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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 3  janar - Ligji për punën dhe financimin
e partive politike po ndryshohet shpesh, ndër-
sa çdo ndryshim ka sjell më pak transparencë
dhe kontroll në punën e tyre. Në vitin 2009, par-
titë u liruan nga obligimi i paraqitjes së rapor-
teve tre mujore, ndërsa disa vite më vonë së ba-
shku votuan për përjashtim nga Ligji për qasje
të lirë të informacioneve me karakter publik.
Por, sa dhe cilat çështje do të ndryshojnë me

ndryshmet e reja në Ligjin për qasje të lirë në
informacionet me karakter publik të cilat për
momentin janë në procedurë përgatitore. 
Burimet të kyçura në grupet e punës sqarojnë se
edhe pse te ato nuk ka parti politike, por ka pro-
fesor universitar të cilët mbrojnë tezën se fi-
nancimi i partive politike është çështje private
e partive. Nga Ministria e Drejtësisë thonë se
sipas propozimit...

Transparenca, pika më e ndjeshme

15 DEN
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Mbijetesa,
skllavërimi
më i madh

Është e vërtetë se një shoqëri de-
lesh me kohë lind një qeveri uj-
qërish. Por, ne nuk kemi shoqëri
delesh, as edhe qeveri ujqërish,
besoj. Në të kundërtën, ekziston
në vendin tonë diktatura, ku
punëtorin, ky shtet, e lë të mbije-
tojë e jo të jetojë.
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PRESHEVË.
Atje ku fqinjët
nuk pinë kafe
bashkë

Ekip në shërbim
të endacakëve

SOCIALE NDËRMARRJET
PUBLIKE
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“Borxhlinj të 
përjetshëm” 
të DAP-it
�

Ndryshimet kushtetuese do të hyjnë në fuqi sot në gazetën zyrtare të Republikës së
Maqedonisë dhe gjatë javës së ardhshme Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë do të
dorëzojë notë deri të Ministria e Punëve të Jashtme të Greqisë për të njoftuar se procesi për
ratifikim e Marrëveshjes së Prespës ka përfunduar, ose thënë në gjuhën sportive, tani topi
ndodhet në fushën greke

MARRËVESHJA E PRESPËS MERR DRITË JESHILE NË SHKUP
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MBROJTËSI I SHQIPËRISË DREJT BENFICAS

Enea Mihaj është një nga futbollistët më “të kritikuar” që skuadra

kombëtare ka momentalisht. 20-vjeçari la në pritje Shqipërinë dhe re-

fuzoi të gjitha ftesat e trajneri Christian Panucci, pasi po priste me qejf

Greqinë. Në fund, ftesa e pritur nuk erdhi, madje as me moshat e

shtetit helen dhe Mihaj u rikthye në origjinë. Dëmtimi i marrë

në ndeshjen e Shqipërisë dhe operimi i ndalën vrullin futbol-

listit, por jo lakimin e tij në merkato. Mediat greke bëjnë me

dije se futbollisti i Panetolikos po ndiqet me interes nga gji-

gantët e Benficas. Benfica nuk do që të shpenzojë para, por

ka menduar një shkëmbim. Tani mbetet në duar të skua-

drës greke se a do të heqë dorë Mihaj.SportK
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Xhaka me
statistikën më 
të tmerrshme 
dhe më të
padëshirueshme
në Premierligë
Mesfushori kosovar i Arsenalit,

Granit Xhaka, ka vendosur një

rekord të padëshirueshëm në

humbjen e “Topçinjve” ndaj West

Hamit në Premierligë të sh-

tunën. Përfaqësuesi i Zvicrës pati

një paraqitje tejet të dobët dhe

zhgënjyese duke pasur ndikim të

drejtpërdrejt në humbjen e Arse-

nalit, gjë që edhe e detyroi traj-

nerin Unai Emery ta zëvendësojë

atë pas vetëm një ore lojë. Falë

gabimit trashanik të Xhakës, Ar-

senali i humbi tri pikë dhe pas 22

javësh në Premierligë, ngel gja-

shtë pikë prapa vendit të katërt,

Chelseat, në luftë për ta siguruar

një vend që dërgon në Ligën e

Kampionëve sezonin e ardh-

shëm. Ky gabim ishte i pesti i

Xhakës që prej fillimit të sezonit

të kaluar, që është rekord në Pre-

mierligë, sepse asnjë futbollist

tjetër nuk ka bërë më shumë ga-

bime që kushtojnë me gol se ko-

sovari në këtë periudhë. Kjo ka

bërë që ai të jetë subjekt i kritika-

ve të ashpra nga tifozët e Arsena-

lit, të cilët e kanë gozhduar në

Twitter duke e mbajtur

përgjegjës për humbjen.

S
kuadra nga Drenasi, Fero-

nikeli ka filluar përgatitjet

për stinorin pranveror. Ekipi

i drejtuar nga trajneri

shkupjan Zekirja Ramadani, tash

e disa ditë është duke ushtruar në

qytetin e Drenasit. Edhe pse koha

është jo optimale për stërvitje, ata

vazhdojnë të stërviten në fusha të

mbyllura. Feronikeli e përfundoi se-

zonin vjeshtor në vendin e dytë më

një pikë më pak se kryesuesi i ta-

belës, Prishtina, andaj do të synojë

që këtë vit të fitojë kampionatin, si

dhe Kupën e Kosovës, në mënyrë

që të sigurojë një vend për në garat

evropiane. Deri më tani skuadra e

Feronikelit nuk është që ka bërë

ndonjë transferim të madh, përpos

rikthimit të Hamed Kone, 31 vjeça-

ri i cili u rikthye te Feronikeli pas

një sezoni të cilin e kaloi në Zvicër.

Trajneri i skuadrës Zekirja Rama-

dani, u shpreh i lumtur me kon-

tingjentin e lojtarëve të cilët i ka në

dispozicion dhe me kushtet të cilat

kryesia e klubit vazhdimisht po

mundohet t’i përmirësojë por

gjithashtu edhe me pjesën tjetër

të stafit. “Mund të themi se duhet të

jemi të kënaqur pas asaj që kemi

punuar dhe serioziteti i futbollistë-

ve më bënë që të jem i kënaqur dhe

të kem një motiv për punë, në çdo

stërvitje kanë qenë shumë të moti-

vuar”, theksoi Ramadani. Ramada-

ni është i kënaqur me skuadrën që

ka në dispozicion dhe thotë se s’ka

nevojë për përforcime. “I vetmi që

është konfirmuar është Kone, dhe

ai vjen ditën e hënë fillon me eki-

pin, dhe unë mendoj që kon-

tingjentin që kemi ne, nuk kemi ne-

vojë për shumë përforcime duke e

parë edhe rezultatet ku jemi, dmth

që i kaluam në stinorin vjeshtor ki-

shim rezultate mjaftë të mira, kemi

një konkurrencë të shëndosh dhe

nuk kemi nevojë për të bërë shumë

lëvizje se dihet që edhe në janar

nuk mund të bëjmë edhe shumë

lëvizje, pasi që dihet se shumica e

lojtarëve kualitativ janë me kon-

trata dhe neve nuk na nevojitet

numër ose një lojtar i cili është i ba-

rabartë me lojtarët që kemi”, vazh-

doi Ramadani. Feronikeli pasi të

kthehet nga Turqia, ndeshjen e

parë do ta zhvillojë me Ferizajn për

Kupën e Kosovës, duke tentuar ta

fitojë atë dhe të kualifikohet në

Shkup, 13 janar - Shkëndija e Te-

tovës ka mbyllur javën e parë të

përgatitjeve dimërore, ndërsa të

mërkurën (16 janar) në qendrën

sportive në Tetovë do të kenë te-

stin e parë me Renovën, ndërsa

më 20 janar poashtu në Tetovë

pason kontrolluesja me Makedo-

nija Gj.P. Vetëm dy ditë më pas

ekspedita ‘kuqezi’ do të niset

drejt Turqisë, aty ku deri me 5

shkurt do të qëndrojë në Antalia

të Turqisë, ndërsa që tani kanë

caktuar edhe emrat e 4 kundër-

shtarëve nga gjithsej 5 ndeshje

të parapara në kuadër të miqë-

soreve në tokën turke. Shkëndija

do ta zhvillojë kundër skuadrës

zvicerane të Grasshopers me 24

janar, para se të përballen me

Orenburgun nga Rusia, ndërsa

me 29 janar për kundërshtarë do

të kenë skuadrën austriake të

Sent Poltenit.

Renova publikon orarin 
e ndeshjeve miqësore
Shkup, 13 janar - Skuadra e Renovës nga Xhepçishti, ka

bërë publike itinerarin e zhvillimit të ndeshjeve kontrol-

luese gjatë kësaj faze të përgatitjeve dimërore. Kundër-

shtari i parë i ‘gjips punuesve’, Shkëndija. Këto dy skua-

dra do të përballen më 16 janar, në qendrën sportive në

Tetovë. 6 ditë më vonë Renova, do të përballet me Po-

bedën. Në ditën e parë të muajit shkurt këta do të për-

ballen me Struga TL. Më 6 shkurt në Ohër, aty ku edhe

do zhvillojë fazën e dytë të përgatitjeve Renova do të

duhet të luajë edhe një ndeshje kontrolluese. Renova

përgatitjet për sezonin pranveror i ka nisur më 8 janar.

Françesko Tahiraj ka kaluar me sukses

testet mjekësore të cilat ka qenë duke i

kryer nga mëngjesi i sotëm në Split, ka nën-

shkruar marrëveshje me klubin deri më

2022 ndërsa nesër do të niset për në Turqi

ku do t’i bashkohet klubit tij të ri në

mbrëmje. “Jam shumë i lumtur që transfe-

rimi u realizua më në fund. Nga fillimi kam

pasur vetëm një dëshirë – të vija në Haj-

duk. E pres me padurim stërvitjen e parë,

dua të arsyetoj besimin që më është dhënë

dhe të tregoj se për çfarë më kanë sjell

këtu”, ka thënë menjëherë pas nënshkrimit

të kontratës sulmuesi i ri i Hajdukut, Tahi-

raj. Tahiraj është i lindur më 21 shtator,

1996 në Torino, Itali, luan në krah ose si

mesfushor ofensiv. Ka kaluar seleksionin e

të rinjve të Juventusit, dhe ka luajtur për

klubin Carpi (si i huazuar nga Juventusi)

dhe për Torinon. Nga Italia ka shkuar në Sl-

loveni ku ka qenë pjesë e Zavërçit dhe Alu-

minijit. Këtë sezon, në Ligën e parë sllove-

ne, është paraqitur 18 herë, duke shënuar

nëntë gola dhe katër asiste për Aluminijin.

Françesco është paraqitur për kombëta-

ren e Shqipërisë për grupmoshat U-17 dhe

U-19, ndërsa posedon edhe nënshtetësi

italiane. Sipas klubit të Hajdukut, ai do të

mbajë numrin 47.

Shkëndija cakton ndeshjet kontrolluese////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ramadani i kënaqur me

ecurinë e përgatitjeve

“Mund të themi se duhet të jemi

të kënaqur pas asaj që kemi

punuar dhe serioziteti i

futbollistëve më bënë që të jem i

kënaqur dhe të kem një motiv

për punë, në çdo stërvitje kanë

qenë shumë të motivuar”,

theksoi Ramadani

Tahiraj nënshkruan me Hajdukun e Splitit///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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NË HALL JAM ME JUVE AKTIVISTËT E VV-SË
“Në momentin që po e lexoni një artikull kritik për
Albin Kurtin, menjehere po eskaloni me akuza.
“Insajderi, medium i klanit Pronto”, e të ngjashme.
Pas një dite, kur po e lexoni ndonjë artikull a status
timin kunder PDK-se, menjëhere po eskaloni me
komente te llojit: Parim Olluri je hero. I duhesh
vendit.
Mbajeni konsistencen. Se paku nje vit. Ose
përzgjedheni opsionin nen A, ose nen B.
Nuk po mundem me ju ra në fije!”, ka shkruar një
status në Facebook, gazetari nga Prishtina Parim
Olluri.

RIKTHIMI I TITIZMIT
“ Ashtu, siç perëndimi toleronte diktaturën titiste-
për të parandaluar rrëshqitjen drejt Sovjetikëve;
edhe sot diktatorët ballkanik po “përkdhelen“ nga
perëndimi, pasi kopjuan mjeshtërisht modelin
titist me shantazhimin rus. Shqiptarët: as atëherë
e as tash, nuk paraqisnin kërncim rus për
perëndimin, prandaj kërkesat e tyre legjitime
vazhdimisht shtyheshin- “për një kohë tjetër””, ka
shkruar një status në Facebook, profesori
universitar, Blerim Reka.

REXHEP QOSJA PËR MINISTËR TË JASHTËM TË
SHQIPËRISË
“Për ministër te Jashtëm te Shqiperise është mirë
me propozu akademik Rexhep Qosjen. 
Kriterin e moshës e ploteson, intelektual po se po,
pajtohet edhe për shkembim te territoreve :) 
Ky eshte propozimi im, por i di Meta punët e veta”,
ka shkruar në profilin e tij në Facebook, gazetari
Lavdim Hamiti.

PROCESI DREJT NATO-S KALON ME
MBËSHTETJEN E SHQIPTARËVE
“Jo të gjithë qytetarët e Maqedonisë e mbështesin
anëtarësimin e vendit në NATO. Shqiptarët e
Maqedonisë mbi 87 % ndërsa maqedonasit nën
30% që është një indikatorë për ambasadorin në
largim Jess L. Baily se procesi drejt Nato-s kalon me
mbështetjen masovike nga shqiptarët e
Maqedonisë dhe me ulje drastike të interesit
maqedonas për aleancën për shkak të vazhdimit të
influencës së Serbisë dhe Rusisë në emocionet e
qytetarëve maqedonas. 
Andaj, përpjekjet e mediave, ambasadorëve dhe
partive politike për të bërë lidhje kauzale -
Marrëveshja e Prespës, Rusia, integrimet dhe
rezervat që kanë partitë opozitare ndaj
ndryshimeve kushtetuese,-kategoria e shtetësisë
nuk qëndrojnë.Pasi linjat e mprehta gjeopolitike
kalojnë nëpër Maqedoni, ShBA detyrohet ta shtyjë
me të gjitha mjetet Maqedoninë në Aleancë për të
parandaluar plasaritjet në vazhdim”, ka shjkruar
nwj status nw Facebook, analisti Selim Ibraimi.

“Në thelb, nëpërmjet një qasjeje të ashpër, ai ven-
dosi 200 vjet paqe botërore”- i shpjegoi Zukerberg një
gazetari të “New Yorker” më herët gjatë këtij viti. “Si
shpjegohet kjo? Për të siguruar stabilitetin e perando-
risë së tij, Augusti, duhej të bënte disa gjëra. Po kësh-
tu, me sa duket edhe Facebook.

Një raport i publikuar në “The New York Times”
javën e kaluar, zbuloi në detaje poshtëruese se sa
larg kishte shkuar Facebook, për të mbrojtur domini-
min e tij, dhe për të sulmuar kritikët. Ndërsa u thel-
luan krizat e ndryshme përsa i përket gjuhës së ur-
rejtjes, keqinformimit dhe privatësisë së të dhënave,
drejtuesit më të lartë të kompanisë u shpërfillën, dhe
pastaj nisën t’ju mbaheshin sekrete, një dëshmi kjo
se platforma ishte shndërruar në një vektor të fusha-
tave të keqinformimit nga mashtruesit online rusë të
mbështetur nga qeveria.

Kompania ndërmori një fushatë agresive dhe lo-
buese të marrëdhënieve me publikun, e cila përf-
shinte krijimin dhe shpërndarjen e postimeve në blo-
gun pro-Facebook, që ishte funksionalisht i
padallueshëm nga “përmbajtja e koordinuar joauten-
tike” (domethënë, lajmi i rremë) që Facebook kishte
premtuar të eliminonte nga platforma e saj.

Në një shembull të veçantë, kompania punësoi
një konsulent politik, që përhapi një teori konspira-
cioni, duke e akuzuar Xhorxh Sorosin për financimin
e protestave kundër Facebook. Me sa duket Zuker-
berg, kishte marrë “qasjen vërtet të ashpër” për kriji-
min e hegjemonisë digjitale.

Të paktën Augusti, ishte një udhëheqës karizma-
tik dhe sundimtar i bindur. Askush në Facebook nuk
shfaqet në Times si një vizionar po aq i guximshëm.
As Xhoel Kaplan, lobisti kryesor i Facebook, i cili e
inkurajoi kompaninë të fshehë faktet, mbi aktivitetin
ndikues të rusëve në SHBA, nga frika e prishjes me re-
publikanët.

As Çak Shumer, i cili u përball me një nga kritikët
kryesorë të Facebook-ut në Senat, dhe i tha atij të
kuptojë se si mund të bashkëpunojë me kompaninë.
(Vajza e Shumer punon për Facebook). As Sheril
Sandberg, drejtoresha që menaxhoi reagimin e dy-
shimtë dhe armiqësor ndaj krizës. Dhe sigurisht as
Zukerberg, i cili duket se ka qenë vazhdimisht i mun-
guar – ose qartë i painteresuar – gjatë takimeve kyçe
rreth trajtimit të gjuhës së urrejtjes dhe keqinformi-
mit nga Facebook.

Kërkesat që drejtori ekzekutiv të dorëhiqet, ose të
paktën të largohet nga roli i tij si kryetar i bordit janë
rritur, por Zuckerberg – i cili kontrollon 60 për qind të
aksioneve me të drejtë vote – nuk ka më shumë gja-
sa të japë dorëheqjen, sesa kishte dikur Augusti.

Siç raporton “Wall Street Journal”, ai u ka thënë
drejtuesve të kompanisë më herët gjatë këtij viti se
Facebook është në luftë. Problemi është se lufta
mund të jetë humbur tashmë. E dëmtuar nga ndali-
mi i rritjes, morali i ulët i punonjësve, rënia e aksione-
ve, zemërimi publik dhe një grup bipartizan armiqsh
në qeverinë aktuale, kohërat e Facebook-ut të dikur-
shëm, të një kompanie që zgjerohet gjithnjë e më
shumë, kanë mbaruar.

Sondazhet e brendshme të kompanisë japin këtë
panoramë:Facebook ishte dikur legjendar për përku-
shtimin e madh kultik të punonjësve të tij – raporti-

mi mbi kompaninë ishte pothuajse i pamundur, për
shkak se punonjësit refuzonin të jepnin informacio-
ne – por besimi i punonjësve tek e ardhmja e Face-
book, siç gjykohet nga anketat e brendshme të rapor-
tuara nga Journal, ka rënë me 32 për qind gjatë vitit
të kaluar, duke qëndruar në 52 për qind.

E frikshme madje edhe për Facebook, është
mundësia për të cilën ekzistojnë disa dëshmi anekdo-
tike, se nuk është më një punëdhënës i kërkuar për
studentët e shkëlqyer të informatikës dhe inxhinieri-
së informatike. Ka dëshmi të bollshme, që sugjerojnë
se Facebook po humbet joshjen e saj ndaj përdorue-
sve.

Në tregjet ku Facebook është më fitimprurës,
baza e tij e përdoruesve ka mbetur e njëjta si në Ame-
rikën e Veriut, ose është duke u pakësuar, si në Evropë.
Kompania, mund të jetë në gjendje të siguroj veten
se Instagrami – që e zotëron tërësisht vetë – vazhdon
të zgjerohet në një mënyrë mbresëlënëse, por sukse-
si i Instagramit, nuk e ka penguar ndëshkimin e Face-
book në tregun e aksioneve.

Vetë amerikanët, kanë ndryshuar mendimet e
tyre rreth mediave sociale gjatë vitit të kaluar, dhe
shumica e tyre besojnë tani se mediat sociale e dëm-
tojnë demokracinë, dhe se qeveria nuk po bën aq sa
duhet për ta rregulluar këtë problem. Zemërimi pu-
blik, duhet të jetë shumë më shqetësues për Face-
book.

Gjigantët e tjerë të teknologjisë, kanë arritur të di-
stancohen nga mashtrimet e drejtuara në Facebook,
pasi ato kanë qartazi shërbime të dobishme. Amazon
ju sjell gjërat në shtëpinë tuaj. Google ju ndihmon të
gjeni gjëra në internet. Apple shet objekte fizike. Fa-
cebook…ju ndihmon të përfshiheni në debate? I jep
trurit tuaj mendimet politike të shokëve të klasës?

Gjatë vitit të kaluar, kam shpenzuar shumë kohë
duke u përpjekur të largoj veten nga platformat e
mega-teknologjisë, përgjithësisht me pak sukses.
Kërkimi në Google, pavarësisht rezervave që kam,
është ende mënyra më e mirë për mua për të lun-
druar në internet; Amazon është ende kaq i përshtat-
shëm, sa që mendimi për ta braktisur më lodh.

Por kam dalë nga Facebook më shumë se një vit
më parë, dhe kam hyrë sërish më pak se një duzinë
herësh që nga ajo kohë. Kontrollimi i logarisë në Fa-
cebook, kishte qenë një zakon i përditshëm, por nuk
kishte përmirësuar jetën time. Jo shumë plebej në
Romë do ta kishte thënë këtë për Pax Romana. Disa
perandori bien, për shkak se pushtohen nga jashtë
ose kalbëzohen nga brenda. Ajo e Zukerbergut, mund
të jetë e para në histori që do të shembet, thjesht për
shkak se qytetarët e saj mbyllën llogaritë e tyre në atë
platformë. (NYmag – Bota.al)

Ngritja dhe rënia e
Perandorisë Zuckerberg!

ANALIZË |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| STOP SHKATËRRIMIT TË KODRËS SË DIELLIT 
“Të vetëdijshëm se jetojmë pranë një mrekullie
natyrore siç është mali Sharr që prek edhe qytetin e
Tetovës, të ndërgjegjshëm për rëndësinë turistike,
ekonomike shëndetësore dhe shëndetësore dhe
ekologjike që ka Kodra e Diellit por të brengosur
nga mos investimi dhe përdhosja e qendrës
turistike, e lënë në harresë nga institucionet
vendore dhe qendrore”, ka shkruar një status në
Facebook, profesori universitar, Izet Zeqiri. 

Mark Zukerberg, nuk është personi i parë në historinë njerëzore, që është
frymëzuar nga August Çezari, themeluesi i Perandorisë Romake. Por ai është
një nga të paktët, ku leksionet e mbretërimit të Augustit kanë një përkim
konkret. Tek e fundit, që të dy këta burra i ndërtuan perandoritë e tyre
ndërkombëtare para se të mbushnin 33 vjeç.
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Zejnulla VESELI

Shkup, 13 janar – Parlamenti i Maqe-
donisë me 81 vota për miratoi të
premten ndryshimet kushtetuese
që dalin nga Marrëveshja  e Pre-
spës. Me aktin final të ratifikimit të
Marrëveshjes së Prespës, Maqedo-
nia përmbylli kontestin e emrit
shumëvjeçar e Greqinë. Bëhet fjalë
për miratimin e katër amendamen-
teve që në të ardhme do të jenë pje-
së e Kushtetutës së Maqedonisë,
me amendamentin 33 emri i shte-
tit nga Republika e Maqedonisë
ndryshohet në Republikën Veriore
të Maqedonisë. Me amendamen-
tit 34 ndryshohet Preambulla në
Kushtetutë ku thuhet se Republika
Veriore e Maqedonisë është shtet i
qytetarëve maqedonas dhe qyte-
tarëve shqiptar, turq vlleh, romë,
boshnjak dhe serb. Me amenda-

mentit 35 garantohet sovraniteti,
integriteti territorial dhe pavarësia
politike e vendeve fqinje. Amenda-
mentin 36 ka të bëjë me kujdesin e
diasporës. Shtetësia do të emë-
rohet si maqedonase / qytetarë i
Republikës Veriorë të Maqedonisë.
Me pranimit e amendamentit të
Lëvizjes BESA, në gjuhën shqipe
shtetësia për shqiptarët do të jetë e
Maqedonisë dhe kështu do të për-
caktohet në të gjitha ligjet ku ka
nevojë. Ndryshimet kushtetuese
do të hyjnë në fuqi sot në gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedoni-
së dhe gjatë javës së ardhshme Mi-
nistria e Punëve të Jashtme të Ma-
qedonisë do të dorëzojë notë deri
të Ministria e Punëve të Jashtme të

Greqisë për të njoftuar se procesi
për ratifikim e Marrëveshjes së Pre-
spës ka përfunduar. 

