tepruar gjate kësaj dite ju
qe jeni ne një lidhje. Mos mendoni se partneri iu tradhton vetëm
sepse mund te pije një kafe me koleget e punës. Beqaret duhet te
bëjnë kujdes me personat e shenjës se Binjakeve dhe Bricjapeve.
Shmangini sa te mundni! Ne planin financiar merrni masat e
duhura nëse nuk doni te përballeni me surpriza te këqija.
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23. nëntor - 21. dhjetor

Venusi do jete i pozicionuar mire ne qiellin tuaj te dashurisë. Çiftet do kenë një dite te qete dhe pas asnjë problem,
ndërsa beqaret do kenë mundësi te krijojnë një lidhje te bukur. As
vete nuk e kishit menduar se mund te ndryshonit kaq shpejt status. Financat nuk do jene te mira. Mund te kryeni transaksionet
apo investimet qe keni kohe qe i mendoni.
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24. shtator - 23. tetor

Për te kaluar një dite te bukur me partnerin duhet t’i
bëni balle nervozitetit. Shmangni edhe diskutimet e gjata e te kota
dhe përqendrohuni tek thelbi i gjerave. Beqaret do kenë një takim
impresionues te cilin nuk duhet ta humbin për asnjë arsye. Situata financiare do jete goxha e qëndrueshme. Vazhdoni te tregoheni te matur dhe shpenzoni me kursim.
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23. korrik - 22. gusht

Beni çmos ta përballoni tundimin sot për te përjetuar një
aventure kalimtare sepse do ishit vete firmetaret e një ndarjeje.
Beqaret nga ana tjetër do tërhiqen se tepërmi nga aventurat pa te
ardhme. Te rëndësishme për ju do jete emocionet e momentit. Për
shkak te disa shpenzimeve te nevojshme qe do iu duhet te kryeni,
financat do kenë tronditje.

NEVOJË
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PËR
Ë
USHQIM

SOPRANOJA
PRANO
Ë
JONË,
INVVA
INVA

22. maj - 21. qershor

Venusi do e mbroje gjate gjithë kohës sot jetën tuaj ne
çift. Do komunikoni me tepër dhe do bëni lëshime. Edhe pse këtë
duhet ta kishit bere prej kohesh, asnjëherë nuk është vone. Beqaret
do bënin mire te mos merrnin asnjë vendim për te krijuar lidhje gjate kësaj dite sepse nuk do kishin fat. Ne planin financiar situata do
jete goxha e qëndrueshme.

TITULL I
TITULLI
KËNGËTARIT
Ë ËTAARIT
KËNGËT
NË FOTO
FOTO

20. shkurt - 20. mars

Ju qe keni kaluar një periudhe plot konflikte ne çift do
ndiheni me te qete sot. Bashkëpunimi do përforcohet pak nga pak
dhe do kuptoheni me mire me njeri-tjetrin. Beqaret do kenë me
shume fat se kurrë te takojnë personin e ëndrrave. Shfrytëzojeni
ditën! Financat ka gjasa te përmirësohen me tepër fale një shpërblimi qe do merrni. Shpenzimet bëjini ende me maturi.
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Shumë i leht
lehtë:
të:
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84532, 958367124, 143
143825967,
825967, 276941358,
389256471, 721493685,
7214936
685, 465718293. Shumë i vështirë:
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Aktori hollywoodian, Robert De Niro,
vazhdon të jetë një prej kritikëve më të
mëdhenj të presidentit amerikan, Donald
Trump. Në një intervistë për The Guardian, De Niro e quan Trumpin racist dhe
supermacist të bardhë. Aktori 75-vjeçar
thotë se Trumpi po sjell dëme të mëdha në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. “Kur e
shihni dikë si Trumpi duke u bërë president, mendoni... ‘në rregull, të shohim se
çfarë do të bëjë, ndoshta do të ndryshojë’...
Megjithatë, ai po bëhet gjithnjë e më i
keq. Ai është një racist i vërtetë. Kam menduar se si një njujorkez e kupton diversitetin në qytet, por ai është po aq i keq siç