“Besoj se që në fillim të javës së
ardhshme me publikimin në ‘Ga-
zetën Zyrtare’ mbi vendimet sjella
të djeshme sot do ta dërgojmë
notën nga MPJ e jonë deri te MPJ
greke të dinë se ka përfunduar
procesi. Menjëherë pas asaj ata
hyjnë në procesin e ratifikimit të
marrëveshjes, ndërsa pas saj edhe
ratifikim të protokollit për anë-
tarësim në NATO. Me këtë hyn në
fuqi Marrëveshja e Prespës. Pason
detyra e jonë të lëshojmë letër
deri te të gjitha vendet e botës me
vendim të cilin e ka miratuar Par-
lamenti, ai është obligim nga

Marrëveshja dhe atë do ta bëjmë”
, ka thënë Zaev duke u përgjigjur
në pyetjen e gazetarëve në konfe-
rencën e mbajtur  të shtunën në
Qeveri. 

Sipas Zaevit procesi tani vazh-
don në Greqi dhe e njëjta marrë-
veshje duhet të ratifikohet nga
parlamenti grek. “Pas ratifikimin
nga parlamenti grek pritet të nën-
shkruhet dhe protokolli për anë-
tarësimin e Maqedonisë në NATO
me çka dhe do të hapet dhe rruga
e Maqedonisë për integrimin në
BE dhe NATO”, ka thënë kryemi-
nistri Zoran Zaev. 

Ministri i Jashtëm Nikolla Di-
mitrov ka biseduar me ministrin
alternativ të Punëve të Jashtme në

Greqi, Jorgos Katrugallos, pas dek-
laratës së Panos Kamenos për brak-
tisjen e koalicioni qeverisës për
shkak të çështjes së emrit me Ma-
qedoninë. Lidhur me situatën ak-
tuale pulitke e krijuar në Greqi pas
braktisjes së koalicionit qeverisës
nga ministri i Mbrojtjes Panos Ka-
menos , pikërisht kur parlaementi
grek duhet ta ratifikoj Marrëve-
shjen e Prespës,  ministri i Punëve
të Jashtme të Maqedonisë Nikolla
Dimitov thotë se është koha të
bëjmë një hap para me fqinjët e
afërm, partneritete strategjike dhe
aleatë të ardhshëm që duhet ta ki-
shim bërë shumë më herët. 

“Pata një korrespondencë të
shkurtër me kolegun tim Katrugal-
los dhe mora garanci se qeveria
greke mbetet e përkushtuar fuqi-
shëm në përputhje me interesat
kombëtare të Greqisë për të për-
funduar punën e Marrëveshjes së
Prespës. Unë mendoj se është më e
dobishme të dërgojmë mesazh se
është koha për të dy vendet që janë
fqinjë dhe që ndajnë interesat të
përbashkëta, ta bëjnë këtë hap për
marrëdhënie të afërta strategjike.
Ka mënyrë dhe është shumë i
rëndësishëm edhe në aspektin ven-
dor të rendit të drejtës  kushtetue-
se dhe në aspekt të hyrjes në fuqi të
Marrëveshjes së Prespës, që është
marrëveshje bilaterale
ndërkombëtare dhe këto të dyja
duhet të ndodhinë bashkë. Të hyjë
në fuqi marrëveshja e Prespës së
bashku me dy ratifikimet nga ana e
Parlamentit në Athinë dhe pro-
tokollit qasës për anëtarësimin e
Maqedonisë në NATO. Ekziston
mënyrë se si të zgjidhet kjo”, tha
Dimitrov në pres konferencën për
shtyp mbajtur në Qeveri.  

Shkup, 13 janar - Maqedonia me
dekada të ngecjes mbrapa përfun-
dimisht e hapi rrugën e anëtarësi-
mit në NATO dhe në BE, duke e
zgjidhur problemin më të madh
të jashtëm politik dhe duke hapur
perspektiva. 

Kështu deklaruan  në pres kon-
ferencën e përbashkët të zëvendë-
skryeministres dhe ministres së
Mbrojtjes, Radmilla Shekerinska,
zëvendëskryeministrit për Çështje
Evropiane, Bujar Osmani dhe mini-
strit të Punëve të Jashtme, Nikolla
Dimitrov. Pas  Paralamenti i Ma-
qedonisë të premten në mbrëmje
i miratoi ndryshimet kushtetuese
të cilat dalin nga Marrëveshja e
Prespës, ministrja e Mbrojtjes
Shekerinska tha se për më pak se
një vit kjo Qeveri  e ndryshoi për-
shtypjen në planin e jashtëm poli-
tik, sepse  nuk ka bërë kalkuluar
me interesa personale dhe par-
tiake dhe për shkak të faktit se Ma-
qedonia nuk ka më dekada për të
humbur. “Kjo është mundësi e
madhe për vendin tonë dhe për
qytetarët dhe treguam se për kohë
të shkurtër se Maqedonia ia doli
të bëjë ndryshim të cilin e vërejti e

mbarë bota. Viti i kaluar nuk ishte
vit i lehtë për ne, por kjo rrugë e
suksesshme tregoi se Maqedonia
është e aftë për përparim të madh”,
tha Shekerinska. Sheqerinska
njëhërit theksoi i se Maqedonia e
siguroi vendin e merituar në
tryezën e aleatëve të NATO-s. “Tani
ndodhemi në fillim të një rruge të
re dhe na pret punë e suksesshme.
Anëtarësimi në NATO është garan-
ci për stabilitet, për mos ndryshi-
min e kufijve dhe jep garanci për të
gjithë investitorët aktual dhe të
ardhshëm, më shumë vende pune
dhe paga më të mira. Këtë mundë-

si si shtet duhet ta shfrytëzojmë”,
theksoi ajo për të shtuar se  se tani
Maqedonia pritet t’u kthehet refor-
mave, sigurisë sociale dhe rritjes
ekonomike dhe se pas 12 vitesh
stagnimi këto reforma kërkojnë
kohë dhe angazhim dhe prandaj
Qeveria do ta drejtojë të gjithë
energjinë ndaj proceseve refor-
muese. “Tani na pret shumë punë
edhe për anëtarësim në NATO, me
ç’rast pritet agjendë e shpejtë dhe
ambicioze për inkuadrimin e ven-
dit edhe nga aleatët tanë.Këtë vit
kur është ditëlindja e 70-të e
Aleancës, vendi ynë arriti të ulet

në tryezën e NATO-s si natare e 30-
të”, tha Radmilla Shekerinska, mi-
nistrja e Mbrojtjes 

Ndërkaq zëvendëskryeministri
Osmani, vlerësoi se të gjithë së ba-
shku kemi bërë sukses historik si
politikanët, qytetarët dhe të gjithë
që e ndjejmë vendin si tonin dhe
që dëshirojmë të ardhme stabile
dhe të sigurt për fëmijët tanë.

“Maqedonia tani tërësisht
është e çliruar dhe e mbrojtur prej
lojërave gjeopolitike të qendrave
të mëdha të fuqive të cilat konside-
rohen kanosje ndaj sigurisë së
mbarë rajonit. Negociatat me të
cilat Maqedonia bëhet shtet anë-
tar i BE-së do të thonë standarde
evropiane në administratë, stan-
darde evropiane në qeverisjen e së
drejtës, standarde në arsim, shën-
detësi, art, kulturë”…, theksoi
Osmani. Kjo sipas Osmanit do të
thotë kushte më të mira për
udhëheqjen e biznesit, limë biz-
nesi më të mirë ë për sipërmarrësit,
standard më të mirë jetësor. “Stan-
dardet do t’i sjellim këtu, që fë-
mijët tanë të mbeten këtu, të mos
i kërkojnë jashtë vendit”, shtoi
Osmani.

Sipas tij, suksesi i Maqedonisë
dhe i Greqisë paraqet nxitje dhe
simbol edhe për vendet e tjera,
simbol i optimizmit për të gjithë
nga Ballkani Perëndimor, për atë
se si ndërtohen marrëdhëniet e
mira me fqinjët, dhe se si me qasje
pozitive mbyllen çështjet e hapura.

“I porosis edhe Kosovën edhe
Serbinë t’i hapin pikëpamjet poli-
tike dhe të bëjnë kompromise,
ndërsa mesazhi, duhet të arrijë
edhe deri tek elitat tona politike,
pajtimi i jashtëm nuk do të jetë i
plotë pa siguruar pajtim të brend-
shëm”, tha Bujar Osmani zëvendës
kryeministri për Çë shtje evropia-
ne. Sot kemi identitet të mbrojtur
dhe mbrojtje të asaj që është më e
rëndësishme për vendin, përkufizi-
min e Maqedonisë me rajonin
tjetër gjeografik i cili është edhe
në vende të tjera Me ratifikim e
Marrëveshjes së Prespës nga ana e
deputetëve të Parlamentit të Ma-
qedonisë ministri i Punëve të Ja-
shtme Nikolla Dimitrov theksoi se
u zgjidh problemi më i madh në
politikën e jashtme, i cili me deka-
da e tërhoqi Maqedoninë mbrapa.
(Z.V.)

MARRËVESHJA E PRESPËS MERR DRITË JESHILE NË SHKUP

Topi në fushën greke
Ndryshimet kushtetuese
do të hyjnë në fuqi sot në
gazetën zyrtare të
Republikës së
Maqedonisë dhe gjatë
javës së ardhshme
Ministria e Punëve të
Jashtme të Maqedonisë
do të dorëzojë notë deri
të Ministria e Punëve të
Jashtme të Greqisë për të
njoftuar se procesi për
ratifikim e Marrëveshjes
së Prespës ka përfunduar,
ose thënë në gjuhën
sportive, tani topi
ndodhet në fushën greke

TË GJITHA RRUGËT SHPIJNË PËR NË BRUKSEL

Maqedonia e siguroi vendin e merituar në tryezën e aleatëve të NATO-s
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Shkup, 13 janar - Krenarë për guxi-
min e deputetëve, i vetëdijshëm
për hidhërimin e një pjese të qyte-
tarëve, por edhe i bindur për një
të ardhme më të mirë, kryeministri
Zoran Zaev, një ditë pas miratimit
të ndryshimeve kushtetuese në
Kuvend, vendin tashmë e quajti
Republika e Maqedonisë së Veriut.

"Po. Përmenda që të kuptojnë
qytetarët fillimisht nga goja e krye-
ministrit sesa serioz është vendimi
që u mor në parlamentin tonë.
Marrëveshja hyn në fuqi pasi të ra-
tifikohet edhe në parlamentin
grek. Zbatimi qartë është shënuar
në marrëveshje. Për përdorim

ndërkombëtarë në fuqi hyn
menjëherë. Për përdorim vendor
me hapjen e kapitujve jo më
shumë se pesë vjet. Është përshk-
ruar në hollësi. Por përfundimisht
kjo është zgjidhja të cilën e pra-
nuam dhe kjo është zgjidhja që i
hap perspektivat e gjithë popullit
dhe vendit tonë”- tha Zoran Zaev,
kryeministër.

Zaev është i sigurt se marrëve-
shja do të kalojë edhe në parla-
mentin grek.

Fuqishëm besoj se miku ynë
Greqia do ta ratifikojë Marrëve-
shjen e Prespës dhe do të jetë ven-
di i parë që do e nënshkruajë pro-
tokollin për anëtarësim në NATO
dhe më pas do i bëjë edhe 28 ven-

det tjera anëtare të Aleancës ta
bëjnë të njëjtën, të bëhemi vendi i
30 anëtarë i NATO-s”- pohoi Zoran
Zaev.

Kryeministri është kundër
mbajtjes së zgjedhjeve të parakoh-
shme. Ai tha se me atë do kishte si-
guruar mandat të ri prej katër
vjetësh, por do i dëmtojë proceset
e reformave në vend. Megjithatë,
ai tha se LSDM seriozisht do e sh-
qyrtojë kërkesën që dje e bëri lide-
ri i VMRO-DPMNE-së Hristijan
Mickovski. Sipas Zaevit, Mickovski
kërkon diçka për të cilën e lut Zotin
të mos realizohet.

Dje, në një ngjarje të këtillë,
opozita e cila gjatë gjithë kohës e
bllokon integrimin euroatlantik të

Maqedonisë, bashkë Mickovski,
Gruevski, Baçev dhe gjithë të tjerët
bëjnë bllokada pa dhënë ndonjë
alternativë, ndërsa edhe fëmijët e
vegjël e dinë se për Maqedoninë
nuk ka alternativë, del me thirrje
për zgjedhje- kjo është serioze.
Nëse të paktën nuk mendojmë
nuk do të ishim politikanë dhe par-
ti politike serioze”- u shpreh Zoran
Zaev, kryeministër.

Zaev porositi se mbyllja e kësaj
çështje historike me emrin është
edhe vendim kundër izolimit, pasi-
gurisë dhe varfërisë në vend. Ai
theksoi se tani në Kushtetutë janë
inkorporuar jo vetëm identiteti
maqedonas por edhe i të gjitha ko-
muniteteve në vend.

Ivanovi nuk
mundet më
asgjë të pengojë
Shkup, 13 janar - Nuk ka nevojë
për pritjen e nënshkrimit të Presi-
dentit të shtetit, e as për ndonjë
procedurë tjetër shtesë. Eksperti i
së drejtës kushtetuese dhe ish-
kryetar i Gjykatës Kushtetuese,
Trendafil Ivanovski, thotë se me
votimin e djeshëm në Kuvend,
ndryshimet kushtetuese hyjnë në
fuqi. Me shpalljen e djeshme të
amendamenteve kushtetuese 33,
34, 35 dhe 36 në fakt ata tashmë
janë në fuqi. Në bazë të nenit 131
të Kushtetutës, me shpalljen e
ndryshimeve, përkatësisht amen-
damenteve, ato hyjnë në fuqi.
Ashtu siç edhe vetë Kushtetuta
me aktin e votimit hyn në fuqi”-
tha Trendavil Ivanovski, ekspert i
së drejtës kushtetuese. Tani vijon
ratifikimi i Marrëveshjes së Pre-
spës në parlamentin grek – një
proces për të cilin Ivanovski beson
se do të bëhet me sukses. Në të
kundërtën gjithçka kthehet siç ka
qenë, siç edhe parashikohet me
ligjin kushtetues.m Kjo do të
thotë se marrëveshja nuk është
miratuar, që do të thotë se as
ndryshimet kushtetuese nuk janë
miratuar, apo amendamentet ku-
shtetuese nuk janë miratuar, se-
pse të gjithë ata ishin në funksion
të amendamentit 33, dhe ai ishte
për ndryshimin e emrit të shte-
tit”- pohoi Trendavil Ivanovski, ek-
spert i së drejtës kushtetuese.
Kryeministri Zaev njoftoi se, dje
Parlamenti miratoi një vendim
për shpalljen e amendamenteve
dhe për shpalljen e ligjit kushte-
tues dhe se ato që sot do të pu-
blikohen në Gazetën Zyrtare.

Haradinaj 
takoi Zaevin
Shkup, 13 janar -Kryeministri i Ko-
sovës Ramush Haradinaj ka takuar
sot kolegun e tij nga Maqedonia e
Veriut Zoran Zaev. Lajmin e ka
bërë të ditur vetë Haradinaj për-
mes një statusi në fejzbuk. Ja çfarë
shkruan ai:
“Takova sot homologun tim të Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut,
Zoran Zaev, të cilin e përgëzova për
përmbylljen me sukses të plotë të
Marrëveshjes së Prespës, duke i
garantuar popullit dhe shtetit fqinj
perspektivë të qartë euro-atlan-
tike. Kosova qëndron e përkush-
tuar në ndërtimin e një rajoni sta-
bil dhe në këtë drejtim
marrëdhëniet me Shkupin zyrtar
janë të shkëlqyera. RH”, thuhet në
postimin e kryeministrit Haradi-
naj.

Shkup, 13 janar - Zv.kryeministri për Çë-
shtje Evropiane, Bujar Osmani në një kon-
ferncë të përbashkët me Nikolla Dimitrovin
dhe Radmilla Sheqerinskën për ndryshimet
kushteteuse tha mes tjerash se rejtingu i
BDI-së është dyfyshuar pas ndryshimit të

emrit dhe anëtarsimit në NATO, “Nëse
mbahen zgjedhjet nesër, BDI dyfyshohet” u
shpreh Osmani. Ndryshe edhe në anketat e
fundit të realizuara nga shumë institute si
dhe nga IRI, BDI radhitet parti e parë në elek-
toratin shqiptarë.

Kryetari i Republikës së Sh-
qipërisë, Ilir Meta e përshëndeti
votimin e ndryshimeve kushtetue-
se në Kuvendin e Maqedonisë që,
siç tha ai do t’i japin jetë marrëve-
shjes së Prespës dhe do t’i çelin
Maqedonisë rrugën euro-atlan-
tike. “Ky është një vendim i rëndë-
sishëm historik për Maqedoninë,
por edhe për të gjithë rajonin e
Ballkanit”, shkruan kryetari i Sh-
qipërisë Ilir Meta në profilin e tij

zyrtar në Facebook.
Kryetari Meta përshëndet

përkushtimin e kryeministrit Zo-
ran Zaev si dhe faktorin shqiptar
që mundësuan konsensusin e ne-
vojshëm dhe i hapën vendit rrugën
pa kthim drejt NATO-s dhe BE-së.

“Shqipëria do të vijojë të mbë-
shtesë fuqimisht Maqedoninë e të
gjithë fqinjët e saj në rrugën e inte-
grimit euro-atlantik”, shkro në
fund kryetari Meta.

Meta: Vendim historik dhe i rëndësishëm për Maqedoninë

Osmani: Nëse mbahen zgjedhjet
nesër, BDI i dyfyshon votat

Zaev është i sigurt se
marrëveshja do të kalojë
edhe në parlamentin grek
Fuqishëm besoj se miku
ynë Greqia do ta ratifikojë
Marrëveshjen e Prespës
dhe do të jetë vendi i parë
që do e nënshkruajë
protokollin për
anëtarësim në NATO dhe
më pas do i bëjë edhe 28
vendet tjera anëtare të
Aleancës ta bëjnë të
njëjtën, të bëhemi vendi i
30 anëtarë i NATO-s”-
pohoi Zoran Zaev
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Destan JONUZI

Shkup, 3  janar - Ligji për punën dhe
financimin e partive politike po
ndryshohet shpesh, ndërsa çdo
ndryshim ka sjell më pak transpa-
rencë dhe kontroll në punën e tyre.
Në vitin 2009, partitë u liruan nga
obligimi i paraqitjes së raporteve
tre mujore, ndërsa disa vite më
vonë së bashku votuan për përja-
shtim nga Ligji për qasje të lirë të
informacioneve me karakter publik.
Por, sa dhe cilat çështje do të ndry-
shojnë me ndryshmet e reja në
Ligjin për qasje të lirë në informa-
cionet me karakter publik të cilat
për momentin janë në procedurë
përgatitore. 

Burimet të kyçura në grupet e
punës sqarojnë se edhe pse te ato
nuk ka parti politike, por ka profesor
universitar të cilët mbrojnë tezën
se financimi i partive politike është
çështje private e partive. Nga Mini-
stria e Drejtësisë thonë se sipas pro-
pozimit, puna financiare e partive
politike do të jetë subjekt i infor-
macioneve me karakter publik. Si-
pas ndryshimeve të propozuara afa-
ti për kërkesë të informacionit do
të zvogëlohet nga 30 në 20 ditë. Në
propozim ndryshimet ligjore para-
shihet që komisioni për ankesa pas
qasjes së lirë në informacionet me
karakter publik të mund të ngritë
edhe procedura hetimore për
shkelje të ligjit.

Propozim ndryshimet për nor-
mat e reja ligjore po i harton grupi
i punës i përbërë nga përfaqësues të
organizatave qytetare dhe Sin-
dikatës së pavarur të gazetarëve
dhe punëtorëve të medias, të cilët
më së shumti e shfrytëzojnë
mundësinë për qasje deri te infor-
macionet me karakter publik. Nga
Ministria e Drejtësisë kanë bërë të
ditur se bashkësitë fetare nuk do të
jenë bartës të informacioneve me
karakter publik për arsye se nuk sh-
frytëzojnë para nga buxheti. 

PROCESI GJYQËSOR “TALIR”
ZBULON JOTRANSPARENCËN

FINANCIARE
"Jam e vetëdijshme se Maqedo-

nia do të jetë një nga vendet e rral-
la kur partitë politike do të duhet
doemos të përgjigjen për pjesën e
financimit të tyre, por njëkohësisht
Maqedonia është vendi i vetëm ku
po zhvillohet një proces gjyqësor
siç është "Talir", për pastrim parash,
me të cilin rast janë ngrirë 69 objek-
te të VMRO-DPMNE-së e të cilat kjo
parti i ka blerë nga vitit 2009 deri në
vitin 2015. Kështu që në një shoqë-
ri skajshmërisht të partizuar e drej-
ta që opinioni të dijë nga ku vjen

dhe ku shkojnë parat nuk mund
dhe as që mund të jetë çështje e
brendshme e partisë", thotë Çausi-
dis, anëtare disavjeçare e Lidhjes së
Sindikatës së Gazetarëve të Maqe-
donisë.

Nga ana tjetër, ish-deputeti
Zudi Xhelili thotë se thellësisht
është i bindur se financimi i partive
politike në Maqedoni ka qenë bu-
rim i korrupsionit.

"Në emër të financimit të parti-
ve janë bë malverzime të mëdha.
Shpresoj se me propozimet e reja
ligjore për transparencë financiare
të partive, partitë politike do të jenë
më të kujdeshme me financat e tyre
sidomos gjatë proceseve zgjedhore.
Ligji duhet të jetë i qartë, shumë me
rëndësi është të jetë i zbatueshëm
dhe rigoroz në pjesën e sanksioni-
meve. Ndryshe nuk ka kuptim, pasi
që e gjithë lufta që bëhet për pozi-
cione nëpër parti politike ka vetëm
një qëllim, pasurimi tej mase i
krerëve të partive politike dhe kla-
neve për rreth tyre", deklaroi për ga-
zetën KOHA, Zudi Xhelili, ish-de-
putet.

Sipas tij, nëse partitë do të fi-
nancoheshin kryekput nga buxhe-
ti i shtetit, transparenca do të ishte
më e madhe dhe dukshëm do të
uleshin dukurit negative.

INFORMIMI I PUBLIKUT, I
DOMOSDOSHËM

Partitë politike në Maqedoni,
ende nuk janë deklaruar se a duhet
që çështja e tyre financiare të jetë
objekt i informacioneve me karak-
ter publik, të cilin informacion do
të mund qytetarët ta kërkojnë në
çdo kohë nga partitë politike.

Nga Lidhja Social Demokrate e
Maqedonisë (LSDM) thonë se çë-
shtja e financimit të partive politike
është shumë e rëndësishme dhe se

partitë politike duhet të përfshihen
në procesin e subjekteve që japin
informacione me karakter publik.

"Absolutisht vlerësoj se partitë si
dhe institucionet duhet që të jenë
subjekt i kontrollit të opinionit për
gjithë punën e tyre. Transparenca
do ta rikthen besimin të funksioni-
mi i sistemit partiak, ndërsa me këtë
do të zvogëlohet edhe mundësia
për malverzime të ndryshme për të
cilat kemi qenë dëshmitarë në të
kaluarën", thonë nga LSDM.

Nga ana tjetër përfaqësuesit e
partisë më të madhe opozitare ma-
qedonase VMRO-DPMNE-së nuk
marrin pjesë në punimet e grupit
të punës në të cilin po shqyrtohen
propozim ndryshimet për qasje deri
te informacionet financiare të par-
tive politike.

"Përfaqësuesit tonë nuk marrin
pjesë në grupet e punës dhe ne nuk
e dimë se çfarë është paraparë me
këto propozim ndryshime. Për këtë
arsye për momentin nuk kemi
ndonjë qëndrim për këto propozim
ndryshime", thonë nga VMRO-
DPMNE-ja.

Partitë politike shqiptare me të
cilat kontaktojë gazeta KOHA,
thonë se propozim ndryshimet
ende po hartohen dhe se kur të jenë
në rend dite ato të dalin me qën-
drimin e tyre.

Me ligjin për partitë politike nga
viti 2004 parashihej që për të the-
meluar një parti politike duheshe të
ketë 500 anëtarë me të drejt vote
dhe të cilët do të nënshkruaj dekla-
ratën e themelimit. Por kjo praktik
ka pësuar ndryshime në vitin 2007
kur numri anëtarëve për të theme-
luar një parti politike është rritur
në 1000.

VMRO-DPMNE dhe LSDM tri
herë e kanë ndryshuar procedurën
për themelim të partive politike. Në

vitin 2004 deklaratat e themelue-
sve të partisë u nënshkruheshin te
Noteri, ndërsa në vitin 2007 u ndry-
shua që ky formalitet të bëhet para
përfaqësuesit të ministrisë së
drejtësisë, që në vitin 2008 përsëri
të rikthehet tek noteri.

Në vitin 2008 në Kodin
Zgjedhor është parashikuar që për
njësitë zgjedhore të diasporës të
mblidhen së paku 200 nënshkrime
për një njësi zgjedhore, që në vitin
2001 të rritet numri në 1000.

Gjatë zgjedhjeve të vitit 2006
ishte paraparë me ligj se një qyte-
tarë gjatë fushatës zgjedhore
mund të jep donacion deri në 5
mijë euro, ndërsa firmat dhe biz-
nesi mund të jep donacion deri në
20 mijë euro. Në vitin 2011, ky nen
ndryshohet dhe kështu që në vend
të 20 mijë euro, firmat mund të ja-
pin donacion 5 për qind nga të
ardhurat vjetore. Në vitin  2014 ky
nen përsëri pëson ndryshime, dhe
me këtë ndryshim firmave u lejohet
që të japin donacion për partitë po-
litike gjatë fushatës zgjedhore deri
në 50 mijë euro. Pas Marrëveshjes
së Përzhinos në vitin 2015, u bë
edhe një ndryshim me të cilin per-
sonave fizik u lejohet që të bëjnë
donacion për partinë e tyre të
"zemrës" deri në 3 mijë euro, e për
firmat përsëri deri në 20 mijë euro.

Me kalimin  e viteve, partitë po-
litike e kanë lehtësuar edhe rekla-
mimin e tyre politik. Kështu që ato
gjatë kohës së zgjedhjeve mund të
reklamohen në media, ndërsa për
këtë shërbim mos paguajnë,
gjegjësisht ky të jetë një donacion
nga vet media. Për herë të parë në
vitin 2014 këto donacione kanë
qenë të limituara në 50 mijë euro.
Ndërsa pas marrëveshjes së Përzhi-
nos ky nen tërësisht është larguar
nga Ligji.

FINANCIMI I PARTIVE POLITIKE

Transparenca, 
pika më e ndjeshme

"Në një shoqëri
skajshmërisht të partizuar
e drejta që opinioni të dijë
nga ku vjen dhe ku
shkojnë parat nuk mund
dhe as që mund të jetë
çështje e brendshme e
partisë", thonë njohësit e
zhvillimeve politike në
vend

"Në emër të financimit të
partive janë bë
malverzime të mëdha.
Shpresoj se me
propozimet e reja ligjore
për transparencë
financiare të partive,
partitë politike do të jenë
më të kujdesshme me
financat e tyre sidomos
gjatë proceseve
zgjedhore. Ligji duhet të
jetë i qartë, shumë me
rëndësi është të jetë i
zbatueshëm dhe rigoroz
në pjesën e
sanksionimeve. Ndryshe
nuk ka kuptim, pasi që e
gjithë lufta që bëhet për
pozicione nëpër parti
politike ka vetëm një
qëllim, pasurimi tej mase
i krerëve të partive
politike dhe klaneve për
rreth tyre", deklaroi për
gazetën KOHA, Zudi
Xhelili, ish-deputet.

Koha
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 13 janar – Moti i acartë, nuk
ka ndalur lypsarët, të dalin të
kërkojnë lëmoshë. Ndonëse tem-
peraturat nën zero nuk kanë pen-
guar as gratë të dalin e të mbajnë
në krah një fëmijë. Kjo pasqyrë
shihet për çdo ditë në qytetin e
Shkupit. Mbrojtja e fëmijëve është
e përcaktuar me ligj dhe në këtë
rast shkelet nga ana e grave ligji,
që nxjerrin në të ftohtë, fëmijët.
Ministria e Punës dhe Politikës so-
ciale dhe Ministria e punëve të
brendshme, të cilët janë
përgjegjës për mbrojtjen e kësaj
kategorie, topin e hedhin te njëri –
tjetri. Përgjegjësia bie mbi ata in-
stitucione që të monitorojnë nga
afër situatën në gjithë territorin
duke u ofruar ndihmë dhe duke i
strehuar të gjithë personat që
gjenden në vështirësi, siç janë
edhe endacakët. “Ne besojmë se
përgjegjësi i aktiviteteve duhet të
jetë MPB me çrast do të regjistrojë
këta njerëz dhe pastaj të dërgohen
në Qendrën për punë sociale ku
ekipet e ekspertëve do të japin
ndihmë dhe mbështetjen e nevoj-
shme. Por, për fat të keq kjo nuk
ndodh. Vetëm punëtorët socialë
dalin në teren për t'u kujdesur për
ta”,  thotë Natasha Stanoeviç nga
Qendra për kujdesin social. Mini-
stria e punëve të  brendshme rea-
gon ndaj këtij qëndrimi, duke
theksuar se janë duke u ndërmarrë
masa, natyrisht në koordinim me
institucionet e tjera kompetente.
“Mund të them se vitin e kaluar në
Departamentin e punëve të brend-
shme u evidentuan dhjetëra raste
penale sipas nenit 201, paragrafi 2

të kodit penal të Republikës së Ma-
qedonisë.  Që prindi adoptues, kuj-
destari apo personi tjetër, i cili i ka
detyruar një punë të voglit që nuk
i përshtatet moshës së tij dhe fuqi-
së fizike, nga vetë interesimi, e çon
atë të lyp dhe të bëjë veprime të
tjera që janë të dëmshme për zh-
villimin e tij”, tha Toni Angellovski,
zëdhënësi i Ministrisë së Punëve
të Brendshme. 

Ministria e Punës dhe Politikës
Sociale apelon se nëse qytetarët
vërejnë ndonjë person të pastrehë
ta paraqesin atë në numrat e te-
lefonit aktual, kujdestarë, që të
vendosen në ndonjërin prej qen-
drave të pranimit, të cilat janë në
funksionim nga fillimi i periudhës
së dimrit, me qëllim të mbrohen
nga temperaturat e ulëta ekstre-
me, informon Koha. Nga kjo mini-

stri thonë se pas paraqitjes në
numrat e telefonit ekipet mobile
nga Qendrat për punë sociale dhe
Kryqi i Kuq dalin në terren dhe i
vendosin të pastrehët në disa pika
në Shkup dhe nëpër Maqedoni ku
marrin rroba të pastra, ushqim të
ngrohtë, ngrohje dhe ndihmë
mjekësore. Personat, të cilët refu-
zojnë të vendosen në ndonjërin
prej pikave u shpërndahen thasë
për fjetje, batanije, rroba, ushqim,
informojnë nga Ministria e Punës
dhe Politikës Sociale. 

“Në periudhën prej 16 dhjetorit
të vitit të kaluar deri më 11 janar të
këtij viti janë strehuar 150 persona,
aty kanë vend për bujtje, ushqim,
ambient për tu pastruar. Ka
ngrohje, batanije, ata kanë marrë
nga një palë çizme nga Kryqi i Kuq.
Ne kemi edhe ekip në detyrë, të
cilët dalin në teren, që gjurmon
për endacakët, të cilët duan të si-
stemohen në qendrën tonë, që të
kujdesemi për ata. Zakonisht janë
gjetur njerëz me moshë madhore
nga 45 – 50 vjeç, kryesisht me-
shkuj”, tha për Koha, Dragana Lla-
zarevska, koordinator e punktit për
endacakët. Krahas kësaj qendre në
funksion janë edhe tre qendra
rajonale pranimi në Manastir, Stru-
micë dhe Strugë. Gjithashtu MPPS
i ka angazhuar të gjitha Qendrat
për punë sociale në Maqedoni që
në ueb faqen e tyre të publikojnë
numra telefonash kujdestarë për
paraqitje të pastrehëve dhe fa-
miljeve tjera pa kushte adekuate
për jetesë. Aktivitete të këtilla janë
ndërmarrë edhe gjatë dimrit
2017/2018, kur rreth 120 persona
ishin vendosur nëpër objekte të in-
stitucioneve për mbrojtje sociale,
të cilët janë përfshirë në pilot pro-
gramin për mbështetje të jetesës.

Zaharieva:
Anëtarësimi i
Maqedonisë në
NATO, interes
kombëtar për
Bullgarinë
Me interes kombëtar për Bull-
garinë lidhur me Republikën e
Maqedonisë është të kemi fqinj
të sigurt dhe stabil.
Shteti do të jetë i tillë, kur të
bëhet anëtare e NATO-s dhe e
BE-së, deklaroi shefja e diplo-
macisë bullgare Ekaterina
Zaharieva. 
Zaharieva tha se “vendi nuk do
të bëjë kompromis me kushtet,
të cilat duhet të respektohen
për t’u bërë pjesë e gjithë pro-
cesit të negociatave të BE”, tran-
smeton BGNES.

Plagoset 
një person në
Gjevgjeli
Me 12.01.2019 në ora 13.00
është lajmëruar se në eterin e
fshatit Negorci, Gjevgjeli në
vendin e quajtur “Smrekova
cuka”, K.K.(52) nga fshati Ne-
gorci, derisa ka qenë duke u
kthyer tek prona e tij me dhitë
ka dyshuar se afër ka ujq dh ka
gjuajtur me një pushkë gjuetie,
të cilën e ka pasur me leje, tran-
smeton Almakos.
Pastaj K.K., sipas rrëfimit të tij
është drejtuar tek vendi dhe e
ka gjetur I.V.(29) nga Shtipi me
lëndime në trup. K.K. me ve-
turën e tij e ka dërguar I.V. në
Spitalin e përgjithshëm në
Gjevgjeli.
Është i njoftuar edhe prokurori
publik ku po punohet për
zbardhjen e rastit.

Një grua u 
gjet e vdekur 
në banesën e 
saj në Manastir
Më 12.02.2019 ora 15:20, në
Sektorin për Punë të Brendsh-
me Manastir  është paraqitur
rasti, ku në rrugën “Klanica” në
banesën e saj është gjetur e
vdekur M.C(80).
Me urdhër të Prokurorit Publik
trupi i të ndjerës është dërguar
për autopsi.

KUJDESI SOCIAL

Ekip në shërbim 
të endacakëve
Ministria e Punës dhe
Politikës Sociale apelon
nëse qytetarët vërejnë
ndonjë person të
pastrehë ta paraqesin atë
që të vendosen në
ndonjërin prej qendrave
të pranimit, të cilat janë
në funksionim nga fillimi
i periudhës së dimrit, me
qëllim të mbrohen nga
temperaturat e ulëta
ekstreme

Ushqim për të pastrehët 
Të pastrehët të cilët janë të
vendosur në qendrën e
përkohshme në Momin Potok
në Shkup morën shujta të
ngrohta përmes një zgjidhje
mjaft kreative që përbëhet nga
ushqimi i tepërt. Kjo zgjidhje
erdhi pas një apeli publik që
ushqimi i tepërt të
grumbullohet përmes aksionit
“Ushqim për të gjithë”. Ky
aksion do të vazhdojë dje do të
jetë në dispozicion të njerëzve
të pastrehë. 
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Tetovë, 13 janar - Përfundimi i Xha-
misë në Kodrën e Diellit dhe
objektit shumëdimensional pranë
varrezave të qytetit të Tetovës,
janë dy nga shumë prioritetet e
Myftinisë së Tetovë. Këto dy objek-
te këtë vit pritet të përfundojnë
dhe të jenë në shërbim të besim-
tarëve dhe myftinisë.Këtë e ka
bërë të ditur Myftiu i Tetovës Qani
Nesimi, duke nënvizuar se të dy
objektet janë duke u rregulluar
me donacione.

“Një sfidë që na pret këtë vit
është hapja e objektit tek varre-
zat, objekt i cili ka që tre vite që ka
filluar të ndërtohet.Jemi kah fun-
di por dihet se objektet që ne
ndërtojmë varen nga donacio-
net.Kemi shpresë që deri kah mesi
i këtij viti ky objekt do të përfun-
dohet.Ka mbetur parking, izolimi
jashtë i objektit dhe mobilimi.Ne
mendojmë se me këtë objekt do
të arrijmë që të gjitha aktivitetet e
Myftinisë ti realizojmë në të ardh-
men” tha myftiu Nesimi.

Ai sqaron në kuadër të këtij
objekti do të kryhen shumë shër-
bime.“

Është një objekt memorial fe-
tar, që do t`i shërbejë xhematit
dhe neve si Muftini.Ai objekt do
të ketë shërbimet e një varrimi
gjegjësisht do të ketë vend për
larje të kufomave, vend për për-
gaditjen e atyre të cilët i lajnë
kufomat, do të ketë vend për të
parkuar makinat të cilat bëjnë

transportimin e kufomave, kemi
një vend të lënë aty për të bërë një
morg brenda mundësive ekono-
mike do të duhet që të rregullohet
nënkuptohet kjo sepse ne të gjitha
këto gjëra nuk mund ti bëjmë
mënjëherë.Kemi  edhe magazinën
ku do të mbahen materialet,
gjegjësisht mjetet e punës do të
mbahen edhe  materialet e tjera
që kanë të bëjnë në lidhje me var-

rimin kjo është bodrumi i objek-
tit”, nënvizoi Nesimi.

Nga Muftinia e Tetovës thek-
sojnë se pjesa tjetër e objektit do të
ketë kararkatere të tjera dhe në
funskion të besimtarëve. 

“Pjesa tjetër e objektit pjesa
përdhesë dhe lartë janë sallat e
takimeve, tubimeve dhemanifesti-
meve që do të bëjmë.Janë gjitha-
shtu edhe disa zyra që neve na

duhen si muftini dhe si shërbim
varrimi dhe kemi dy kolegë që janë
përgjegjës të varrimit.Kemi tre
punëtorë të cilët janëpunëtorë fi-
zikë atje dhe ata kanë edhe hapë-
sirën e tyre ku duhet që të përgadi-
ten, kanë uniformatteshat e tyre
për punë dhe kështu me rradhë
dhe në të gjithë këtë është para-
parë edhe biblioteka, një biblio-
tekë interne e Bashkësisë Fetare
Islame por që mund të shërbehet
çdokush që dëshiron.Aty janë dy
dhoma të cilat janë për shërbime
që ne ju themi dhoma për ngu-
shëllime për arsye se e dini se qyte-
ti duke u rritur, duke u urbanizuar
ngushtohet edhe mundësia që kur
tek ndonjë familje ndodh një rast
vdekjeje të mund ti presë njerëzit
për ngushëllime në hapësirat e kë-
tij objekti”, deklaroi Qani Nesimi
myfti i muftinisë së Tetovës.Sipas
tij, sfida tjetër është përfundimi i
Xhamisë në Kodrën e Diellit. Atje
është punuar falë donatorëve. 

(U.H)

Shkup, 13 janar - Në tregun e
punës në Maqedoni ka 8.459 ven-
de të lira të punës, nga ku pjesa
më e madhe apo 3.264 janë në
grupin “punëtorë në aktivitete
shërbyese dhe shitje”.

Më pas vijojnë punëtorët e
grupit “teknikë dhe profesione të
mesme” ku ka 1.172 vende të lira, e
më pastaj “rregullues të makina-
ve”, me 1.221 vende të lira. 858 ven-
de të lira të punës ka edhe për
shërbëtorë. Sipas Entit Shtetëror

për Statistika, shkalla e vendeve të
lira të punës është 1.67%, ndërsa
shkalla më e madhe e vendeve të
lira të punës ka sektori i “shërbi-
meve administrative dhe aktivi-
tete ndihmëse” që është 5.08%,
derisa shkalla më e vogël është në
sektorin e “furnizimit me energji
elektrike, gaz, klimatizim”, kë
është 0.21%. Shkalla më e madhe
të vendeve të lira të punës me
2.44% kanë firmat me tre deri në
9 punëtorë.

Shkup, 13 janar - Me borxh prej 5.1
milionë euro, Ndërmarrja publike
“Rrugët e Maqedonisë” mban rekor-
din në mesin e institucioneve pu-
blike dhe ndërmarrjeve publike si-
pas shumës së obligimeve
financiare të papaguara ndaj Drej-
torisë së të ardhurave publike. Në
listën e fundit të borxhlinjve të DAP-
it mbi 4500 kompani dhe qytetarë
shtetit i kanë borxh 164 milionë
euro për tatime, kontribute dhe do-
gana. Në listën e zezë të borxhlinjve
që nuk i kanë kryer obligimet e tyre
deri në mbarimin e vitit të kaluar
mund të shihen edhe shumë kom-
pani të njohura nga sektorë të ndry-
shëm, por edhe disa ndërmarrje pu-
blike që me vite të tëra nuk
paguajnë tatime. Përveç “Rrugët e
Maqedonisë”, në listën e atyre që
nuk paguajnë tatim janë edhe kom-

pania e falimentuar shtetërore “Eu-
rokompozit”. Borxhi i kësaj kompa-
nie për të cilën qeveria kërkon inve-
stitor për ta blerë, përfundimisht
me dhjetorin e vitit të kaluar është
2.2 milionë euro. Lartë në listën e
borxhlinjve janë edhe disa ndër-
marrje komunale. Kështu, borxhi i
NPK Komunalec- Gostivar është 3,1

milionë euro. NPK- Tetovë shtetit
për mos pagesën e tatimit dhe kon-
tributeve i ka borxh 2 milion euro.
Borxhi i Pastërtisë dhe gjelbërimit
nga Kumanova është 1.7 milionë
euro, ndërsa NKP Standard e Dibrës
ka borxh prej 1.3 milionë euro. Nga
ndërmarrjet tjera dhe kompanitë
që kanë borxh më pak se një milion

euro janë edhe NP për ekonomizim
me objektet për sport me borxh prej
790 mijë euro. HM Infrastruktura
ka borxh prej 530 mijë euro, ndërsa
borxhi i Radiodifuzionit të Maqe-
donisë është 370 mijë euro. I pari
në listën e zezë të DAP-it një kohë të
gjatë është OTEKS nga Ohri me
borxh prej 15 milionë euro. E dyta

është kompania për autobusë El
Don Kastilo Angel me borxh prej
7.3 milionë euro. Në listën e borxh-
linjve të përgjithshëm prej 2134
kompanive, 2396 janë qytetarë.
Borxhi i përgjithshëm neto është
164.6 milionë euro që është për 1.5
milionë euro më shumë sesa në li-
stën e mëparshme.

Deri më 
15 janar afati 
për regjistrim
për TVSH-në
Shkup, 13 janar - Tatimpaguesit të
cilët në vitin paraprak kanë reali-
zuar qarkullim total të tatueshëm
duke kryer aktivitet ekonomik më
të lartë se një milion denarë, e
kanë për obligim të parashtrojnë
kërkesë për regjistrim që ka të
bëjë me tatimin mbi vlerën e sh-
tuar (TVSH-formulari 01) më së
voni deri më 15 janar, njoftoi sot
Drejtoria për të ardhura publike
(DAP). DAP përkujton se tatim-
pagues për TVSH mund të jenë
të gjithë personat juridikë dhe fi-
zikë si dhe asociacione të perso-
nave të cilët realizojnë qarkullim
të tatueshëm nga kryerja e aktivi-
tetit ekonomik.
Nga atje theksojnë se, për infor-
mim më të mirë të personave fi-
zikë në lidhje me të drejtat dhe
detyrimet që dalin nga Ligji për
Tatimin në vlerën e shtuar, qyte-
tarët mund të përdorni Udhëzue-
sin, i cili u promovua dje.
Në të ka informacione dhe udhë-
zime për lëndën e tatimimit me
tatim mbi vlerën e shtuar, përllo-
garitja e qarkullimit total për qël-
lime të regjistrimit për TVSH,
mënyra regjistrimit për qëllime
të TVSH-së, si dhe shpjegime për
të drejtat e tjera dhe detyrimet
tjera të tatimpaguesit – person fi-
zik. Nëse sipas Ligjit për tatim
mbi vlerën e shtuar dhe shpjegi-
met dhe udhëzimet shtesë që
janë në “Udhëzuesin për infor-
mim më të mirë të personave fi-
zikë për tatim mbi vlerën e sh-
tuar”, keni realizuar qarkullim të
tatueshëm për qëllime të TVSH-
së në shumë që i tejkalon
1.000.000 denarë, duhet të para-
shtroni Fletëparaqitje për regji-
strim për qëllime të tatimit mbi
vlerën e shtuar”. thuhet në dekla-
ratën e DAP-it.

Ndërmarrjet publike, “borxhlinj të përjetshëm” të DAP-it

Qytetarët po ikin drejt Gjermanisë, 8.500 vende të lira pune në Maqedoni 

Prioritetet e
Myftinisë së Tetovës
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SHMK "28 Nëntori" Dibër 
Nr. 04- 62/2  
10.01.2019 Dibër 
 
  Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune dhe vendimit të drejtorit të datës 
10.01.2019,  SHMK "28 Nëntori" Dibër, publikon:  
 

Sh p a ll j e 
Për plotësimin e vendeve të punës  

 
I – Kuadër arsimor 
Me mësim në gjuhën maqedonishte 

1. Arsimtar për art muzikor     3 orë mësimi/paga bazë      3.200,00 den. 
2. Arsimtar për gjuhë maqedonase   16 orë mësimi/paga bazë     17.500,00 den. 
3. Arsimtar për gjuhën frënge    6 orë mësimi/paga bazë     6.500,00 den. 
4. Arsimtar për gjuhen angleze    9 orë mësimi/paga bazë      10.100,00 den. 
5. Arsimtar për sport     10 orë mësimi/paga bazë     10.762,00 den. 
6.       Arsimtar për menaxhment    2 orë mësimi/paga bazë      2.152,00 den. 
7. Arsimtar për matematikë    12 orë mësimi/paga bazë      13.000,00 den. 
8. Arsimtar për matematikë                                     15 orë mësimi/paga bazë      16.100,00 den. 
9. Arsimtar për informatikë                                      6 orë mësimi/paga bazë       6.500,00 den. 
10.      Arsimtar për gjuhe angleze                                    6 orë mësimi/paga bazë     6.500,00 den. 
11.      Arsimtar për gjuhën gjermane                               8 orë mësimi/paga bazë     9.500,00 den. 
12.      Arsimtar për art figurativ                               3 orë mësimi/paga bazë     3.200,00 den. 
13.      Arsimtar për ekonomi                                      3 orë mësimi/paga bazë     3.200,00 den. 