kam menduar më herët se është, dhe po
bëhet gjithnjë e më i keq. Është turp. Është
diçka shumë e keqe për vendin”, tha De
Niro. Tutje, De Niro i ka përmendur edhe
disa personalitete famëkeqe. “Kanë qeshur edhe me Hitlerin. Të gjithë duken
qesharakë. Hitleri është dukur qesharak,
Mussolini është dukur qesharak, ashtu siç
duken qesharakë edhe diktatorët dhe despotët tjerë, e edhe Trumpi”, ka thënë ai.
Ndër të tjera, thotë se e shqetëson fakti se
në një të ardhme, njerëzit do ta shohin
Trumpin si shembull dhe se ai, do të ketë
ndikim tek popullata. The Guardian shkruan se Trumpi e De Niro, kanë disa gjëra

të përbashkëta. Të dy janë sipërmarrës
dhe zotërojnë hotele e restorante. Të dy,
janë rreth të 70-tave. Dhe, të dy janë
njujorkezë që ‘ofendojnë haptas’.

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

Belgjika ndalon therjen e
kafshëve për Bajram

Flamuri
italian mbush
222 vjet
Flamuri modern italian u përdorur
për herë të parë më 7 janar të vitit
1797. Flamuri i përbërë nga 3 shirita me gjerësi të barabartë vertikal,
tre-ngjyrësh; të bardhë, të kuq e të
gjelbër, ku e bardha përfaqëson
Alpet e mbuluar me dëborë; ngjyra e gjelbër përfaqëson fushat dhe
kodrat e vendit; e kuqja, gjakun i
derdhur në luftërat italiane për
pavarësi. Një interpretim tjetër
është se gjelbra përfaqëson shpresën; e bardha besimin, dhe e kuqja dashurinë hyjnore. Këto ngjyra, gjithashtu u referohen 3
virtyteve teologjike: besim, shpresë, bamirësi.

Një ligj që ndalon ritualin e therjes së
kafshëve nga besimtarët myslimanë dhe
ata hebre ka hyrë në fuqi në Belgjikë. Mbështetësit e kësaj lëvizjeje e kanë cilësuar
ligjin ligj si një hap para të qenies njerëzore, por kritikët thonë se ai është një sulm
ndaj lirisë së fesë. Ky ndalim e vendos
Belgjikën në një linjë me rregullat e Bashkimit Europian, sipas të cilave kafshët
duhet të goditen e të jenë pa ndenja përpara se të theren, në mënyrë që të mos
ndjenjë dhimbje. Por ligjet fetare, si ato
hebraike ashtu edhe myslimane kërkojnë
që kafshët të jenë të ndërgjegjshme kur
sakrifikohen. Në të dyja fetë, therja e tyre

duhet të kryhet me një prerje të vetme në
fyt, që ndan enët kryesore të gjakut. Por
avokatët thonë se kafsha humbet
ndërgjegje në pak sekonda dhe nuk vuan
gjatë këtij procesi. Në Belgjikë jetojnë rreth
500 mijë myslimanë dhe mbi 30 mijë hebrenj. Liderët e të dyja komuniteteve janë
shprehur kundër këtij ligji të ri dhe do ta
çojnë çështjen në Gjykatës Kushtetuese
belge. Për ta, ligji tregon se “islami radikal
ka fituar”. Pjesa më e madhe e vendeve europiane kanë përjashtime fetare nga rregulli i BE. Megjithatë, Belgjika i shtohet
Suedisë, Danimarkës dhe Sllovakisë, të cilat
nuk kanë tolerime të tilla.