 
 Me mësim në gjuhën shqipe 

1.       Arsimtar për filozofi     15 orë mësimi/paga bazë       16.100,00 den. 
2.      Arsimtar për histori                                       20 orë mësimi/paga bazë       22.500,00 den. 
3.      Arsimtar për art muzikor    15 orë mësimi/paga bazë     16.500,00 den. 
4.      Arsimtar për gjuhe maqedonase                               6 orë mësimi/paga bazë      6.500,00 den. 
5.      Arsimtar për ekonomi                9 orë mësimi/paga bazë       10.100,00 den 
6.      Arsimtar për logjikë                             6 orë mësimi/paga bazë       6.400,00 den 
7.     Arsimtar për fizike                                                     18 orë mësimi/paga bazë      19.700,00 den. 
8.     Arsimtar për menaxhment                                          6 orë mësimi/paga bazë       6.500,00 den. 
9.     Arsimtar për matematikë                                       3 orë mësimi/paga bazë        3.200,00 den. 
10.    Arsimtar për gjuhën angleze                                       6 orë mësimi/paga bazë      6.500,00 den. 
11.    Arsimtar për biologji                                  20 orë mësimi/paga bazë       22.500,00 den 
12.    Arsimtar për gjeografi                            6 orë mësimi/paga bazë       6.500,00 den 
13.    Arsimtar matematikë                                           9 orë mësimi/paga bazë     10.100,00 den. 
14.    Arsimtar për  sport                                                     6 orë mësimi/paga bazë        6.500,00 den. 
15.    Arsimtar për sport                                                      12 orë mësimi/paga bazë      13.000,00 den. 

 
Orari javor për personat e lartpërmendur do jetë prej të hënës deri të premten dhe do të jetë në mëngjes 
(paradite). 
   Kandidatët do pranohet me kohë të caktuar deri me 31.08.2019  
           Kandidati me numër rendor 2 arsimtar për gjuhën maqedonase do te pranohet deri nga kthimi i pushimit 
të lindjes. 
  Kandidatët nën I duhet të plotësojnë kushtet në përputhje me Ligjin për shkolla të mesme. 
           Lutja së bashku me dokumentacionin (në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)- dokument për 
kryerjen e fakultetit përkatës në përputhje me normativin për kuadër arsimor, certifikatë për shtetësi, certifikatën 
e lindjes, certifikatën për dhënien e provimit profesional të dërgohen në SHMK "28 Nëntori" Dibër. 
             Kandidati i zgjedhur i cili për herë të parë themelon marrëdhënie pune në arsim do të jetë praktikant. 
Shpallja do të jetë e hapur 5 (pesë) ditë  pune prej ditës së shpalljes në shtypin e përditshëm. Zgjedhja do të 
bëhet në afat prej 15 ditësh pas mbarimit të afatit për paraqitje. Dokumentet të cilat dorëzohen jashtë afatit dhe 
të cilat nuk janë të kompletuara nuk do të merren parasysh.   

                                                                                                    SHMK "28 Nëntori" Dibër 
                                                                   Drejtor, 

                     Ramadan Imeri  

          
Republika e Maqedonisë 

Komuna e Kërçovës 

 

Ne bazë të Ligjit për Tatime në pronë (“Gz. e RM-se”, nr: 61/2004, 64/2005, 
92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012 ,154/2015, 192/15, dhe 23/16), kurse 
në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative (“Gz.e RM-së” nr. 
38/2005, 110/2008, 118/2008 dhe 51/2011, dhe 145/15), Kryetari i Komunës së 
Kërçovës shpall: 
 

THIRRJE  PUBLIKE 
 
Për të gjithë personat Fizik dhe Juridik të cilët  posedojnë pronë në Territorin e 
Komunës së Kërçovës , dhe për të njëjtën nuk është bërë tatimim, në bazë të Ligjit 
për tatimet në pronë obligohen të parashtrojnë fletëparaqitje tatimore deri në 31 
Janar 2019. 
 
Edhe atë për: 
 

1. Pronë që e ka fituar ose kanë filluar ta shfrytëzojnë gjatë vitit 2018, për të 
cilën nuk është parashtruar fletëparaqitje tatimore. 

2. Prona te e cila është shkaktuar ndryshim në pronësi. 
3. Pronë te e cila është shkaktuar ndryshim në të dhënat e përmbajtura në 

fletëparaqitjen tatimore të parashtruar paraprakisht, e që kanë ndikim në 
lartësinë e obligimit tatimor. 

4. Të gjithë obliguesit tatimorë të lartpërmendur që posedojnë pronë e cila 
tatimohet, dhe për të njëjtën deri në vitin 2019 nuk kanë parashtruar 
fletëparaqitje tatimore për përcaktimin e tatimit në pronë. 

 
Në qoftë se, obliguesi tatimorë nuk dorëzon fletëparaqitje tatimore në afatin e 
përcaktuar, do të veprohet në bazë të dispozitave që i parasheh ligji. Për pasojat 
negative (ndëshkim në para, shpenzime plotësuese  etj ) që eventualisht mund të 
shfaqen, ato do t'i mbulojë   pala. 
 
Për të dorëzuar fletëparaqitje tatimore, Ju lutemi t'i drejtoheni Komunës së 
Kërçovës, rr."Boris Kidriç", nr.1, Njësia për tatim dhe taksa komunale, Zyra 
nr. 27.   
 

 Komuna e Kërçovës 
Kryetari i komunës                         

   Fatmir Dehari  

SHMK “Riste Risteski-Riçko” 
lagj. Toçilla pn, Prilep; tel.: 048/415376 

e-mail: riste.risteski.ricko@gmail.com 
 
            Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie të punës (Gz. Zyrtare nr. 167/2015 dhe 120/2018), nenit 60 të Ligjit për 
arsim të mesëm, Pajtimet e MASH nr. 12-14099/5 të datës 19.12.2018 për punësim të kuadrit mësimor për kohë të caktuar dhe 
Vendimit të Drejtorit nr. 04-10/1 të datës 10.01.2019, SHMK “Riste Risteski-Riçko”, Prilep publikon:  
 

SHPALLJE 
Për punësim të kuadrit mësimor për kohë të caktuar të punës 

 

1. Vendi punës mësimdhënës për lëndë profesionale nga drejtimi elektroteknik 
 (1 realizues) me fond të plotë të orëve (20) për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019. Kandidatët duhet të kenë të 
mbaruar Fakultetin elektroteknik shkalla VII/1 (240 SETK kredi) gjegjësisht të kenë fituar titullin Inxhinier i diplomuar i 
elektroteknikës. 

 

2. Vendi punës mësimdhënës për lëndë profesionale nga drejtimi elektroteknik  
(1 realizues) me fond jo të plotë të orëve (12) për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019. Kandidatët duhet të kenë të 
mbaruar Fakultetin elektroteknik shkalla VII/1 (240 SETK kredi) gjegjësisht të kenë fituar titullin Inxhinier i diplomuar i 
elektroteknikës. 

 

3. Vendi punës mësimdhënës për lëndë profesionale nga drejtimi makineri  
(1 realizues) me fond të plotë të orëve (20) për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019. Kandidatët duhet të kenë të 
mbaruar Fakultetin e makinerisë shkalla VII/1 (240 SETK kredi) gjegjësisht të kenë fituar titullin Inxhinier i diplomuar i 
makinerisë. 
 

4. Vendi punës mësimdhënës për mësim praktik nga drejtimi makineri 
 (2 realizues) me fond të plotë të orëve (30) për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019. Kandidatët duhet të kenë të 
mbaruar Fakultetin e makinerisë shkalla VII/1 (240 SETK kredi) gjegjësisht të kenë fituar titullin Inxhinier i diplomuar i 
makinerisë. 
 

5. Vendi punës mësimdhënës për lëndë profesionale nga drejtimi grafik  
(1 realizues) me fond të plotë të orëve (20) për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019. Kandidatët duhet të kenë të 
mbaruar studime katërvjeçare për Inxhinieri grafike (240 SETK kredi) gjegjësisht të kenë fituar titullin Inxhinier i diplomuar 
grafik. 

 

6. Vendi i punës mësimdhënës për lëndë profesionale të drejtimit të komunikacioni  
(1 realizues) për fond jo të plotë të orëve (12) për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019. Kandidatët duhet të kenë të 
mbaruar studime katërvjeçare për inxhinierinë e komunikacionit transportues (240 SETK kredi) gjegjësisht të kenë fituar 
titullin Inxhinier i diplomuar për inxhinierinë e komunikacionit transportues.  

 

7. Vendi i punës mësimdhënës i artit figurativ 
 (1 realizues) me fond jo të plotë të orëve (17) për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019. Kandidatët duhet të kenë të 
mbaruar Fakultetin e artit figurativ (20 SETK kredi) gjegjësisht të kenë fituar titullin Pedagog i diplomuar i artit figurativ. 

 

8. Vendi i punës mësimdhënës i Psikologjisë  
(1 realizues) me fond jo të plotë të orëve (10) për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019. Kandidatët duhet të kenë të 
mbaruar arsim katërvjeçar të Psikologjisë (240 SETK kredi) gjegjësisht të kenë fituar titullin Psikolog i diplomuar. 
DOKUMENTET E DUHURA: 

 
- fletëparaqitje 
- diplomë për arsim adekuat të mbaruar 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë 
- vërtetim që nuk është i dënuar  
 
Shpallja zgjat 3 ditë të punës nga dita e publikimit në gazetat “Sloboden Peçat” dhe “Koha”. 
 
Testimi i kandidatëve të paraqitur për kontrollim të zotërimit të gjuhës letrare maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik 

do të mbahet më 18.01.2019, me fillim në ora 10:00 në hapësirat e shkollës. 
 
Dokumentet të parashtrohen deri te: 
SHMK “Riste Risteski-Riçko” Prilep 
Lagj.Toçilla pn, 7500 Prilep 
Kontakt tel: 048/415-376 

 

Dokumentet e jo kompletuara dhe të parashtruara me vonesë nuk do të shqyrtohen. 
SHMK “Riste Risteski-Riçko” Prilep 

Drejtor 
                         Biljana Trajkoska     

 

Republika e Maqedonisë 
Ministria e drejtësisë - Drejtoria për evidentim të Librit Amë 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

Në bazë të nenit 22 paragrafi (8) të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 
27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18), neni 22, paragrafi (1), alineja 1 të Ligjit për marrëdhënie pune ("Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 
13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 dhe 120/2018) publikon 
shpallje publike për punësim të 22 (njëzet e dy) personave në Drejtorinë e Evidentimit të Librit Amë për kohë të caktuar në 
pozitat në vijim:  

 
1. UPR101G04000 Referent më i ri - ofiqar në njësinë rajonale për punë amë - Kumanovë, me arsim të lartë ose të 

mesëm të mbaruar - (2) realizues 
2. UPR0101G04000 Referent më i ri - ofiqar në zyrën rajonale për punë amë - Makedonski Brod, me arsim të lartë ose të 

mesëm të mbaruar - (2) realizues 
3. UPR0101G04000 Referent më i ri - ofiqar në zyrën rajonale për punë amë - Krushevë, me arsim të lartë ose të mesëm 

të mbaruar - (1) realizues 
4. UPR0101G04000 Referent më i ri - ofiqar në zyrën rajonale për punë amë - Dibër, me arsim të lartë ose të mesëm të 

mbaruar - (1) realizues 
5. UPR0101G01000 Referent i pavarur - ofiqar në zyrën lokale për punë amë - Jegunovce, njësia rajonale për punë amë - 

Tetovë, me arsim të lartë ose të mesëm të mbaruar - (2) realizues 
6. UPR0101G01000 Referent i pavarur - ofiqar në zyrën lokale për punë amë - Butel dhe Çair, njësia rajonale për punë 

amë - Shkup, me arsim të lartë ose të mesëm të mbaruar - (2) realizues 
7. UPR0101G01000 Referent i pavarur - ofiqar në zyrën lokale për punë amë Shuto Orizare, njësia rajonale për punë amë 

- Shkup, me arsim të lartë ose të mesëm të mbaruar - (1) realizues 
8. UPR0101G01000 Referent i pavarur - ofiqar në zyrën lokale për punë amë - Studeniçan, njësia rajonale për punë amë - 

Shkup, me arsim të lartë ose të mesëm të mbaruar - (2) realizues 
9. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më i ri në njësinë rajonale për punë amë - Kumanovë, me arsim sipëror të mbaruar 

me së paku 180 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar, Fakulteti juridik - (1) realizues 
10. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më i ri në njësinë rajonale për punë amë - Ohër, me arsim sipëror të mbaruar me së 

paku 180 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar, Fakulteti juridik - (1) realizues 
11. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më i ri për plan dhe analizë të furnizimeve publike, njësia për furnizime publike, 

sektori për çështje financiare, me arsim sipëror të mbaruar me së paku 180 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë 
VII/1 të mbaruar, Shkenca juridike ose Shkenca ekonomike - (1) realizues 

12. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më i ri për analizë dhe koordinim të buxhetit, Njësia për koordinim të buxhetit, 
Sektori për çështje financiare, me arsim sipëror të mbaruar me së paku 180 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë 
VII/1 të mbaruar, Shkenca ekonomike - (1) realizues 

13. 0101 04000 Bashkëpunëtor më i ri në zyrën rajonale për punë amë - Kërçovë, me arsim sipëror të mbaruar me së 
paku 180 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar, Fakulteti juridik - (4) realizues 

14. UPR0101V03000 Bashkëpunëtor në njësinë rajonale për punë amë - Ohër, me arsim sipëror të mbaruar me së paku 
180 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar, Fakulteti juridik - (1) realizues.    

 
Të drejtë në pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i plotësojnë kushtet për konkurrim. 
Kandidatët me fletëparaqitjen duhet ti parashtrojnë dëshmitë për përmbushjen e kushteve, në formën origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
Shuma e rrogës neto bazë për vendet e punës me numrin rendor 1, 2, 3 dhe 4 është 13.160 den. 
Shuma e rrogës neto bazë për vendet e punës me numrin rendor 5, 6, 7 dhe 8 është 15.663 den. 
Shuma e rrogës neto bazë për vendet e punës me numrin rendor 9, 10, 11, 12 dhe 13 është 20.977 den. 
Shuma e rrogës neto bazë për vendet e punës me numrin rendor 14 është 22.490 den. 
Me kandidatët e përzgjedhur do të lidhet marrëveshje për punësim për kohë të caktuar në periudhën deri më 31.12.2019. 
Afati për parashtrim të fletëparaqitjeve me dokumentet e duhura është 5 ditë pune llogaritur nga dita e nesërme nga dita e 
publikimi të shpalljes (duke mos e llogaritur ditën e publikimit). Kushtet e theksuara në shpallje, kandidatët duhet ti plotësojnë në 
momentin e paraqitjes. 
Kandidatët e interesuar duhet të parashtrojnë letër për interes, biografi të shkurtë, dëshmi për shtetësi dhe certifikatë për arsim të 
mbaruar. 
Fletëparaqitja me dokumentacionin e duhur duhet të parashtrohet deri në arkivin e Drejtorisë për evidentim të librit amë ose 
përmes postës në adresën: Drejtoria e evidentimit të librit amë, rr. Shën Kirili dhe Metodij nr. 54, hyrja 1 - Shkup, (me 
shenjën "për shpalljen për punësim për kohë të caktuar"). Kontakt telefoni: 02/ 3-223-787. 

                                                                                                                              Drejtor 
                                                                                                             Bujar Dardhishta 
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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Sh
qiptarët duhet të
s h p r e h i n
mirënjohjen për
Presidentin Ilir

Meta, i cili tregoi mirënjohje dhe
vlerat e një shtetari dinjitoz e të
përgjegjshëm, duke ndaluar një
“kamikaz politik” të dëmtoj çë-
shtjen shqiptare.

Zoti Rama! Kush jeni ju që
përcaktoni shkallën e inte-
ligjencës së përfaqësuesve të in-
stitucioneve më të rëndësishme
Shqiptare, cila është njësia matë-
se që përdorni, apo niseni nga
tallavaja juaj politike!!!

Ky Kryeministër dhe bashkë-
puntorët e tij, akoma nuk kup-
tojnë se Shteti dhe Qeverisja
kanë dallime; Shteti presupozon
të pasqyrojë interesat e përher-
shme të shoqërisë, veçanërisht
sigurinë kombëtare, ndërsa qe-
veritë ndikohen nga përkrahësit,
simpatizantët dhe parapëlqimet
e ndërsjellta. 

Mënyra më e mirë për të si-
guruar pushtetin sipas “Ri-
lindjes”, është ajo e shkatërrimit
të plotë të sovranitetit të Shqipë-
risë dhe shqiptarëve. Kjo qeveri-
sje vetëm mbllaçitet çdo ditë pa
pushim pa menduar asgjë, pa u
interesuar, pa kujtesë, pa dinji-
tet, vetëm të mashtroj dhe qën-
droj në pushtet dhe të plaçkisë
çfarë të mundet, duke e dhënë
Shqipërinë dhe shqiptarët me
PPP.

Kryeministri shqiptar vazh-
don mediokritetin e tij duke qe-
verisur si sundimtar. Ai vazhdon
të propagandojë se “unë bëj sh-
tet dhe unë përfaqësoj popul-
lin!”, duke thënë një gënjeshtër
të madhe që edhe ai sot nuk e
beson vetë këtë dhe jo më ba-
shkëpuntorët apo populli! Para
se të bëhej kryeministër ishte
plot me “ëndrra për popullin”, më
pas është plotë me “ëndërra” për
të mos e humbur këtë pozitë dhe
në këto moment nuk ka asgjë që
ai nuk do të jetë në gjendje të
bëj, për ta ruajtur pozitën e “sul-
ltanit!”.

Dje, duke ju referuar Doku-
mentit të Presidentit të Repu-
blikës, Z. Ilir Meta rezulton se
dhënia e Çertifikatës së Sigurisë
nga ana e DSIK-së brenda 24-orë-
ve, ka shkelur rëndë sigurinë
Kombëtare por ka cënuar rëndë
dhe interesat e Shqipërisë në
NATO.

DSIK-ja me dashje apo e im-

ponuar nga eprorët e saj, ka kryer
shkelje të rënda ligjore dhe pro-
ceduriale të:

– Ligjit Nr. 8457, Dt.11.02.1999
“Për Informacionin e Klasifikuar
Sekret Shtetëror”. I ndryshuar

– VKM nr. 188, Dt. 04.03.2015
“Për miratimin e Rregullores për
Sigurimin e Personelit”

– VKM Nr. 836, Dt. 14.10.2015
“Për miratimin e Rregullores për
punën me Informacionin e Klasi-
fikuar të NATO-s dhe Bashkimit
Europian” dhe akteve ligjore në
zbatim.

Gjithashtu, ka shmangur të
gjitha Agjensitë e Sigurisë
Kombëtare dhe Ndërkombëtare
në vendet ku ka jetuar dhe stu-
diuar kandidati për Ministër për
Evropën dhe Punët e Jashtme, Z.
Gent Cakaj.

Antishqiptarizmi juaj dhe
simpatia e dashuria që keni pa-
tur e keni për sllavët, është e
njohur tashmë që nga pa-
raardhësit tuaj (Enver Hoxha me
Miladin Popoviçin, Dushan Mu-
goshat & Co duke vrarë me mijra
kosovarë, vetëm për t’i bërë qefin
sërbve) dhe atë e ke bërë me ve-
pra të cilat jeni munduar t’i ka-

mufloni me “perden e naciona-
lizmit propaganistik”.

Ku ishit dhe cili është kontri-
buti që ju, “patrioti dhe intelek-
tuali i madh”, bëre gjatë kohës
që makineria kriminale e Milo-
shevicit vriste, përdhunonte dhe
shfaroste një popull të tërë në
Kosovë, ndërkohë që sot mini-
strin e tij Vuçiçin i quani mik dhe
po u plotësoni qëllimet që nuk
arritën t’i fitojnë me luftë, por që
po i arrijnë nëpërmjet politikës
tuaj mjerane dhe kalamajve të
sapo hyrë në politikë?

Nostalgjinë që kishit për sl-
lavët e ke shprehur qartë dhe me
aktin tuaj zyrtar si Kryetar i Ba-
shkisë së Tiranës, duke i dhënë
çelësin e kryeqytetit një këngëta-
ri serb Goran Bregoviçit, i cili ish-
te frymëzimi i çetnikëve, si dhe
kohët e fundit u dhuruat serbve
dhe Lahutën (pjesë të trashëgi-
misë shqiptare në UNESCO), që
t’a “gëzojnë” si trashëgimi e
serbëve! (sigurisht pasi ministrja
e kulturës ishte atje vetëm për
çokat tuaja).

Gjatë qeverisjes tuaj, në sa
shtete keni lobuar për njohjen e
pavarësisë së Kosovës, në organi-

zatat e ndryshme ndërkombëta-
re, sa herë i ke përkrahur aleatët
tanë strategjik SHBA-të, etj …
gjatë votimeve të rëndësishme,
ku pa ndihmën e tyre sot Kosova
por dhe Shqipëria do të ishim në
miniaturë?!

Deri më sot nuk duhet tu
mohohet “merita” që keni pro-
movuar, suportuar, shitur e lo-
buar, nëpërmjet strukturave dhe
individëve të rekrutuar të agjen-
turave antishqiptare në poste
mjaft të rëndësishme të institu-
cioneve të sigurisë, ekonomisë
dhe politikës së jashtme!.

Nuk është rastësi që me
ardhjen e “Rilindjes” tuaj në pu-
shtet emërove në krye të Institu-
cionit të Mbrojtjes dhe sot Krye-
tare e Komisionit për Politikën e
Jashtme një person që sipas ga-
zetave greke kishte qënë një pu-
nonjëse argëtimi në Greqi “Dr.”
Kodheli (dhe sot e kësaj dite nuk
është hedhur në gjyq media
greke), si drejtues të Shtabit të
Përgjithshëm të FA, Brigadier
pijetari Bazo, i cili ishte një
“nxënës i mirë” i lobit të fqinjëve
të Jugut gjatë kohës së studime-
ve në Kolegjin e Luftës, etj. Dhe

Rastësi, nuk besoj të
jetë dhe rasti i fundit
i propozimeve tuaja
delirante, për
plotësimin e
dëshirave të
mercenarëve të
UDB-së dhe tezave
Ruso-Serbe për
shkëmbim
territoresh, apo
futjen e klientelës
ruse në blerjet e
pasurive, trojeve dhe
ndërtimeve në
Shqipëri nga shtetas
rus nëpërmjet
blerjeve fiktive nga
shtetas jo rusë për
llogari të shtetasve
apo kompanive ruse!

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Qeverisja e “Milladinëve” Nga
Dritan Demiraj 



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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kjo “rastësi” ka vazhduar dhe në
shumë institucione të tjera me
rëndësi kombëtare, ku lista është
mjaft e gjatë, por nuk dua të
krijoj pasiguri tek bashkombasit
tanë!

Rastësi, nuk besoj të jetë dhe
rasti i fundit i propozimeve tuaja
delirante, për plotësimin e dëshi-
rave të mercenarëve të UDB-së
dhe tezave Ruso-Serbe për
shkëmbim territoresh, apo futjen
e klientelës ruse në blerjet e pa-
surive, trojeve dhe ndërtimeve
në Shqipëri nga shtetas rus
nëpërmjet blerjeve fiktive nga
shtetas jo rusë për llogari të shte-
tasve apo kompanive ruse!

Të gjitha këto veprime të ve-
primtarisë të “Rilindjes”, bëjnë
që Siguria Kombëtare dhe intere-
sat gjeopolitike të Shqipëtarëve
të cënohen mjaft rëndë nga pu-
shtetarë të papërgjegjshëm.

Pritshmëria e shoqërisë sh-
qiptare është e sinkronizuar me
objektivat e aleatëve të fuqishëm
ndërkombëtarë si SHBA dhe BE,
kurse segmente të qeverisë duke
iu kundërvënë dinakërisht, kanë
stonuar përpara faktorit
ndërkombëtar, duke marë
trajtën e përpjekjeve anti histo-
rike të Shqipërisë. Interesat sh-
qiptare janë në një aleancë
ndërkombëtare si NATO, SHBA
dhe BE.

Ne shqiptarët kërkojmë me
forcë një shtet që pasuritë e po-
pullit nuk i negociohen nëpër
llozhe e hotele luksoze, nga mini-
stra hajdutë ordinerë për intere-
sa grupesh e klanesh, qoftë ven-
dase apo të huaja, por që i nxjerr
në treg, hapur dhe në mënyrë
transparente jo me format maso-
vike të qeverisjes, por sipas me-
todave që ofrojnë demokracitë e
zhvilluara. Detyrimi për t’u dhënë
l l o g a r i  s h t e t a s v e  mb a-
ron vetëm atëherë, kur shteti nuk
është më në gjendje ta kryejë
detyrën e sigurimit të jetës e pa-
qes.

Mbijetesa, 
skllavërimi më i madh Nga

Delvina KËRLUKU

K
ur qeveria e re mori në
dorë shtetin e Maqedoni-
së, preku pikën e dobët të
qytetarëve , për rritjen e

pagave. Kjo ndaloi hapin e shumë
personave që kishin përgatitur va-
lixhet, për t’u larguar nga ky shtet,
jo i sigurt deri dje, por edhe sot.
Ndërsa, e nesërmja bëhet edhe më
e pasigurt, pa mos u përmirësua
gjendja ekonomike e banorëve të
këtij vendi. Sigurisht, “me
zgjedhjen e problemeve”, merret
qeveria. Një zgjedhje u bë për fi-
nancimin e pensioneve, duke u rrit
mosha e daljes në pension. Mirëpo,
kjo bën që gjithnjë edhe më shumë
të rinjtë të mbeten pa punë. Por,
një gjë dihet se çiftet sot lindin më
pak fëmijë, një faktor është proble-
mi shëndetësor dhe tjetra gjendja
e dobët ekonomike, për të cilën sh-
pesh diskutojnë të rinjtë. Pra, duhet
të ulet niveli i pensioneve, që të rri-
tet numri i punësimeve të të rinjve. 

Mbështetja e shtetit, për punë-
simet e të rinjve si dhe për familjet
me fëmijë është një nga reformat
më të mira, që do të thotë se një
qiri i ndezur për të tjerët, do të shn-
drit rrugën e këtij vendi. Mirëpo,
politika me interesat e saj, ndërhyn
edhe në ekonominë e çdo banori
(Ndërsa, pagat janë burim kryesor
i të hyrave për familjet tona). Ajo
ndërhyn përmes çdo ligji fiskal,
përmes normës së tatimit, e për më
tepër përmes vjeljes së tatimeve.
Ulja e pragut të TVSH-së, kjo e rrit
koston administrative dhe sjell
shumë pak të ardhura shtesë në
buxhet. Por, nëse TSH-ja rritet vazh-
dimisht, kjo do të nxis punën në të
zezë. Mundësitë e panumërta të
amortizimit, në rastin e tatimit mbi

të ardhurat, çojnë në një përqen-
drim të pasurisë në duart e të favo-
rizuarve. Niveli shumë i ulët i pata-
tueshëm i pagës, bën që e ardhura
neto e një shitëseje t’i afrohet
ndihmës sociale. Të gjitha këto
kanë pasoja mbi ekonominë dhe
shoqërinë. Natyrisht që këto pa-
soja, në shumë raste, nuk mund të
maten me saktësi. Nuk e kemi
menduar ndonjëherë se ç‘pamje
do të kishte sot ekonomia jonë,
nëse TVSH-ja nuk do të ishte ven-
dosur, e cila në fund i ngarkohet
konsumatorit. Dihet, një rritje e
konsumit do të rrit të ardhurat e
shitësit. Por, pagat, që marrin qyte-
tarët e Maqedonisë, sidomos ata
që e kanë punën pjesë të planit për
jetën, nuk është e barbartë me
rrogën dhe këta janë shumica, për
dallim nga ata që kanë një ambicie
vetëm për rrogë të majme. 

Mendimi që bie në kundërsh-
tim me atë që dihet apo që është e
pranuar përgjithësisht si e vërtetë
është se në vendin tonë kemi një
numër të madh të të rinjve papunë
dhe nga ana tjetër kërkesat e afari-
stëve, për kuadër cilësor dhe pa-
mundësia për ti përshtatur në tre-
gun e punës së veprimtarisë së tyre.
Me fjalë të tjera, mund të themi se,
nuk qëndron problemi te kuadri
profesional sepse, ndodh edhe te
ndërmarrësit më të vjetër që kanë
ndërtuar biznesin, por kanë marrë
vrullin për zgjerimin e veprimtari-
së dhe kanë qenë të emocionuar
nga sfidat e reja dhe përfytyrimi i
suksesit ka qenë në fund të rrugës.
Por, situata është shumë më e
dhimbshme sesa kaq. Puna është
përpjekja jonë për të ndryshuar
jetën tonë, për mirë, por fatkeqësi-

sht mirëqenia jonë është në ekui-
libër me rrogën. Nuk është aspak e
çuditshme, që punëdhënësi kërkon
më shumë punë nga punëmarrësi,
për pagë më të lartë se sa kriteri i
caktuar nga vetë institucioni (pri-
vat). E vetmja mënyrë për të bërë
punë të mëdha është ta duam
punën që bëjmë. Por, forma më sti-
muluese është motivimi i punëto-
rit. Te ne bëhen punë, edhe nëse
nuk korrespondon me profesionin,
në shumë raste, e bëjnë ata për të
mbijetuar. 

Gjithsesi, sfidat janë ato që e
bëjnë jetën interesante. Por, pagat
e ulëta, në vend, shihet te fuqia e
përgjithshme blerëse ku më
shumë bie sesa rritet. Niveli i zhvil-
limit ekonomik në Maqedoni re-
flektohet dita ditës me një ngecje
të shumë parametrave, gjë që re-
zulton edhe në ngulfatjen e tregut
të punës si sfida më e madhe në
vend. Nuk do mend se aspekti më
shqetësues i tregut të punës është
shkalla e lartë e papunësisë, e cila
reflektohet me probleme të shum-

ta në shoqërinë tonë. Më rastisi që,
Qeveria kishte lëshuar në media,
shpallje për punësime, që nga
punëtor teknik deri në udhëheqës
të sektorit. Ajo që binte në sy, në
shumë vende të punës, rrogat ishin
nga 12.000 denarë dhe për
udhëheqës, që kishte dy a tre ven-
de, pak më lartë se 20.000 denarë.
Mirë këta të papunë që jetojnë në
Shkup, por ç‘të themi për ata jashtë
kryeqytetit, që zhvendosen në ba-
nesa me qira, duke mos harruar që
kanë të paguajnë taksa komunale,
të ushqehen, të udhëtojnë disa
herë për qytetin a fshatin e tyre.
Kush do të pajtohet nga të rinjtë
me këto paga të qeverisë. Aktuale
ka qenë dhe është mungesa e mo-
trave medicinale, në shëndetësi, të
cilat, gjatë intervistave kanë dek-
laruar se nuk punojnë në këtë shtet
me paga aq të ulëta dhe zgjedhin
të jenë pa punë ose të marrin
rrugën, te kërkesa e vendeve Evro-
piane. A mendohet se mërzia e të
papunëve është forca lëvizëse e
gurgulesë politike? Politika ekono-
mike nuk mund të asgjësohet, për
sa kohë që njerëzit që mendojnë,
shpresojnë, vuajnë apo inatosen,
shkëmbejnë mendim me njëri –
tjetrin dhe nuk bëhen së bashku.
Njerëzit që shprehin mendimin e
tyre, bashkohen me ata që ndajnë
frikën dhe shpresat e tyre, në rast të
tillë dhe të demonstrojnë, atëherë
aty jeta bëhet e sigurt. Është e vër-
tetë se një shoqëri delesh me kohë
lind një qeveri ujqërish. Por, ne nuk
kemi shoqëri delesh, as edhe qe-
veri ujqërish, besoj. Në të
kundërtën, ekziston në vendin tonë
diktatura, ku punëtorin, ky shtet, e
lë të mbijetojë e jo të jetojë.

Është e vërtetë se një
shoqëri delesh me kohë
lind një qeveri ujqërish.
Por, ne nuk kemi shoqëri
delesh, as edhe qeveri
ujqërish, besoj. Në të
kundërtën, ekziston në
vendin tonë diktatura, ku
punëtorin, ky shtet, e lë të
mbijetojë e jo të jetojë.

Fal Internetit gjaku i shqipta-
rit është bërë ujë. Nuk ka më
Besë, duele, flijim të jetës për Da-
shuri, Fe, Atdhè.

Fal Internetit, "Shqiptari i Vi-
tit" u shpall Kaçarrum Kaçamaku
nga Takapi Komuna e Sumës,
ndërsa "Shqiptari i Shekullit" u
proklamua ai që e meriton, Loqe-
madh Katunari nga Tarrasi, Ko-
muna e Stërlëngut, Prefektura e
Hiçit.

Fal Internetit, ajo që do duhej
të ishte shtylla e shoqërisë, mik-
roborgjezia jonë, më së fundi ek-
ziston, por është më e fëlliqura
në fytyrë të dheut; Ca parazitë e

ca hajdutë, ca bajga që hiqen për
aristokratë e ca pëgërje që
mbahen për elitë.

Fal internetit, shqiptar i sh-
quar mund të jetë çdo hajdut që
ngre një flamur dhe çdo budalla
që bën hatanë me 1 rrjesht e gjy-
sëm në fejsbuk.

Fal Internetit, çdo halabak
është më i rëndësishëm dhe më i
lavdishëm se një krahinë e tërë
që nuk prodhon lajme me vrasje
por vetëm grurë, misër, mish,

qumësht.
Fal Internetit janë shtuar frik-

shëm ca budallaqe në kërkim të
burrit që fotografojnë surratin e
vet në dhjetra mënyra, shkruajnë
vargje për të vjellë, sajojnë mak-
sima me t'i sjell zorrët në fyt,
nxjerrin piktura me sorkadhe të
përlotura, përrua që rrjedh, liqen,
pulëbardha, lejlekë, hënë e
zbehtë në horizont.

Fal Internetit, shitësi i bulme-
tit, kasapi, marangozi, katundarja

që sjell qumështin, dhe cilido lla-
paqen kafeneje, është pakraha-
simisht më i rëndësishëm se çdo
shqiptar gjithë jetën krrusur mbi
libra, shkolluar nëpër universite-
te dhe akademira.

Fal Internetit shqiptarët Lirinë
nuk e pranojnë si zgjerim, por si
ngushtim, si hall, si siklet, si burg.

Fal Internetit shqiptarët nuk
po e kuptojnë se po të shpërdo-
rohet, Liria jo vetëm paksohet,
por edhe zhduket.

Fal internetit Nga
Edison Ypi

Fal Internetit, "Shqiptari i
Vitit" u shpall Kaçarrum
Kaçamaku nga Takapi
Komuna e Sumës, ndërsa
"Shqiptari i Shekullit" u
proklamua ai që e
meriton, Loqemadh
Katunari nga Tarrasi,
Komuna e Stërlëngut,
Prefektura e Hiçit.
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MBROJTËSI I SHQIPËRISË DREJT BENFICAS
Enea Mihaj është një nga futbollistët më “të kritikuar” që skuadra
kombëtare ka momentalisht. 20-vjeçari la në pritje Shqipërinë dhe re-
fuzoi të gjitha ftesat e trajneri Christian Panucci, pasi po priste me qejf
Greqinë. Në fund, ftesa e pritur nuk erdhi, madje as me moshat e
shtetit helen dhe Mihaj u rikthye në origjinë. Dëmtimi i marrë
në ndeshjen e Shqipërisë dhe operimi i ndalën vrullin futbol-
listit, por jo lakimin e tij në merkato. Mediat greke bëjnë me
dije se futbollisti i Panetolikos po ndiqet me interes nga gji-
gantët e Benficas. Benfica nuk do që të shpenzojë para, por
ka menduar një shkëmbim. Tani mbetet në duar të skua-
drës greke se a do të heqë dorë Mihaj.
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Xhaka me
statistikën më 
të tmerrshme 
dhe më të
padëshirueshme
në Premierligë
Mesfushori kosovar i Arsenalit,
Granit Xhaka, ka vendosur një
rekord të padëshirueshëm në
humbjen e “Topçinjve” ndaj West
Hamit në Premierligë të sh-
tunën. Përfaqësuesi i Zvicrës pati
një paraqitje tejet të dobët dhe
zhgënjyese duke pasur ndikim të
drejtpërdrejt në humbjen e Arse-
nalit, gjë që edhe e detyroi traj-
nerin Unai Emery ta zëvendësojë
atë pas vetëm një ore lojë. Falë
gabimit trashanik të Xhakës, Ar-
senali i humbi tri pikë dhe pas 22
javësh në Premierligë, ngel gja-
shtë pikë prapa vendit të katërt,
Chelseat, në luftë për ta siguruar
një vend që dërgon në Ligën e
Kampionëve sezonin e ardh-
shëm. Ky gabim ishte i pesti i
Xhakës që prej fillimit të sezonit
të kaluar, që është rekord në Pre-
mierligë, sepse asnjë futbollist
tjetër nuk ka bërë më shumë ga-
bime që kushtojnë me gol se ko-
sovari në këtë periudhë. Kjo ka
bërë që ai të jetë subjekt i kritika-
ve të ashpra nga tifozët e Arsena-
lit, të cilët e kanë gozhduar në
Twitter duke e mbajtur
përgjegjës për humbjen.

S
kuadra nga Drenasi, Fero-
nikeli ka filluar përgatitjet
për stinorin pranveror. Ekipi i
drejtuar nga trajneri

shkupjan Zekirja Ramadani, tash e
disa ditë është duke ushtruar në qy-
tetin e Drenasit. Edhe pse koha
është jo optimale për stërvitje, ata
vazhdojnë të stërviten në fusha të
mbyllura. Feronikeli e përfundoi se-
zonin vjeshtor në vendin e dytë më
një pikë më pak se kryesuesi i ta-
belës, Prishtina, andaj do të synojë
që këtë vit të fitojë kampionatin, si
dhe Kupën e Kosovës, në mënyrë
që të sigurojë një vend për në garat
evropiane. Deri më tani skuadra e
Feronikelit nuk është që ka bërë
ndonjë transferim të madh, përpos
rikthimit të Hamed Kone, 31 vjeça-
ri i cili u rikthye te Feronikeli pas një
sezoni të cilin e kaloi në Zvicër. Traj-
neri i skuadrës Zekirja Ramadani,
u shpreh i lumtur me kontingjentin
e lojtarëve të cilët i ka në dispozicion
dhe me kushtet të cilat kryesia e
klubit vazhdimisht po mundohet
t’i përmirësojë por gjithashtu edhe
me pjesën tjetër të stafit. “Mund të
themi se duhet të jemi të kënaqur
pas asaj që kemi punuar dhe serio-
ziteti i futbollistëve më bënë që të
jem i kënaqur dhe të kem një motiv
për punë, në çdo stërvitje kanë qenë
shumë të motivuar”, theksoi Rama-
dani. Ramadani është i kënaqur me
skuadrën që ka në dispozicion dhe

thotë se s’ka nevojë për përforcime.
“I vetmi që është konfirmuar është
Kone, dhe ai vjen ditën e hënë fillon
me ekipin, dhe unë mendoj që kon-
tingjentin që kemi ne, nuk kemi ne-
vojë për shumë përforcime duke e
parë edhe rezultatet ku jemi, dmth
që i kaluam në stinorin vjeshtor ki-

shim rezultate mjaftë të mira, kemi
një konkurrencë të shëndosh dhe
nuk kemi nevojë për të bërë shumë
lëvizje se dihet që edhe në janar
nuk mund të bëjmë edhe shumë
lëvizje, pasi që dihet se shumica e
lojtarëve kualitativ janë me kontra-
ta dhe neve nuk na nevojitet numër

ose një lojtar i cili është i barabartë
me lojtarët që kemi”, vazhdoi Ra-
madani. Feronikeli pasi të kthehet
nga Turqia, ndeshjen e parë do ta
zhvillojë me Ferizajn për Kupën e
Kosovës, duke tentuar ta fitojë atë
dhe të kualifikohet në raundin
tjetër.

Shkup, 13 janar - Shkëndija e Te-
tovës ka mbyllur javën e parë të
përgatitjeve dimërore, ndërsa të
mërkurën (16 janar) në qendrën
sportive në Tetovë do të kenë te-
stin e parë me Renovën, ndërsa
më 20 janar poashtu në Tetovë
pason kontrolluesja me Makedo-

nija Gj.P. Vetëm dy ditë më pas
ekspedita ‘kuqezi’ do të niset
drejt Turqisë, aty ku deri me 5
shkurt do të qëndrojë në Antalia
të Turqisë, ndërsa që tani kanë
caktuar edhe emrat e 4 kundër-
shtarëve nga gjithsej 5 ndeshje
të parapara në kuadër të miqë-

soreve në tokën turke. Shkëndija
do ta zhvillojë kundër skuadrës
zvicerane të Grasshopers me 24
janar, para se të përballen me
Orenburgun nga Rusia, ndërsa
me 29 janar për kundërshtarë do
të kenë skuadrën austriake të
Sent Poltenit.

Renova publikon orarin 
e ndeshjeve miqësore
Shkup, 13 janar - Skuadra e Renovës nga Xhepçishti, ka
bërë publike itinerarin e zhvillimit të ndeshjeve kontrol-
luese gjatë kësaj faze të përgatitjeve dimërore. Kundër-
shtari i parë i ‘gjips punuesve’, Shkëndija. Këto dy skua-
dra do të përballen më 16 janar, në qendrën sportive në
Tetovë. 6 ditë më vonë Renova, do të përballet me Po-
bedën. Në ditën e parë të muajit shkurt këta do të për-
ballen me Struga TL. Më 6 shkurt në Ohër, aty ku edhe
do zhvillojë fazën e dytë të përgatitjeve Renova do të
duhet të luajë edhe një ndeshje kontrolluese. Renova
përgatitjet për sezonin pranveror i ka nisur më 8 janar.

Françesko Tahiraj ka kaluar me sukses
testet mjekësore të cilat ka qenë duke i
kryer nga mëngjesi i sotëm në Split, ka nën-
shkruar marrëveshje me klubin deri më
2022 ndërsa nesër do të niset për në Turqi
ku do t’i bashkohet klubit tij të ri në
mbrëmje. “Jam shumë i lumtur që transfe-

rimi u realizua më në fund. Nga fillimi kam
pasur vetëm një dëshirë – të vija në Haj-
duk. E pres me padurim stërvitjen e parë,
dua të arsyetoj besimin që më është dhënë
dhe të tregoj se për çfarë më kanë sjell
këtu”, ka thënë menjëherë pas nënshkrimit
të kontratës sulmuesi i ri i Hajdukut, Tahi-
raj. Tahiraj është i lindur më 21 shtator,
1996 në Torino, Itali, luan në krah ose si
mesfushor ofensiv. Ka kaluar seleksionin e
të rinjve të Juventusit, dhe ka luajtur për
klubin Carpi (si i huazuar nga Juventusi)
dhe për Torinon. Nga Italia ka shkuar në Sl-
loveni ku ka qenë pjesë e Zavërçit dhe Alu-
minijit. Këtë sezon, në Ligën e parë sllove-
ne, është paraqitur 18 herë, duke shënuar
nëntë gola dhe katër asiste për Aluminijin.
Françesco është paraqitur për kombëta-
ren e Shqipërisë për grupmoshat U-17 dhe
U-19, ndërsa posedon edhe nënshtetësi
italiane. Sipas klubit të Hajdukut, ai do të
mbajë numrin 47.

Shkëndija cakton ndeshjet kontrolluese
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ramadani i kënaqur me
ecurinë e përgatitjeve

“Mund të themi se duhet të jemi
të kënaqur pas asaj që kemi
punuar dhe serioziteti i
futbollistëve më bënë që të jem i
kënaqur dhe të kem një motiv
për punë, në çdo stërvitje kanë
qenë shumë të motivuar”,
theksoi Ramadani

Tahiraj nënshkruan me Hajdukun e Splitit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Emocione dhe spektakël edhe
në mbrëmjen e së shtunës në NBA
ku nuk munguan rezultatet sur-
prizë. Një ndeshje me dy tablo ajo
e Chesapeake Energy Arena, më e
mirë për San Antonion në pjesën e
parë, por në të dytën erdhi
përmbysja e Oklahomës, që mun-
di 122-112 Spurs, në atë që konside-
rohej edhe si sfida më e fortë e
mbrëmjes pasi viheshin përballë
dy prej skuadrave pretendente për
titull në Perëndim. Vendimtar në
fitoren e City Thunder ishte loja në
grup, me 8 lojtarë që realizuan mbi
10 pikë, ku më i miri ishte West-
brook, autor i 24 pikëve e 10 re-

bound. Ndërsa 24 pikët e italianit
Marco Belinelli për Spurs mbetën
thjeshtë për statistikë. Humbasin
dy ekipe pretendete si Los Ange-
les Clippers e Boston Celtics. Skua-
dra më e titulluar e NBA u mposht
105-103 nga Orlando Magic në
sekondat e fundit, sfidë ku Boston
kishte epërsinë në shumicën e
kohës, por gaboi në fund. Gordon
me 28 pikë e Ross me 25 bënë dife-
rencën për Orlandon në këtë sfidë,

ndërsa te Celtics më i miri ishte Ky-
rie Irving me 25 pikë 6 asiste e 5 re-
bound. Fiton edhe skuadra e Mia-
mi Heat, që mundi 112-108
Memphis Grizzlies, një ndeshje me
rivalitet dhe emocione deri në
fund. Ëinsloë me 26 pikë bëri dife-
rencën për skuadrën nga Florida,
ku u dallua edhe stoli, nga ku
erdhën 51 pikë. Utah Jazz, falë 34
pikëve të Mitchell mundi 110-102
Chicago Bulls, ndërsa Sacramento

Kings mundi 104-97 Charlotte Hor-
nets, sfidë ku u dallua Bogdanovic
me 22 pikë. Ndërkohë Los Angeles
Clippers u mund 109-104 në fu-
shën e saj nga Detroit Pistons, re-
zultat surprizë edhe pse miqtë e
dominuan takimin shumicën e
kohës. Për të rikthyer Detroit te fi-
torja pas 4 humbjesh rresht men-
doi ishi i madh i sfidës Blake Griffin
që në Staples Center koleksionoi
44 pikë 5 asiste e 8 rikuperime.

Conor McGregor dhe Khabib
Nurmagomedov, 3 muaj pas due-
lit që zhvilluan mes tyre në Las
Vegas, në eventin UFC-229, kanë
shkëmbyer batutat e para në di-
stancë. Akuza, fyerje dhe premti-
me për revansh, që kanë bërë fan-
sat e këtij sporti të ëndërrojnë një
përballje të dytë mes dy ikonave
të UFC-së. Duket se dy sportistët
po përgatisin sërish terrenin për
një përballje të dytë në kafaz,

duke nisur të njëjtën “muzikë” e
strategji si një vit më parë. Ka
qenë McGregor ai që i pari ka lë-
shuar akuzën dhe batutën e parë,
duke thumbuar rivalin rus. “Mos u
bëj si një ku**ë që vetëm ankohe-
sh. Kjo është e njëjta gjë që i tha-
shë Khabib edhe në fund të raun-
dit të tretë. Nëse ka një njëri që
duhet të ankohet për gjyqtarin ai
duhet të jem unë, pasi në raun-
din e parë u bllokove mbi këmbët

e mia për 4 minuta pa bërë asnjë
gjë”, shkruan McGregor. E
menjëhershme replika e Nurma-
gomedov, që e fitoi me “submis-
sion” sfidën e parë mes tyre: “Do të
jetosh me këtë turp përgjatë
gjithë jetës tënde”. Ndoshta këto
batuta janë hapi i parë drejt një
revanshi mes dy sportistëve, që
më 29 janar do të mësojnë dëni-
min që do të marrin nga Komisio-
ni i Sportit në Nevada.