E zhgënjyer nga bashkëjetesa, një
grua 40-vjeçare vendosi të shiste burrin e
saj në Ebay, për shumën modeste prej 18
eurosh. Çmimi ishte i negociueshëm. Kjo
ndodhi në Ditën e Krishtlindjeve në

Hamburg, Gjermani, siç raportohet nga
Berliner Morgenpost, për të cilën gruaja
tha se kishte marrë disa përgjigje pozitive në njoftimin e saj: “Njoftimi shkoi
shumë mirë, kam pasur përgjigje shumë

THËNIA E DITËS

Gruaja shet burrin online për 18 euro
pozitive”, tha zonja e kënaqur nga suksesi. “Në një moment u lodha mjaft,” tha
për gazetën gjermane gruaja, duke iu referuar bashkëshortit të saj, me të cilin
ajo ishte martuar prej shtatë vjetësh.
“Në ditët e hershme të festave të Krishtlindjeve thjesht e kuptova se nuk përputhemi më: e jap me vullnetin tim burrin. Kthimi nuk lejohet. Kërkesat duhet të
dërgohen me e-mail, “shkroi ajo në njoftimin e postuar online në ditën e Krishtlindjeve. Titulli i njoftimi ishte:- “Burrë i
përdorur”. “Tërheqja është e mundur
edhe sot, kështu që mund ta provoni
menjëherë nesër, në ditën e Shën Stefanit”, duke specifikuar çmimin: 18 euro e
negociueshme. Njoftimi u anulua më pas
ditën tjetër.

1297 - Monako fiton pavarësinë.
1598 - Hebrenjtë dëbohen nga Gjenoa e Italisë.
1745 - Anglia, Austria, Holanda dhe
Saksonët nënshkruajnë Alenacë
Katërpalëshe kundër Prusisë.
1811 - Revolta e robërve në Luiziana.
1838 - Dërgohet porosia e parë telegrafike duke përdorur pikat dhe vizat.
1863 - Lufta civile në Amerikë: Beteja e dytë e Springfildit.
1916 - Lufta e Parë Botërore: Forcat e Aleancës tërhiqen nga Gallipoli.
1926 - Abdul-Aziz ibn Sa'ud shpallet mbret i Hixhazit dhe e emëron atë
Arabia Saudite.
1958 - Forcat revolucionare kubaneze pushtojnë Havanën.
1959 - Charles de Gaulle inaugurohet kryetar i Republikës së pestë të
Francës.

SAHARAJA NDRYSHON
ÇDO 20 MIJË VJET

A E DINI SE...

Trumpi është racist
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Saharaja ndryshon rrënjësisht pamje
çdo 20 mijë vjet. Nga shkretëtirë në
njërin cikël, transformohet në hapësirë pafund të gjelbër e anasjelltas.
Ky konkluzion mbërrin pas analizimit të depozitimeve të pluhurave, që
ka bërë të mundur zbardhjen e historisë së klimës në të paktën 240 mijë
vitet e fundit. Arsyeja që fshihet pas
këtyre fenomeneve ciklike mendohet të jenë ndryshimet e pjerrësisë
së aksit tokësor, që periodikisht modifikon mënyrën e shpërndarjes së
rrezeve të Diellit mbi planetin tonë.
Studimi është realizuar nga kërkuesit e universitetit më të mirë në botë
të teknologjisë e shkencave MIT dhe
është publikuar në revistën Science
Advances. Zbulimi është i rëndësishëm, pasi ndihmon për të kuptuar
historinë e kësaj shkretëtire, madje
edhe kohën kur ka qenë mikpritëse
për njeriun. Nga kërkimet dhe provat
e gjetura ndër vite, rezulton se në periudhat më të hershme, ka qenë e
populluar nga njeriu, duke përforcuar edhe konkluzionin e fundit mbi
jetën ciklike të kësaj zonë të thatë e
të ashpër të planetit.

Dëshira për t'u bërë dikush tjetër
është shkatërrim i personit që je!
(Kurt Cobain)