Skandal
bastesh në
tenis, të
përfshirë edhe
profesionistë
që kanë
luajtur në US
Open
Plaga e basteve në sport dhe
veçanërisht në atë të tenisit
është rikthyer në sportin e
raketës. Autoritetet spanjolle
kanë arritur të zbërthejnë një
rrjet që merrej me vendosjen e
basteve dhe trukimin e nde-
shjeve të tenisit. Ata vendosnin
shumë të mëdha parash për
këto ndeshje të trukuara. Perso-
nat që ishin vënë në shënjestër
dhe janë ndaluara nga policia
ishin më së shumti armenë,
përfshi edhe 28 tenistë profe-
sionistë. Madje njëri prej tyre ka
marrë pjesë në grad slam të US
Open vitin e kaluar. Për mo-
mentin, në pranga kanë prëfun-
duar 15 vetë, por të hetuar janë
68 persona. I vetmi emër “big”
që është përmendur deri më
tani si i përfshirë në skandal
është Marc Fornell Mestres, fi-
tues i dy turneve Challenger
dhe që ka si renditje më të mirë
vendin e 236-të në botë. Ai aku-
zohet se ka opatur rolin ë
ndërmjetësit mes organizatës
armene dhe tenistëve. Sipas Eu-
ropol, organizata ka korruptuar
tenistët profesionistë për t’u ga-
rantuar atyre rezultate të para-
caktuara dhe fituar shuma të
mëdha parash. Madje ata kanë
asistuar në ndeshje, në mënyrë
që tenistët të respektonin
marrëveshjen, duke vendosur
baste “live”.

McGregor-Khabib nisin betejën e rrjeteve sociale

NBA

Oklahoma përmbys San Antonion,
Griffin mposh ish skuadrën

Një ndeshje me dy
pamje, më e mirë për
San Antonio në të
parën, por në të dytën
ka ardhur përmbysja e
Oklahomës, që mundi
122-112 Spurs, në
përballjen e dy
skuadrave pretendente
për titull në Perëndim

Boksieri britanik Dillian Why-
te ka reaguar sot pas zërave të
ditëve të fundit së ai do të jetë ri-
vali i ardhshëm i një legjende të
boksit, ukrainasit Wladimir Klit-
schko. Ky i fundit mund të
rikthehet në ring në prill të këtij
viti, pas dy vitesh mungesë. “Jam
gati të dueloj me Klitschko dhe ta
mund me KO nëse ai vendos të
rikthehet në ring dhe të duelojë
me mua. Ai është një kampion i
madh, por unë mendoj se tani
është koha ime. Unë e di se si ta
mund atë. Është njësoj si të hyj në
shtëpinë e tij dhe t’i shqyej lava-
manin”, tha Whyte. 30-vjeçari Dil-

lian Whyte, 25 fitore e 1 humbje
në karrierën e tij, vjen nga fitorja
në duelin me Dereck Chisora, në
dhjetor të këtij viti. Britaniku kon-
siderohet si kandidati kryesor për
të dueluar ndaj patriotit të tij
Anthony Joshua, kampionin e
botës në peshën e rëndë. Por
duket se në skenë po rikthehet një
ikonë e sportit të boksit, Wladi-
mir Klitschko, tashmë 42 vjeç, 64
fitore  5 humbje në karrierën e tij.
Por ukrainasi i ka humbur dy due-
let e fundit, ndaj Fury e Joshua.
Pasioni për sportin duket se po e
detyron të ngjitet sërish në ring
ikonën e dorezave.

Po u rikthye në ring, do të pësojë një tjetër humbje me KO
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          Në bazë të nenit 22 paragrafi 1, pika 1, paragrafi 4 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie të punës dhe ndryshimet e tij 
(“Gazeta zyrtare e R. Maqedonisë nr. 62/05, 106/08, 161/08, 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 nenit 80, 82 paragrafi 1, 3 dhe  4 të Ligjit për 
arsim fillor dhe ndryshimet e tij (Gazeta zyrtare e R. Maqedonisë nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 ,145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 dhe 128/18), dhe në bazë të miratimit të marrë 
nga Ministria e shkencës dhe arsimit nr. 12-10789/9 të datës 31.12.2018, SHFKM “Ordan Mihajloski-Ocka” Prilep më datë 
14.01.2019 publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për plotësim të vendeve të lira të punës në bazë të financimit të vjetër – për kohë të caktuar të punës për vitin shkollor 2018/19 

por jo më vonë se 31.08.2019 edhe atë: 
1. Mësimdhënës të Pianos me orar të plotë të punës – 20 orë mësimore në javë dhe neto rrogë prej 24.205,00 den. 
2. Mësimdhënës të Pianos me orar të plotë të punës – 20 orë mësimore në javë dhe neto rrogë prej 24.205,00 den. 
3. Mësimdhënës të Pianos me orar të plotë të punës – 20 orë mësimore në javë dhe neto rrogë prej 24.205,00 den. 
4. Mësimdhënës të Pianos me orar të plotë të punës – 20 orë mësimore në javë dhe neto rrogë prej 24.205,00 den. 
5. Mësimdhënës të Violinës me orar të plotë të punës – 20 orë mësimore në javë dhe neto rrogë prej 24.205,00 den. 

 
           Orari i punës për mësimdhënësit është 5 ditë të punës në javë (nga e hëna deri të premten) është në ndërrime, ndërrimi i 
parë fillon në ora 07:30 ndërsa ndërrimi i dytë në ora 13:30. Orari i punës bëhet sipas orarit të orëve të nxënësve për vitin 
shkollor 2018/19.  
Punonjësit kanë të drejtë në pushim ditor, javor dhe vjetor në pajtim me LMP. 
          Kandidatët për vendet e punës nga numri 1 deri 5, krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligjin duhet t`i 
plotësojnë edhe kushtet e parapara sipas nenit 78 dhe 80 të Ligjit për arsim fillor dhe ndryshimet e tij (Gazeta zyrtare e R. 
Maqedonisë nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 ,145/15, 
30/16, 127/16, 67/17, 64/18 dhe 128/18), rregullores për sistematizim të vendeve të punës në shkollën dhe normativin për kuadër 
mësimor të sjellur nga Ministri i arsimit dhe shkencës të R. Maqedonisë. 
Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpalljen duhet të parashtrojnë: 

- Fletëparaqitje  
- Diplomë/Certifikatë për arsim përkatës të mbaruar (kopje të vërtetuar në noter); 
- Certifikatë të shtetësisë; 
- Ta njohë gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik; 
- Biografi të shkurtë – CV; 

 
Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpallje duhet ta theksojnë numrin rendor për cilin vend të punës aplikojnë. 
Shpallja zgjat 3 (tre) ditë të punës nga dita e publikimit në shtypin ditor. Dokumentet e jo kompletuara dhe të parashtruara me 
vonesë nuk do të shqyrtohen. 
Punonjësit pranohen për kohë të caktuar të punës por jo më vonë se 31.08.2019. 
Përzgjedhja do të bëhet në afat prej 15 ditëve llogaritur nga dita e përfundimit të shpalljes. 
Dokumentet e duhura të parashtrohen në formën origjinal ose të vërtetuara në noter deri te SHFKM “Ordan Mihajloski-Ocka” 
Prilep, rr.“Orde Tuteski” nr.19, Prilep, tel: 075/440-943; personi për kontakt: Blagoja Kareski. 
Dokumentet e jo kompletuara dhe të parashtruara me vonesë nuk do të shqyrtohen. 

       Drejtor  
        Sllavica Koneska Temelkoska  

Në bazë të nenit 22 pika 1 dhe 2 dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (Fleta Zyrtare e RM nr. 
103/2008) dhe vendimit të drejtorit nr. 04-3/1 të datës 09.01.2019 SH.F “Bllazhe Koneski” Dibër, 
paraqet: 
 

Shpallje 
Për plotësimin e vendeve të zbrazëta të punës për kohë të caktuar për vitin shkollor 2018/2019, me 

mësim në gjuhën maqedonase 
 

- Arsimtar për gjuhë maqedonase me 20 orë mësimi  
- Arsimtar për gjuhë maqedonase me 8 orë mësimi 
- Arsimtar për gjuhë italiane me 20 orë mësimi 
- Arsimtar për gjuhë angleze me 21 orë mësimi 
- Arsimtar për gjuhë angleze me 15 orë mësimi 
- Arsimtar për matematikë me 10 orë mësimi 
- Arsimtar për informatikë me 6 orë mësimi 
- Arsimtar për inovacione me 2 orë mësimi 
- Arsimtar për sport përzgjedhës me 8 orë mësimi 
- Arsimtar për edukatë fizike me 15 orë mësimi 
- Arsimtar për biologji me 10 orë mësimi 
- Arsimtar për shkenca natyrore me 10 orë mësimi 
- Arsimtar për mësim klasor dy zbatues, 
- Arsimtar për etikë të religjioneve me 4 orë mësimi 
- Arsimtar për etikë me 2 orë mësimi 
- Arsimtar për gjuhë angleze me 20 orë mësimi 
- Arsimtar për shkenca natyrore me 16 orë mësimi 
- Arsimtar për arsim teknik me 9 orë mësimi 
- Arsimtar për arsim vizatimor me 4 orë mësimi 

 
Shpallja është e hapur 5 ditë nga dita e shpalljes.  
Kandidatët duhet që t’i plotësojnë kushtet e parapara me Ligjin për arsim fillor (Fl. Zyrtare e RM nr. 
103/2008).  
Lutjet me pullë takse prej 50,00 denarë dhe dokumentet e nevojshme të dorëzohen në adresën  
Shkolla Fillore “BLLAZHE KONESKI” 1257 Skudrinje 
 

SHF “BLLAZHE KONESKI”  
SKUDRINJE 

Trajneri argjentinas i Tottenha-
mit, Mauricio Pochettino, ka lënë
të kuptohet se mund ta marrë
drejtimin e Manchester Unitedit
në fund të sezonit, duke zbuluar
se ai kishte qenë tifoz i ‘Djajve të
kuq” në finalen e Ligës së Kam-
pionëve të vitit 1999. Për më tepër,
Pochettino pretendoi se nuk është
aspak e vështirë të negociosh me
drejtorin e klubit londinez, Daniel
Levyn, duke ia hapur derën kështu
Manchester Unitedit t’i nisë bisedi-
met me Tottenhamin për emëri-
min e argjentinasit në pozitën e
trajnerit. Manchester Unitedi e

shkarkoi Jose Mourinhon nga pozi-
ta e trajnerit më 18 dhjetor dhe e
emëroi Ole Gunnar Solskjaerin në
këtë pozitë deri në fund të këtij se-
zoni. Emri më i përfolur për ta
marrë këtë punë këtë verë është ai
i Pochettinos. Megjithatë, drejtue-
sit e klubit nga Mançesteri duhet të
arrijnë fillimisht një marrëveshje
me drejtuesit e Tottenhamit, gjë
që nuk pritej të jetë e lehtë. Mirëpo,
Pochettino ka bërë të ditur se

përkundër reputacionit që ka Levy,
nuk është aspak e vështirë të arri-
sh marrëveshje me të. “Për mua,
nëse ekziston një person që është
lehtë të negociosh me të, ai është
Danieli [Levy]. Historikisht, traj-
nerët e Tottenhamit ishin kundër-
shtarë të tij, gjithmonë ziheshin
mes vete. Mendoj se vetëm unë
kam marrëdhënie të mira me të”,
ka thënë Ferguson. “Për mua nuk
ishte e vështirë të negocioja me të,

ishte më e vështirë për të sesa për
mua. Kjo pasi që unë jam trajneri
dhe ai nuk dëshiron që unë të mër-
zitem. Nëse është fjala për rinovi-
min e kontratës dhe më shumë
para, atëherë duhet të jesh i kuj-
desshëm”. Pastaj, Pochettino zbu-
loi se si ai dhe trajneri i portierëve
të Tottenhamit, Toni Jimenez, e ki-
shin festuar golin e Solskjaer, të
shënuar në fitoren dramatike të
Manchester Unitedit kundër
Bayern Munichut në finalen e vitit
1999 të Ligës së Kampionëve. “Unë
isha aty kur ai e shënoi golin. Isha
aty me Toni Jimenezin, duke e
shikuar një ndeshje të mrekullue-
shme dhe është e mahnitshme se
si kisha brohoritur kur Manchester
Unitedit e shënoi golin”, është sh-
prehur argjentinasi. “Ne ishin në
fillim, në të njëjtin nivel me fu-
shën, por para zonës së presidentë-
ve. Në minutën e fundit të nde-
shjes, kur Sheringham shënoi dhe
[Peter] Schmeichel shkoi në 16-
metërshi i kundërshtarëve për kor-
nerin, ne thamë: ‘Uau, ndeshje e
mrekullueshme, tani koha shtesë.
Dhe pastaj, kur Solskjaer shënoi ,
ne po brohorisnim dhe festonim,
nuk e di pse. Sepse në atë moment
ne ishim neutralë. Por, atmosfera
ishte e mrekullueshme”, ka dekla-
ruar Pochettino.

Juventusi në
sulm për 
Luka Modric
Juventusi punon në fshehtësi të
plotë për Luka Modricin dhe po
provon gjithçka për ta afruar në
Torino fituesin në fuqi të “Topit të
Artë” verën e ardhshme. Një sulm
“blitz” i bardhezinjve që ka surpri-
zuar Interin dhe Marottan, që
pikërisht në javët e fundit kishin
provuar të kuptonin mundësitë
reale për të transferuar në Serinë A
mesfushorin kroat, të cilin zikal-
trit tentuan ta rrëmbenin në verë.
Mirëpo në atë kohë nuk ishin
pjekur kushtet për largimin e tij
nga Reali, duke nxitur edhe irriti-
min e presidentit Florentino Pe-
rez, ndonëse propozimi për 10 mi-
lionë euro neto në sezon kishte
gjetur mirëkuptimin e futbollistit.
Tani ka zbritur në fushë për 33-
vjeçarin edhe Juventusi, që kërkon
ta ribashkojë me Cristiano Ronal-
don. Marrëdhëniet e mira mes
bardhezinjve dhe madrilenëve, si
në rastin e marrëveshjes për CR7,
mund të jenë çelësi për një tjetër
shtrëngim duarsh mes palëve. Tra-
tativa për të transferuar Modricin
në Torino bazohet në një ofertë të
kënaqshme për mesfushorin, që
përtej moshës, vazhdon të luajë
në nivele të larta. Kroatit i skadon
kontrata me Realin në vitin 2020,
por nuk ka sinjale për rinovimin e
saj. Një arsye e fortë që mund ta
bindë “Topin e Artë” të zgjedhë Ju-
ven dhe jo Interin ka të bëjë me
ambiciet që kanë të dyja skuadrat
në Champions League. Në këtë
rast, bardhezinjtë janë në avan-
tazh të plotë.

Pochettino lë të kuptohet se mund
ta marrë drejtimin e Unitedit
Pochettino, ka lënë të
kuptohet se mund ta
marrë drejtimin e
Manchester Unitedit
në fund të sezonit,
duke zbuluar se ai
kishte qenë tifoz i
‘Djajve të kuq” në
finalen e Ligës së
Kampionëve të vitit
1999

Yannick Ferriera Carrasco
kërkon rikthimin në Evropë vetëm
një vit pas transferimit të tij te
skuadra kineze e Dalian Yifang nga
Atletico Madrid për shumën e 30
milionë eurove. Sulmuesi belg pre-

feron transferimin në Premier Lea-
gue dhe bashkëshortja e tij Noe-
mie Happert konfirmoi se në
ndjekje të Carrascos janë shumë
skuadra, por për momentin nuk ka
asgjë konkrete dhe asnjë nuk është

firmosur. Ajo tha se pas interesi-
mit të Milanit edhe Manchester
United dhe Arsenali kanë shfaqur
interes për lojtarin, por momen-
talisht nuk ka asgjë konkrete me
asnjë skuadër.

E ardhmja e Carrascos mes Anglisë dhe Italisë

Publicitet
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Mesut Ozil: I humbur nën Unai
Emeryn - Mesfushori gjerman me
origjinë turke është kthyer në stër-
vitje dhe tani kërkon të kthehet
edhe në formacionin e parë të Ar-
senalit. Megjithatë, këtë gjë nuk e
ka pasur të lehtë ta arrijë këtë se-
zon me trajnerin e ri, Unai
Emeryn. Ozili i ka bërë vetëm 13
paraqitje, gjatë të cilave i ka shë-
nuar tri gola.

Alexis Sanchez: Vetëm hije e
lojtarit që ishte më herët - Kiliani
e kishte pasur të vështirë ta dësh-
monte veten gjatë kohës sa traj-
ner i Manchester Unitedit ishte
Jose Mourinho. Kur portugezi u
largua më 18 dhjetor, Sanchezi ki-
shte luajtur për herë të fundit në
nëntor. Statistikat e tij nuk janë
aspak mbresëlënëse këtë sezon,
me vetëm një gol në 11 paraqitje.

Diego Costa: Jashtë deri në
mars - Diego Simeone do të mbe-

tet pa qendërsulmuesin e tij deri
në mars për shkak të lëndimeve.
Ndeshja e fundit e Costas, kur Gi-
ronas më 2 dhjetor, kishte ardhur
vetëm disa ditë pasi ai ishte kthyer
nga një lëndim tjetër. Kjo situatë
ka bërë që Atletico Madridi të
kërkojë përforcime gjatë afatit ka-
limtar të janarit.

James Rodriguez: Mungesa e
vazhdimësisë në Bayern Munich -
Ylli kolumbian nuk ka arritur t’i

përmbushë pritshmëritë që ishin
krijuar për të kur ishte transferuar
te gjiganti gjerman para tetë
muajve, kur shkoi në Bayern si
huazim nga Real Madridi. Ai i ka
bërë vetëm tetë paraqitje këtë se-
zon për skuadrën e Niko Kovacit.

Adrien Rabiot: Rebelimi për
kontratë - Karriera e mesfushorit
francez në Paris Saint-Germain
nuk duket më aq e ndritshme për
shkak të refuzimit të tij për ta rino-

vuar kontratën me klubin francez.
Trajneri Thomas Tuchel e ka lënë
atë jashtë skuadrës qysh nga dhje-
tori, pasi që ai pritet të largohet
nga klubi së shpejti.

Michy Batshuayi: Dështimi në
Valencia - Paraqitjet e sulmuesit
belg në Mestalla nuk kanë qenë
aspak mbresëlënëse që nga huazi-
mi i tij në Valencia nga Chelsea.
Paraqitjet ishin aq të dobëta sa që
Marcelino është duke planifikuar
ta kthejë atë në Londër para se të
përfundojë afati i huazimit.

Franck Ribery: Pritet të lar-
gohet nga Bayerni - Një nga loj-
tarët më të mirë të dekadës për
Bayernin, Ribery është duke u për-
gatitur t’i thotë lamtumirë klubit
gjerman në fund të sezonit.
Përkundër që i ka bërë 14 paraqitje
këtë sezon, katër si titullar, largimi
i tij është konfirmuar edhe nga
presidenti i klubit, Uli Hoeness.

Rënia drastike e yjeve
të mëdha të futbollit

Në disa raste kjo gjë ka
ndodhur për shkak të
marrëdhënieve të këqija
me trajnerët e tyre, e në
disa raste të tjera për
shkak të lëndimeve.
Cilado qoftë arsyeja, këta
janë disa nga lojtarët të
cilët nuk kanë arritur ta
dëshmojnë veten gjatë
kohës së fundit.

Ylli i Chelseat, Eden Hazard e
ka lartësuar Lionel Messin si fut-
bollistin më të mirë të të gjitha
kohëve, duke insistuar se të tjerët
nuk i afrohen nivelit të argjentina-
sit. Argjentinasi, bashkë me yllin
e Juventusit Cristiano Ronaldon, e
ka dominuar lojën e futbollit në
dekadën e fundit, duke thyer
rekorde të panumërta me klubin e
tij, derisa po ashtu është bërë fut-
bollisti i parë që i fiton pesë Topa të
Artë.  Debati i vazhdueshëm Mes-
si apo Ronaldo ka qenë zënka e
përhershme e tifozëve të futbollit,
të cilët kanë qenë të ndarë rreth
pyetjes së cili prej tyre është më i
miri i të gjitha kohëve. Por, për Ha-
zardin, një gjë e tillë është shumë
e qartë. Belgu beson se Messi është
i vetmi futbollist me të drejtë legji-
time për këtë titull. “Dy G.O.A.T.s

(Më i Miri i të Gjitha Kohëve) thoni
ju? Nuk ka shanse. Ekziston vetëm
një G.O.A.T: Është ai: Lionel Mes-
si!”, ka thënë Hazard. Po ashtu, Ha-
zard e ka pranuar se nuk e kishte
shijuar aspak takimin me Barce-
lonën në vitin 2018, kur Chelsea
ishte eliminuar nga Luga e Kam-
pionëve si pasojë e madhërisë së
Messit. “Ato dy ndeshje ndaj Barce-
lonës nuk janë ndër kujtimet e mia

më të mira nga viti 2018. Isha i
lumtur që luajta kundër Barce-
lonës dhe Messit, por nuk i përm-
busha pritjet e mia. U zhgënjeva”,
tha ai. “Tre djemtë e mi ishin të pra-
nishëm në ndeshjen që u luajt në
‘Stamford Bridge’. I madhi është
tifoz i madh i Messit – në fakt të
gjithë ne jemi tifozë të Messit. Ai
deshi ta shohë Messin atë ditë, se-
pse Messi është i veçantë”, shtoi ai.

Hazard: Messi futbollisti më i mirë 
i të gjitha kohëve, s’ka tjetër

Ditët e fundit në Itali qarkulloi
lajmi se një fond nga Hong Kongu
kishte ofruar 800 milionë euro
për të marrë pronësinë e Interit,
ofertë të cilën kompania Suning e
kishte refuzuar. La Gazzetta dello
Sport ka zbuluar se ky fond është
afruar nga vetë presidenti Zhang
për t’u bërë pjesë e shoqërisë
zikaltër. Do jenë 31.05% të aksio-

neve të Erick Thohir që do i shiten
palës tjetër, të cilët do jenë ba-
shkëpronar me Suning, por në
minoritet. Mësohet se ish-prona-
ri tailandez i Interit do largohet
për shifrën e 150 milionë eurove,
duke i hapur rrugë një bashkëpu-
nimi mes dy kompanive kineze në
krijimin e një Interi me baza soli-
de ekonomike.

Zbulohen detajet, për një muaj
Interi me pronarë nga Hong Kongu

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Të dielen ish- komandantët e
UÇK-së, ai i Zonës së Drenicës Sami
Lushtaku dhe Llapit Rrustem Mu-
stafa janë nisur nisen drejt Hagës.
Ata do t`u përgjigjen ftesës së
Gjykatës Speciale. Bashkë me ta do
të udhëtoj për në Hagë edhe avoka-
ti i tyre, Arianit Koci.

Rrustem Mustafa do të intervi-
stohet të hënën. Intervista pritet të
zgjas së paku dy ditë, ndërsa pas tij
pritet të merret në pyetje edhe ish-
kryetari i Skenderajt Sami Lush-
taku.

Ende nuk është e ditur se në
çfarë cilësie do të intervistohen të
ftuarit e Speciales.

Sami Lushtaku gjatë kohës vi-
teve 1998/99 ka komanduar luftë-

tarët e UÇK-së në Zonën Operative
të Drenicës, ndërsa Rrustem Mu-
stafa ata të Zonës Operative të Lla-
pit. Të dy janë gjykuar për krime të
pretenduara ndaj civilëve.

Lushtaku e Mustafa nuk janë
eprorët e vetëm të UÇK-së që janë
ftuar nga Gjykata Speciale.

Sipas kryetarit të OVL të UÇK-
së, Hysni Gucati, nga Gjykata e
Hagës janë ftuar 11 luftëtarë.

“Nuk dua të spekuloj por, për
momentin janë ftuar diku 11 vetë, i

dimë emrat dhe mbiemrat por ko-
legët nuk i kanë bërë publike, por ne
i dimë”, tha dje Gucati për KAL-
LXO.com. Gucati gjithashtu e quaj-
ti Gjykatën Speciale të panevojsh-
me dhe raciste.

E me këtë rast, Kryeministri i Ko-
sovës i ka takuar të dy, duke iu dhu-
ruar nga një flamur kombëtar.

Haradinaj ka shkruar në profilin
e tij në Facebook se i ka vizituar dy
komandantët dhe ka shtuar se luf-
ta e UÇK’së ishte e pastër dhe e

shenjtë, e kjo sipas tij do të dësh-
mohet kurdoherë.

“Sot, kam vizituar dy koman-
dantët e UÇK-së, Sami Lushtakun
dhe Rrustem Mustafën. Se lufta
jonë çlirimtare ishte e pastër dhe e
shenjtë do të dëshmohet fuqishëm
gjithnjë e kurdoherë! Së bashku do
të dalim faqebardhë edhe në këtë
sfidë”, ka shkruar Haradinaj.

Ndërkaq ai u ka dhuruar Lush-
takut dhe Mustafës nga një flamur
kombëtar.

Prej 20 vjetësh, me orë të tëra
Mehreme Halili, tani 85 vjeçe qëndron
pranë dritares së shtëpisë. Ajo e shikon
vendin ku u vra djali i saj, Skënderi, i cili
ishte 30 vjeç.

Ai ishte ndër të parët që u vra nga
forcat policore në Reçak. Momenti më
i vështirë në jetën e Mehremes është
kur burri i saj i tregoi se djalin ia ki-
shin vrarë.  

Së bashku me trupat e të vrarëve të
tjerë edhe trupi i djalit të Mehremes, u
mor nga forcat serbe dhe  u mbajt për
më shumë se tri javë në morgun e Pri-
shtinës. Në ditën e varrimit, Mehremja
nuk u lejua ta shoh trupin e djalit. të
saj. Në orët e hershme të mëngjesit të
datës 15 janar 1999 ashtu siç ishte pla-
nifikuar në Beograd, fshati Reçak u

zgjua i rrethuar nga formacionet e po-
licisë speciale, militare dhe paramilita-
re serbe të shoqëruar edhe me mjete
të shumta të motorizuara. Sipas dë-
shmitarëve që kanë mbijetuar krimin,
aty rreth orës 6.30 minuta forcat serbe
me artileri të rëndë kanë filluar të gra-
natojnë fshatin, prej vendeve të quaj-
tura „Pishat“, „Gështenjat“, „Rrasa e
Çallakut“ dhe nga „Çesta“ përmbi
Reçak. Pas ndërprejes së granatimeve
forcat kriminale serbe janë futur në
fshat dhe kanë filluar bastisjet shtëpi
për shtëpi.

Më 15 janar 1999, në këtë ditë të
kobshme, në Reçak u vranë e u ma-
sakruan barbarisht 45 shqiptarë të
paarmatosur, në mesin e të cilëve ish-
te edhe një grua.

Rada Trajkoviç:
Serbët në
Kosovë kanë
frikë nga Vuçiqi
Mbrëmë u mbajtën protesta të
reja në Serbi kundër presidentit,
Aleksander Vuçiq.  Përveç li-
derëve opozitar serb ishte edhe
politikania serbe e Kosovës,
Rada Trajkoviç, transmeton In-
deksonline. Ajo mori fjalën para
protestuesve duke adresuar kri-
tika të rënda në drejtim të push-
tetit në Serbi.  “Ne nga Kosova
nuk kërkojmë shumë, ne
kërkojmë që serbët të mos kenë
frikë nga serbët, dhe se ne kemi
frikë nga Vuçiqi në pushtet” u
shprehë ajo.  Ajo poashtu kërkoi
nga Vuçiq që të ekstradoi Milan
Radojiçiq të dyshuarin për vra-
sjen  politikanit serb Oliver Iva-
noviç. Protesta në Serbi thuhet
se do të ketë edhe në ditën kur
do të vijë presidenti rus Vladi-
mir Putin.

Ngujimi i studentëve nëpër auditore i nisur të
enjten ka vazhduar edhe në fundjave në Fakulte-
tin Ekonomik dhe atë të Drejtësisë në kryeqytet.
Studentët shprehen për vijim të bojkotit deri në
përmbushjen e plotë të kërkesave.

Ngujimi i studentëve vijoi edhe në fundjave
në Fakultetin Ekonomik dhe në atë të Drejtësisë.
Porta e gardhit rrethues të Ekonomikut ishte e
kyçur. Këtë herë dryni nuk ishte vënë nga stu-
dentët, por nga punonjësit e policisë private, me
argumentin se institucioni është në ditë pushimi.
Jashtë rrethimit qëndroi edhe një grup studentë-
sh. Ata refuzuan të komentonin arsyen e qëndri-
min e tyre pranë fakultetit.

“Ju lutem, pak më vonë”, dëgjohet të thotë
njëri nga studentët. Porta e rrethimit qëndroi e
mbyllur dhe tek Fakulteti i Drejtësisë, ku numri i
të ngujuarve është më i madh. Për shkak të derës

së kyçur, hyrje-daljet bëheshin falë dritares.
“Të gjithë studentët do të bashkëbisedojnë

me njëri-tjetrin. Të gjitha fakultetet do të ba-
shkëbisedojnë. Studentët do të dalin me një ven-
dim të përbashkët ku do të vendosim se çfarë do
të bëhet në ditët e ardhshme. Kjo kauze konside-
rohet akoma shumë e fortë dhe nuk është se i ka
rënë fryma. Por thjesh shumica e studentëve janë
në bojkot”, tha një student.

Më tej një studentë u shpreh se: “Ne kemi
bërë votime nëpër fakultete dhe shumica dër-
muese janë për të vazhduar bojkotin dhe nguji-
min”.

Ngujimi i studentëve në auditorët e fakulte-
teve nisi të enjten. Gjatë ditëve të para u regji-
struan dhe ndisa përplasje mes tyre dhe punonjë-
sve të policisë, të cilët u futën brenda
auditorëve./abcnews.al

Të hënën Rrustem Mustafa 
e Sami Lushtaku merren në pyetje 
nga Prokurori në Hagë
Kryeministri Haradinaj
ka shkruar në profilin e tij
në Facebook se i ka
vizituar dy komandantët
dhe ka shtuar se lufta e
UÇK’së ishte e pastër dhe
e shenjtë, e kjo sipas tij do
të dëshmohet kurdoherë 

Prej 20 vjetësh, Mehreme Halili 
e shikon vendin ku u vra djali i saj

Ngujimi në auditore vijon edhe në fundjavë
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Kryeministrja britanike There-
sa May paralajmëroi deputetët dy
ditë para votimit të marrëveshjes
së Brexit në parlamentin britanik,
se mospranimi i planit të saj për
t’u larguar nga Bashkimi Evropian
do të ishte katastrofike për
Mbretërinë e Bashkuar.

Parlamenti duhet të votojë të
martën mbi tërheqjen e Mbretëri-
së së Bashkuar nga BE, marrëve-
shje e cila u nënshkrua në muajin
maj.

Kryeministrja shtyu votimin në
dhjetor, kur u bë e qartë se marrë-
veshja që kishte nënshkruar me
Brukselin nuk do të mbështetej
nga një numër i mjaftueshëm de-
putetësh, qoftë nga partia e saj apo
nga partitë e tjera.

Tani, May duket të jetë disi më

afër sigurimit të mbështetjes së
nevojshme, por kryeministrja ka
thënë se deputetët nuk duhet të
braktisin njerëzit që votuan për
Brexit.

“Nëse do ta bënin, do të ishte
katastrofike për besimin në de-
mokracinë tonë. Mesazhi im në

parlament këtë fundjavë është i
thjeshtë: është koha për të harruar
lojërat dhe për të bërë atë që është
e drejtë për vendin”, tha May.

Këto ditë, Ministri i Jashtëm Je-
remy Hunt tha se Brexit nuk mund
të hyjë në qoftë se marrëveshja e
kryeministres rrëzohet.

Britania duhet të largohet nga
Bashkimi Europian më 29 mars.

“Sunday Times”, duke cituar një
burim të lartë qeveritar, njoftoi se
kundërshtarët e Theresa May kanë
ndërmend të marrin kontrollin e
parlamentit javën e ardhshme për
të shtyrë ose pezulluar Brexit.

Ministri i ri i Mbrojtjes në Gre-
qi pas dorëheqjes së Panos Kam-
menos, do të jetë shefi i Mbrojtjes
Admiral, Evangelos Apostolakis,
raportoi kryeministri Alexis Tsipras 

Pas një takimi me kryemini-
strin grek, Aleksis Cipras, ministri
grek i Mbrojtjes, njëkohësisht li-
deri i partisë ”Grekët e pavarur”
(ANEL), Panos Kamenos deklaroi
se partia e tij do të largohej nga
koalicioni qeveritar grek.

“U takova me kryeministrin.
Pata një bisedë të gjatë me të.
Patëm një bashkëpunim që zgjati
katër vite të plota në qeverinë e
unitetit kombëtar”, deklaroi Kame-
nos.

”Arritëm të nxjerrim vendin
nga memorandumet. Qëllimi i
parë u arrit. Për çështjen e Maqe-
donisë, nuk më lejohet të mos sak-
rifikoj karrigen time. Falenderova
kryeministrin. Për çështjen
kombëtare ky bashkëpunim nuk

mund të vazhdojë. ANEL tërhiqet
nga qeveria”, theksoi Kamenos pasi
daljes nga ndërtesa e qeverisë
greke, Maximos Mansion. 

Kamenos, partia e krahut të
djathtë të Greqisë së Pavarur
(ANEL), ka kundërshtuar gjatë
marrëveshjen e emrit me Maqe-
doninë, e cila u nënshkrua mes dy

vendeve vitin e kaluar dhe u votua
me 81 vota pro nga parlamenti ma-
qedonas

Në tetor të 2018-ës, Kamenos u
bë shkak për largimin nga detyra
të ministri të Jashtëm Kotzias.

Dalja e tij nga koalicioni qeve-
risës çon në zgjedhje te parakoh-
shme Greqinë.

Ministri i ri i Mbrojtjes në Gre-
qi pas dorëheqjes së Panos Kam-
menos, do të jetë shefi i Mbrojtjes
Admiral, Evangelos Apostolakis,
raportoi kryeministri Alexis Tsi-
pras.

“Për gati 4 vite kam qenë në një
bashkëpunim të ndershëm dhe të
sinqertë me Panos por vijmë nga

familje të ndryshme politike,” tha
kryeministri grek pas takimit me
kreun e ANEL, Kamenos.

“Pas një bisede të pastër me të
e falenderoj me gjithë zemër për të
gjithë kontributin e dhënë në koa-
licion,” përfundoi Tsipras.

Ministri dhe njëkohësisht lide-
ri i partisë ANEL, Panos Kamme-
nos deklaroi se partia e tij do të
tërhiqet nga koalicioni me qeve-
rinë greke, pas takimit me kryemi-
nistrin Alexis Tsipras.

Pas takimit në rezidencën
Maximos, në një deklaratë për
shtyp Kammenos tha se pati një
bisedë të gjatë me kryeministrin.

“Patëm një bashkëpunim që
zgjati plot  4 vite në një qeveri për
unitet kombëtar. Ne arritëm
shumë sëbashku. Falenderova
kryeministrin. Në çështje kombë-
tare, bashkëpunimi nuk mund të
vazhdojë. ANEL tërhiqet nga qe-
veria,” tha ai. (ATSH-AA)

Gjermania
regjistron 
11,2 miliardë
euro tepricë
buxhetore 
për 2018
Gjermania regjistroi 11,2 mi-
liardë euro suficit buxhetor në
vitin 2018, sipas të dhënave pa-
raprake të Ministri të Financave
të publikuara dje, kjo falë një
ekonomie të shëndetshme dhe
normave të ulëta të interesit.
Këto para do të vendosen në një
fond special që përdoret për të
paguar ardhjen e refugjatëve
në Gjermani. Me suficitin e ri,
ku fond pritet të rritet në rreth
35 miliardë euro.
Megjithatë ekonomistët thonë
se ky mund të jetë viti i fundit
që Gjermania arrit suficit
buxhetor.
“Kohët e mira kur shteti vazh-
don të mbledhë më shumë tak-
sa nga sa parashikohet pritet të
mbarojnë. Ne duhet të përgati-
temi për këtë”, tha Johannes
Kahrs, një ekspert buxheti i So-
cial Demokratëve, partia më e
vogël në koalicionin qeverisës.
(ATSH-DPA)

Norvegjia është vendi më demokratik
në botës sipas “indeksit të demokracisë
“të revistës “The Economist”.

Me 9.87 pikë nga 10 sa janë në total,
Norvegjia kryeson në listën e 167 shtete-
ve të përfshira në këtë indeks. Ndërkaq,
Islanda është ajo që qëndron në vendin e
dytë sipas këtij indeksi të demokracisë.

Suedia ka zënë vendin e tretë si vendi
më demokratik në BE, e ndjekur nga pas
nga Zelanda e Re, Danimarka, Kanadaja,
Irlanda, Finlanda, Australia dhe Zvicra.

Këto dhjetë vendet përbëjnë grupin
me mbi 9 pikë që kanë fituar epitetin e
vendit më “demokraci të plotë”. Por, në
po të njëjtën kategori, por me pikë nga 8-
9 janë Holanda, Luksemburgu, Gjerma-
nia, Mbretëria e Bashkuar, Austria, Malta,
Spanja dhe Uruguai.

Ndërkaq vendet që më së shumti
mungon demokracia janë Afganistani,
Siria, Arabia Saudite, Jemeni, Çadi, Re-
publika e Afrikës Qendrore, Kongo dhe
Koreja e Veriut.

Jep dorëheqjen ministri grek i Mbrojtjes 

Norvegjia, fiton epitetin e vendit më demokratik në botë

Theresa May: Mosvotimi i Brexit
do të ishte katastrofike për
Mbretërinë e Bashkuar

“Sunday Times”, duke
cituar një burim të lartë
qeveritar, njoftoi se
kundërshtarët e
Theresa May kanë
ndërmend të marrin
kontrollin e parlamentit
javën e ardhshme për të
shtyrë ose pezulluar
Brexit . Britania duhet të
largohet nga Bashkimi
Europian më 29 mars
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“Çfarë ndien në këtë moment,
Imam?” e pyeti një gazetar Ruhol-
lah Khomeini për fluturimin që më
1 shkurt të vitit 1979 e solli atë për-
sëri në Iran, pas pesëmbëdhjetë vi-
tesh mërgim. Dhe ai u përgjigj:
“Hitchi”. Asgjë. Për dyzet vjet është
reflektuar mbi kuptimin e asaj
përgjigjeje, me interpretime të
ndryshme, siç pasqyrohet nga Al-
berto Zanconato, ish-korrespon-
dent i Ansa nga Teherani, në esenë
e tij të freskët të shtypit Khomeini,
revolucionar i Perëndisë (Castel-
vecchi).

Për monarkistët dhe kundër-
shtarët e tjerë të Republikës Isla-
mike është prova e indiferencës to-
tale për vendin e tyre që çoi në
revolucion. Për mbështetësit e tij
është konfirmimi i “majave mi-
stike” te të cilat Imami ka arritur
dhe nga e cila edhe lidhja me
tokën amtare ka humbur vlerën,
ose ishte një mënyrë për të pohuar
se ishte një revolucion për tërë Isla-
min, përtej kufijve kombëtarë. Si-
pas Zanconato, megjithatë, ishte
vetëm një “predhë që Khomeini ki-
shte ndërtuar në këtë moment
vendimtar të sfidës së tij ndaj pu-
shtetit monarkik, kur rezultati ish-
te ende në ekuilibër”.

Do të ketë shumë histori që do
të konkurrojnë me njëra-tjetrën
këtë vit, në përvjetorin e dyzetë të
Republikës Islamike: përkujtime
dhe rrëfime të asaj që ndodhi në
vitin 1979, por mbi të gjitha sesi
një regjim që shpesh nënvlerë-
sohet nga analistët dhe armiqtë,
ka qenë në gjendje të rezistojë për
dyzet vjet. Ka nga ata që e nisin Re-
volucionin Islamik në janar 1978,
me botimin e një artikulli kundër
Khomeinit, në gazetën qeveritare
Ettelaat, i cili e akuzoi atë se ishte
një agjent britanik, një aleat i ko-
munistëve dhe insinuoi se ai nuk
ishte vërtet iranian dhe se kreden-
cialet e tij fetare ishin të dyshimta.
Ky artikull ishte një siguresë e
hedhur në kazanin e pabarazisë
sociale, të urrejtjes ndaj shërbime-
ve brutale të sigurisë dhe të perën-
dimizimit në rritje që kishte skan-
dalizuar konservatorët. Fetarët e
Qom hynë në grevë, pasuar nga
tregtarët e pazarit. Protestat u
rritën, me slogane kundër mo-
narkisë. Policia hapi zjarrin, së pari

në ajër, pastaj në turmë. Çdo fune-
ral u bë një manifestim i ri, një për-
shkallëzim që çoi në mërgimin e
tij më 16 janar 1979. Më 11 shkurt
qeveria e fundit e emëruar nga
Pahlavi dha dorëheqjen, me rënien
e regjimit monarkik. Goditja për-
fundimtare u dha nga guerrilsat
marksistë, por në muajt në vijim
Khomeinistët u riorganizuan dhe
në dy apo tre vjet u formua një
gjendje klerike që eliminonte një
nga një ata që ishin aleatë të revo-
lucionit: marksistët, laikët dhe mu-
slimanët liberalë.

Dyzet vjet më vonë, është e do-
bishme të fillosh nga Khomeini për
një bilanc. Nuk do të ishte e mun-
dur që Irani t’i rezistonte çdo para-
shikimi të luftës tetëvjeçare me
Irakun, në të cilin Saddam Hussei-
ni kishte mbështetjen e Perëndi-

mit dhe pothuajse të gjithë botës
arabe, pa mbështetjen e një pjese
të madhe të popullsisë, veçanëri-
sht masave të të rinjve që erdhën
për të flijuar qëllimisht jetën e tyre.
Nëse e konsideroni Khomeinin një
fundamentalist fanatik, një here-
tik ose një populist, siç shpjegon
Zanconato, revolucioni i tij u krye
fillimisht brenda Islamit, sipas
doktrinës së velayat-e-faqih).

Që nga vdekja e Khomeinit në
vitin 1989, Republika Islamike
vazhdon të jetë një përzierje e de-
mokracisë dhe teokracisë dhe pa-
suesi i saj, Ajatollah Ali Khamenei,
vazhdon të përdorë slogane antia-
merikane, por regjimi nuk solli, siç
ishte premtuar, fund të pabarazive.
Në përpjekje për të ringjallur eko-
nominë, Irani i ka dhënë fund vetë-
izolimit: ajo ka ngritur ndalimin

revolucionar ndaj investitorëve të
huaj në vitin 1995, edhe pse deri
tani ka luftuar për të tërhequr inve-
stime për periudha të zgjatura. Për
dekada të tëra, para dhe pas revo-
lucionit islamik të vitit 1979, Aya-
tollah Khomeini denoncoi helmi-
min e shoqërisë nga kultura
perëndimore dhe dëboi çdo gjë
nga muzika te vallëzimi drejt artit
modern. Por, që atëherë Republika
Islamike është konsumuar nga një
përplasje e brendshme e qytetëri-
meve. Temat zyrtare të propa-
gandës gjejnë pak dëshmi në një
shoqëri të re dhe të globalizuar,
me shumë gra të arsimuara, me
një kontakt me botën që nuk
mund të ndalet nga filtrat e impo-
nuar në internet. Kështu që regjimi
shpesh u detyrua të lirojë kufizi-
met. Protestat e vitit 2009 kundër
rizgjedhjes së presidentit ul-
trakonservator Mahmud Ahmadi-
nejad treguan se të rinjtë e Tehera-
nit donin të ndryshonin dhe ishin
gati të ndiqnin politikanët e mode-
ruar për të ndryshuar sistemin nga
brenda: por që Vala e Gjelbër u
shtyp me dhunë, duke shënuar një
thyerje që ende nuk është mbyl-
lur.

Zgjedhja e Hassan Rouhanit në
vitin 2012 premtoi pikërisht ndry-
shimin e mohuar katër vjet më
parë: fundi i izolimit ndërkombë-
tar nëpërmjet një marrëveshjeje

bërthamore me Perëndimin dhe
liritë më të mëdha sociale brenda
vendit. Këto janë premtime që
janë realizuar vetëm pjesërisht,
por është e rëndësishme që Kha-
menei i ka dhënë Rouhanit mbësh-
tetjen e nevojshme për të hapur
Amerikën, duke treguar një aftësi
të caktuar të idealeve revoluciona-
re kur ajo shërben për të paranda-
luar kolapsin. Megjithatë, në vitin
2018, korrupsioni i elitës dhe sh-
penzimet publike në luftërat në
Siri dhe Jemen, gjithashtu e shtyu
mostazafinin (të varfrit e provin-
cave konservatore dhe të devotsh-
me), që prej vitesh konsiderohej si
shtylla kurrizore e regjimit komei-
nist, katror, i zemëruar me të gjithë
politikanët (reformatorët dhe kon-
servatorët) dhe të njëjtin Udhë-
zues Suprem (“Vdekja diktatorit”),
me institucione jo të zgjedhura si
Pasdarani dhe fondacionet fetare
që mbështeten në buxhete të
mëdha, ndërsa njerëzve u janë
shkurtuar subvencionet.

Dyzet vjet më vonë, ka shumë
hipoteza për të ardhmen e Repu-
blikës Islamike. Khamenei ishte në
gjendje ta mbante flakën e revolu-
cionit të gjallë për tridhjetë vjet
pas vdekjes së themeluesit, pa-
varësisht se nuk kishte karizëm,
falë aleancës me konservatorët
dhe Pasdaranin. Por, çfarë do të
ndodhë kur pishtari do të kalojë
tek një pasues i cili nuk ishte ndër
“shokët” e Khomeinit? Deri në çfarë
mase mund të mbijetojë fryma e
revolucionit në një popullatë që
për 70% nuk ka lindur në vitin
1979? Pas ndryshimit të kompani-
ve perëndimore të naftës nga Irani
dyzet vjet më parë, Irani ka shkuar
nga prodhimi i 10% të naftës botë-
rore në 4%. Marrëveshja bërtha-
more e kërkuar nga Barack Oba-
ma është hedhur poshtë nga
Donald Trump dhe sanksionet e
reja tani detyrojnë vendet që për-
dorin sistemin bankar amerikan
për të pezulluar blerjen e naftës
iraniane.

Për Republikën Islamike nuk
është hera e parë: tashmë e njeh
luftën dhe izolimin. Nëse Trump
dhe këshilltarët e tij shpresojnë të
fusin regjimin, ekspertët para-
lajmërojnë se sjellja agresive
mund të ketë efekt të kundërt,
duke bashkuar një popull krenar
dhe nacionalist. Kemi ndjekur Ira-
nin për dhjetë vjet për Corriere del-
la Sera, por kurrë nuk kemi harruar
diçka që më ka shkruar pikërisht
Zanconato, para se të shkoj në
Teheran për herë të parë: mendo-
ni për atë që doni prej tyre, por mos
i nënvlerësoni ato kurrë. 

Revolucioni nuk gjen 
paqe edhe pas 40 vjetësh

Në Republikën
Islamike, Ali
Khamenei mbajti
gjallë flakën e
revolucionit të ndezur
nga themeluesi
Khomeini. Tani
Trump, nëse përpiqet
ta shtyjë regjimin,
rrezikon të marrë
efekt të kundërt:
bashkimin e një
populli krenar dhe
nacionalist

Për Republikën Islamike nuk
është hera e parë: tashmë e
njeh luftën dhe izolimin. Nëse
Trump dhe këshilltarët e tij
shpresojnë të fusin regjimin,
ekspertët paralajmërojnë se
sjellja agresive mund të ketë
efekt të kundërt, duke
bashkuar një popull krenar
dhe nacionalist



Në qytezën me shumicë serbe
të Bujanocit, në kufi me Kosovën,
vendi se ku do ta pish kafenë varet
se cilës etnie i përket. “Shqiptarët
dhe serbët nuk shkojnë në të njëjtat
lokale”, thotë Valon Arifi, një shqip-
tar i zonës. Qyteza ka shumicë ser-
be, por në rajon shqiptarët janë më
të shumtë. Prandaj Lugina e Pre-
shevës ka qenë qendër të spekuli-
meve të fundit: mund të bëhet pje-
së e një këmbimi toke për të
mbyllur armiqësitë midis Serbisë
dhe Kosovës? “Njerëzit këtu pinë
kafe bashkë vetëm kur bëjnë biz-
nes”, thotë Valoni. “Por të pish kafe si
miq? Nuk bëhet fjalë”. Nëse e poro-
sit kafenë në vendin e gabuar, do ta
marrësh mesazhin menjëherë.
Fjalëkalimet e internetit në lokale
janë “Shqiptarët nuk janë të mirë-
pritur këtu”, ndërsa në lokalet sh-
qiptare mund të ketë diçka të ngja-
shme kundër serbëve.

Ndarja etnike është pjesë e jetës
në Luginën e Preshevës, një kënd i
varfër i Serbisë. Vendi ku jeton,
shkolla ku shkojnë fëmijët dhe
gjuha që flet, feja që ndjek, pasqy-
rojnë origjinën tënde. Që pas luftës
së përgjakshme midis Kosovës dhe
Serbisë në vitin 1999, marrëdhëniet
kanë qenë të tensionuara midis dy
vendeve. Serbia s’e ka njohur kurrë
pavarësinë që Kosova e shpalli në
vitin 2008.

Por Brukseli do që Beogradi të
gjejë pajtim me fqinjin, para se të
vazhdojnë me anëtarësimin e Ser-
bisë në BE. Kosova, në anën tjetër,
do të zyrtarizojë njohjen në OKB,
që është bllokuar nga aleati i Serbi-
së, Rusia. Një zgjidhje dramatike,
që për shumë veta duket e pamen-
dueshmen, mund të ishte këmbi-
mi i territoreve sipas linjave etnike.
Kosova do të merrte luginën e Pre-
shevës, ndërsa veriu i Kosovës, me
shumicë serbe, do t’i kalonte Serbi-
së. Por asgjë nuk është vendosur
deri tani dhe s’do ta dijë njeri nëse
do të ndryshojnë kufijtë. Ndërkohë
që bisedimet në Bruksel janë pe-
zulluar, Kosova ka vënë një tarifë
prej 100% mbi mallrat serbë.

Ndërkohë, Uashingtoni vazh-
don shton presionin, teksa presi-
denti Trump u bën thirrje udhëhe-

qësve të Kosovës e të Serbisë që të
bëjnë paqe. Në veriperëndim të
Bujanocit, edhe më afër kufirit me
Kosovën, komuniteti i Tërnovës
është i gjithë shqiptar. Propozimi
që Presheva t’i bashkohet Kosovës
nuk është diçka e re. Pas luftës, Tër-

nova u bë një qendër e forcave pa-
raushtarake të Kosovës që luftuan
Serbinë deri në vitin 2001. Adriona
Shabani, studente për mjekësi në
Tiranë, është kthyer në shtëpi për
pushime dhe ajo po ashtu do ta pël-
qente bashkimin e Preshevës me

Kosovën. Kur ka qenë e vogël, ajo
nuk ka pasur asnjë shok që të ketë
folur serbisht. “Nuk më pëlqen
gjuha e tyre”, thotë ajo. “Nuk është
interesante si anglishtja apo frëngji-
shtja”. Mamaja e saj, Xhevahire,
mund të mos pijë kafe me serbët,
por gjuhën e flet. “Kemi jetuar në
kohën e Jugosllavisë, kur serbët dhe
shqiptarët supozoheshin të ishin të
bashkuar”, thotë ajo.

“Ky brez është rritur në kohë luf-
te, kur është reklamuar urrejtja. Për-
vojat e ashpra i kanë bërë njerëzit të
largohen nga njëri-tjetri”. Pak kilo-
metra në lindje, Rakovaci është në
një rrugë të rrethuar nga fusha me
lakra. “Rakovaci është një fshat i
vjetër serb. Nuk duam të jemi pjesë
e Kosovës”, thotë Vukasin, i cili është
në të njëzetat e nuk do që t’i përdo-
ret mbiemri.

Po të ndryshonin kufijtë e Rako-
vaci të bëhej pjesë e Kosovës, do të
kishte rrezik për dhunë? “Mund të
ndodhë”, tha Dragoslavi, i cili pu-
non duke prerë e duke shitur dru. I
lodhur nga politika, Stojko Janiç do
të donte të mos ishte krijuar kjo
ndasi midis komuniteteve. “Kam
punuar me shqiptarët për 17 vite”,
kujton ai. “Kisha më shumë miq
mes tyre se mes serbeve. Ata duan
ende të jenë miq me mua, por kanë
frikë se mos shihen si tradhtarë”. Në
të paktën një vend, miqësitë vazh-
dojnë të krijohen. Në fushën e ba-
sketbollit “Play 017” të Bujanocit,
stërviten bashkë shqiptarë, serbë
dhe romë.
“Kur isha i vogël, ne luanim të gjithë
bashkë, por gjërat ndryshuan për
shkak të luftës”, thotë themeluesi i
klubit, Nenad Stajiç, i cili është serb.

“Filozofia ime është që në çdo
vend të botës, fëmijët qajnë njësoj.
S’kanë asnjë ndryshim. Të rinjtë
duhet të mësojnë të jetojnë bashkë,
të punojnë bashkë dhe të bëjnë
miq”. Hevzi Imeri, shqiptar, dhe Da-
nilo Dabetic, Serb, janë miq të mirë
e të dy duan të bëhen futbollistë
profesionistë. “Danilo është si
shokët e mi shqiptarë, vetëm se flet
një gjuhë tjetër”, thotë Hevziu, i cili
e flet mirë serbishten. Kjo miqësi
sfidon kulturën e kafeve në Buja-
noc. “Ne shkojmë bashkë për kafe,
dalim bashkë, i festojmë ditëlindjet
bashkë”, tha Daniloja. Por e gjitha
kjo mund të ndryshojë nëse kufijtë
e Preshevës ndryshohen. (BBC)

Ndarja etnike është
pjesë e jetës në Luginën
e Preshevës, një kënd i
varfër i Serbisë. Vendi
ku jeton, shkolla ku
shkojnë fëmijët dhe
gjuha që flet, feja që
ndjek, pasqyrojnë
origjinën tënde. Që pas
luftës së përgjakshme
midis Kosovës dhe
Serbisë në vitin 1999,
marrëdhëniet kanë
qenë të tensionuara
midis dy vendeve.
Serbia s’e ka njohur
kurrë pavarësinë që
Kosova e shpalli në vitin
2008

• Adriona Shabani, studente për mjekësi në Tiranë, është kthyer në shtëpi për pushime 
dhe ajo po ashtu do ta pëlqente bashkimin e Preshevës me Kosovën

• Hevziu dhe Danilo bëjnë përjashtim në qytezën e përçarë të Bujanovacit

Atje ku fqinjët nuk 
pinë kafe bashkë

• Valon Arifi thotë se ndarja etnike 
në Bujanovcit simbolizohet nga  
kafenetë e qytetit
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Korrigjim në Shpalljen publike për punësim në kohë të pacaktuar
Drejtori i IPKKF "Ollga Miceska"  – Kërçovë, sjell  Vendim që të kryhet korrigjim në Shpalljen publike për
punësim në kohë të pacaktuar nr. 04-215/1 nga data 30.11.2018, i publikuar në gazetat ditore "Koha" dhe
"Veçer" më datë 03.12.2018, ku në të njëjtën shpallje  shtohet:
- Orari i punës është 40 orë në javë dhe 
- Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 3 ditëve.

IPKKF "Ollga Miceska" – Kërçovë
Drejtor,

Sadik Ahmeti

Paditen e së dielës, më 13 janar
2019, në ICZ Komuniteti izraelit
kulturor Cyrih, Lavaterstrasse 33,
8002 Cyrih hapet ekspozitën, në të
cilën janë portretizuar Ismail Ade-
mi, IT konsultant dhe kryetari i ba-
shkësisë islame shqiptare në Cyrih
dhe Jaron Bernstein, konsultant or-
ganizativ dhe president i Fondit
New Israel Fund të Zvicrës, të cilët
thonë: “Ne duam të tregojmë të
unifikuarit, historinë dhe veçanëri-
sht të qenit njeri në fe. Me përkush-
tim dhe pasion angazhohemi për
të jetuar së bashku në paqe, të til-
la si iftari i respektit në xhaminë
shqiptaro-islamike, ku për së pari
herë u takuam”.

Rabini i portretizuar Noam
Hertig dhe imam Muris Begovic,
fitues i çmimit për dialog nga Cy-
rih, si dhe 11 grupet e tjera mysli-
mane-hebraike, angazhohen për
bashkëjetesën e përbashkët për-
mes ekspozitës së parë në Zvicër.
“Në një kohë në të cilën marrëdhë-
niet mes myslimanëve dhe he-
brenjve janë të vështira dhe
ndjehen acarimet anti-çifute dhe
anti-myslimane, me rëndësi është
që të forcohet kohezioni” pohojnë
të portretizuarit e tjerë Jonathan
Kreutner dhe Khaldoun Dia-Eddi-

ne nga shoqatat hebraike, gjegjë-
sisht myslimane.

Si takohen njerëzit myslimanë
dhe hebrenj? Ndonjëherë me kuj-
des. Ndonjëherë me kënaqësi. Ose
ashtu si njerëz, si gjithë të tjerët?
Meqenëse të dy grupet përfaqë-
sojnë një pakicë të vogël në Zvicër,
shpesh nuk takohen me njëri-tje-
trin. Në këtë ekspozitë portreti-
zohen dymbëdhjetë miqësi dhe
njohje të popullit mysliman dhe
hebre. Secili grup prej dy vetash ka

vendosur se si të tregojë dhe të sh-
prehet vetë. Ata janë njerëz të
ndryshëm: pak a shumë fetarë,
kohët e fundit në kontakt apo të
njohur për një kohë më të gjatë.
Lagjja, marrëdhëniet e biznesit,
një angazhim social, një lojë apo
edhe një funksion zyrtar i solli ata
së bashku. Lidhjet e ndryshme fe-
tare ndonjëherë luajnë një rol më
të madh, ndonjëherë të vështirë.

Projekti “Respekti: Të kapër-
cehen së bashku antisemitizmi my-

sliman dhe hebrenj” është iniciuar
pasi antisemitizmi mysliman dhe
hebrenj është bërë gjithnjë e më i
dukshëm – madje edhe në mediat
sociale. Në nivel ndërkombëtar, ka
tensione që nuk duhet të ndikojnë
në bashkëjetesë në Zvicër – por
nganjëherë. NCBI Zvicra dhe ekipi
“Respekt” janë të angazhuar për
ndërtimin e urave, paragjykimeve
dhe keqkuptimeve. Që nga viti
2012, një përzierje myslimane-he-
brenj e “respektit” punëtori ekipesh

dhe takime të organizuara si një
“dialog”, ose së bashku me palët e
tjera të interesuara në formë të
punëtorive “trialogut”. Këtu, të
njohurit dhe miqësitë janë rritur
ose thelluar. Ne festojmë bashkëje-
tesën e mirë të pakicave myslimane
dhe çifute (vetëm 5 për qind dhe
0.3 për qind e popullsisë zvicera-
ne). Të dy grupet mjaft të ndrysh-
me i përkasin Zvicrës!

Manifestimet e para me pro-
gram shoqërues zhvillohen në Cy-
rih, më 28 nëntor 2018 në bashkë-
punim me UMMAH – Rinia
myslimane dhe më 13 janar 2019,
në Qendrën kulturore izraelite në
Cyrih, në bashkëpunim me Komi-
sionin për Kulturë ICZ. Që nga
shkurti 2019 ekspozita duhet të pa-
raqitet edhe në vende të tjera, në
hapësirat e institucioneve he-
braike, myslimane apo të krishtera,
apo në qendra komunitare.

Një falënderim i madh për
mbështetjen e UMMAH, ICZ dhe
qytetit të Cyrihut, i cili mbështet
ekspozitën. NCBI Zvicra është një
organizatë jofitimprurëse, fetare
dhe politikisht organizatë e pava-
rur që mbron eliminimin e pa-
ragjykimeve, zgjidhjen konstrukti-
ve të konflikteve dhe integrimit.
NCBI quhet National Coalition
Building Institute, i cili mund të
kuptohet si një “Institut ndërtues
urash”./Albinfo.ch

Ekspozita “Miqësitë dhe të njohurit
hebrenj-myslimanë – ngjashmëritë
dhe dallimet” në Cyrih

Në këtë ekspozitë
portretizohen
dymbëdhjetë miqësi
dhe njohje të popullit
mysliman dhe hebre.
Secili grup prej dy
vetash ka vendosur se
si të tregojë dhe të
shprehet vetë. Ata
janë njerëz të
ndryshëm

Kjo është një gravurë e ushtarëve shqiptarë që shërbenin në
trupat e Napoelonit në Ishujt Joniane. Ata kishin krijuar një
regjiment që përveçse përvojës shumë të çmuar ushtarake që
afronte, mori nga administrata franceze dhe principet e Revo-
lucionit. Intelektualët dhe udhëheqësit kombëtarë ballkanikë të
shek XIX, do të ndikoheshin nga dy doktrina politike me
prejardhje evropianoperëndimore: liberalizmi që buronte nga
idetë e iluminizmit në shek e XVIII; dhe nacionalizmi. Përballë
këtij realiteti të ri në Ballkan, fillimisht nën një zgjim kulturor
dhe pastaj nën një zgjim politik të nxitur më së tepërmi edhe
nga Kriza Lindore, shqiptarët reaguan duke sendërtuar format
e para të një ndërgjegje kombëtare të avancuar që kërkonte një
shtet shqiptar në rajon. Ndaj për shumë studiues serioze Ishujt
Joniane dhe territoret përballë tyre quhen një nga vatrat e para
ku lindin lëvizjet kombëtare në Ballkan.

Në vitin 2017, ekonomitë familjare bren-
da Bashkimit Evropian (BE) harxhuan 8.5%
të kostos totale të konsumit final për rekrea-
cion dhe kulturë, sipas studimit statistikor të
Eurostat-it, përcjell albinfo.ch.

Ky lloj i shpenzimeve është 4.6% e Pro-
duktit të Brendshëm Bruto (PBB) të BE-së,
ose 710 miliardë euro, 1.400 euro për secilin
qytetar të bllokut.

Vendi, banorët e të cilit shpenzojnë për-
qindjen më të madhe të shpenzimeve të
tyre totale në rekreacion dhe kulturë, është
Danimarka (11.5%), e ndjekur nga Suedia
(11%) dhe Finlanda (10.5%). Ato ndiqen nga
Sllovakia (10.4%), Holanda (10.1%) dhe Au-
stria (10%).

Në mes të listës janë Letonia dhe Malta
(9.9%), Britania e Madhe (9.8%), Gjermania
(9.5%), Republika Çeke dhe Sllovenia
(9.4%).

Nën 8.5% janë Lituania (8.5%), Belgjika
dhe Estonia (8.4%), Franca dhe Polonia
(8%), Bullgaria (7.9%) dhe Hungaria (7.6%).

Në fund të listës janë Qiproja (6%), Ir-
landa dhe Luksemburgu (5.9%), Rumania

(5.8%) dhe Greqia me 4.6%.
Në periudhën 2007-2017, pjesa e buri-

meve rekreative dhe kulturore në shpenzi-
met e përgjithshme të ekonomive familja-
re në BE ka rënë më shumë në mesin e
shteteve anëtare të bllokut, thotë Eurostat.

Finlanda (1.8%) raportoi rënien më se-
rioze, pasuar nga Sllovenia (1.6%), Irlanda
(1.3%) dhe Belgjika (1.2%).

Sllovakia (1.4%), Lituania (1.3%) dhe Ru-
mania (1%) janë më të rëndësishmet.

Ushtarët shqiptarë 
që i shërbenin Napoleonit

Publicitet

Sa shpenzojnë evropianët 
për rekreacion dhe kulturë?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nga Joakim BECKER

Volkswagen dëshiron të bëhet
prodhuesi më i madh në botë i au-
tomjeteve miqësore me mjedisin,
me 100.000 makina elektrike në
vit duke filluar nga viti 2020, dhe
një milionë nga viti 2025. Aty kur
fuqia e karburantit fosil ka lënë
njolla ndotjeje të shëmtuara, ekui-
libri mjedisor duhet të sigurojë pa-
stërtinë.

“Kur themi se po i japim qyte-
tarëve një automjet neutral ndaj
karbonit, kjo natyrisht përfshin
prodhimin e qelizave të baterive”,
thotë Tomas Ulbrih, anëtar i Bordit
të Menaxhimit të Volkswagen dhe
përgjegjës për E-Mobility. Po ç’-
mund të thuhet për materialet e
baterisë? Ulbrih nuk duket se ka
ndonjë gjë të re për të thënë, në
lidhje me asgjësimin e baterive. E
vërteta është se nuk ka ende një
sistem riciklimi, për sasitë e mëdha
të baterive të nevojshme për kali-
min tërësor tek automjetet elek-
trike.

Deri tani, cikli jetësor i baterive
të përdorura, ka qenë një zinxhir i
shkëputur. Gjysma e të gjitha bate-
rive portative në treg, zhduken pa
lënë gjurmë. Këtë e ka treguar in-
stituti gjerman për hulumtime
mjedisore, ÖKO-Institut, në një
studim të ri për llogari të BE-së. Në
vend se të ndahen veçmas dhe të
riciklohen, 35.000 ton baterish për-
funduan në mbetjet shtëpiake në
të gjithë Evropën, vetëm në vitin
2015. Kjo është sa 16 për qind e
212.000 tonëve që janë hedhur në
treg në atë vit. Për të mos përmen-
dur shumë bateri dhe pajisje të vo-
gla, që janë hedhur nëpër koshat e
plehrave. Edhe Gjermania nuk ar-
riti të përmbushë kuotën e grum-

bullimit të parashikuar të BE-së,
prej 45 për qind për mbetjet elek-
tronike në vitin 2016. Duke filluar
nga viti 2019, BE-ja do ta ngrejë
këtë kuotë në 65 për qind. Të
ardhurat nga shitja e materialeve
të ricikluara, nuk i tejkalojnë ko-
stot e grumbullimit, çmontimit
dhe riciklimit. 

Një pjesë e madhe këtyre mbe-
turinave, do të vazhdojnë të
rrjedhin në kanale të errëta. Aka-
demia Gjermane e Shkencave të
Inxhinierisë (Acatech), beson se 25-
30 për qind të mbeturinave elek-
tronike të prodhuara në Evropë, do
të eksportohen ilegalisht - përf-
shirë bateritë. Askush nuk dëshi-
ron të dijë, se çfarë ndodh saktësi-
sht me mbetjet e rrezikshme në
rajonet me standarde të ulëta mje-
disore. Dhe kjo situatë vështirë se
do të ndryshojë, me automjetet
elektrike të eksportuara në Afrikë
ose në Europën Lindore në fund të
jetës së tyre.

“Bateritë e vjetra të litiumit nuk
kanë ndonjë vlerë në treg, ndryshe
nga ajo që kishin pritur shumë
njerëz”, thotë Falk Petrikovski, ek-
spert i baterive në Agjencinë Gjer-
mane të Mjedisit. “Riciklimi është
një proces i shtrenjtë, pjesërisht
për shkak të komponentëve të
shumtë, dhe zbërthimit kompleks
të baterive të ndryshme. Të ardhu-
rat nga shitja e materialeve të ricik-
luara, nuk i tejkalojnë kostot e
grumbullimit, çmontimit dhe ri-
ciklimit”. Gjërat duken më mirë me
bateritë e vjetra të automobilave,
që përdoren për të ndezur motorët
e makinave tradicionale:Tre të
katërtat e baterive prej plumbi,
janë të lehta për t’u ricikluar dhe
mund të blihen për një çmim prej
rreth 500 euro për ton. Shkalla e
riciklimit pothuajse 100 për qind,
tregon se një biznesi i tillë është

fitimprurës.
Megjithatë, bateritë me acid

plumbi janë jashtë kohës, pasi janë
shumë të mëdha dhe shumë të
rënda në lidhje me kapacitetin e
tyre. Popullariteti në rritje i biçikle-
tave elektrike, po vendos në treg
sasi të mëdha të baterive litium-
jon, të cilat janë shumë më të rën-
da sesa ato në pajisje të vogla, por
që nuk zgjasin mesatarisht më
shumë. Që nga viti 2012, Volkswa-
gen është përfshirë në të ashtu-
quajturin “LithoRec” (riciklimi i ba-
terive me litium-jon), i cili është
mbështetur shkencërisht nga Uni-
versiteti i Mynsterit dhe nga Uni-
versiteti i Teknologjisë në Braunsh-
veig. Në këtë qytet u ndërtua në
vitin 2016, një fabrikë e vogël pilot
për përpunimin e baterive të për-
dorura. Instituti ÖKO thotë se ky
proces ka një ekuilibër të mirë mje-
disor:Është e mundur të riciklohen
jo vetëm metale të tilla si kobalti,
nikeli dhe mangani, por edhe litiu-
mi, në një proces ku 100 për qind e
këtyre materialeve, mund të ripër-
doren në bateri të reja. Por proce-
si nuk ka ende një kosto efektive.

Deri tani, një “cikël jetësor i
qëndrueshëm”, ka qenë shumë i
shtrenjtë, pasi duhet të përdoren
shumë punë manuale dhe energji
për qëllime ricikluese. Përveç kë-
saj, instituti llogarit që duhet të
përshkohet një mesatare prej 300
kilometrash, me qëllim që të tran-
sportohen bateritë nga një garazh
i decentralizuar, në një kompani
industriale për mbledhjen e mbe-
turinave. Dhe për shkaqe sigurie,
bateritë duhet të transportohen në
rërë, përndryshe bateritë e
shkarkuara jo plotësisht, mund të
ngrohen dhe ndoshta të marrin
flakë. Vitin e kaluar në Kaliforni,
65 për qind e zjarreve në vend-
grumbullimet e mbeturinave, janë

shkaktuar nga bateritë litium-jon.
Sesa efikase janë proceset e ricikli-
mit, kjo varet nga proceset e auto-
matizuara të çmontimit dhe të kla-
sifikimit. “Metodat e ndryshme të
përdorura deri më tani, ofrojnë po-
tencial të konsiderueshëm për op-
timizim ekologjik dhe ekonomik,
përmes zhvillimit të mëtejshëm
teknologjik dhe zhvillimit të bimë-
ve më të mëdha në të ardhmen”,
thotë Matias Busher, i cili drejton
Departamentin e Burimeve dhe
Transportit në ÖKO-Institut.

Një problem është kaosi abso-
lut që krijohet kur është fjala për
llojet e baterive. Secili prodhues i
trajton bateritë si një sekret treg-
tar, dhe ndryshon vazhdimisht ki-
minë e qelizës. Pa plane dhe speci-
fikime të sakta ndërtimi, bateritë e
përdorura shndërrohen në një
grumbull mbeturinash, në vend të
materialeve të papërpunuara me
cilësi të lartë. Në SHBA, kompania
“Apple” dëshiron ta marrë proce-
sin në duart e veta, në mënyrë që të
jetë në gjendje të ndërtojë pajisjet
e saj tërësisht nga lëndët e para në
një periudhë afatgjatë. Prodhuesi
llogarit se 100.000 iPhone përm-
bajnë rreth 1900 kg alumin, 710 kg
bakër, 770 kg kobalt dhe 11 kg tokë
të rrallë. Deizi, një robot i ndërtuar
enkas për riciklimin, njeh planet e
ndërtimit të 9 versioneve të iPho-
ne. Në vend të shpërbërjes së skra-
pit në një furrë, ai çmonton 200
smartfonë në orë, me një saktësi
kirurgjikale. Roboti riciklues, është
i disponueshëm vetëm në Breda
të Holandës dhe në Ostin të Teksa-
sit në SHBA. Nëse një e katërta e të
gjitha makinave të reja, do të jenë
elektrike deri në vitin 2025, siç
kërkon Komisioni i BE-së, kjo do të
thotë se rreth 20 milionë makina
elektrike do të jenë në rrugët e
Evropës.

Agjencia gjermane e materia-
leve të papërpunuara - DERA, pret
një kërkesë vjetore prej 700 giga-
vat në orë për karrikimin e bateri-
ve deri në vitin 2026, ku gati 2/3 do
t’i duhet baterive për automjetet
elektrike. Ky është ekuivalenti i 20
fabrikave Giga, si fabrika e bateri-
ve Tesla në Nevada. Sipas DERA,
kërkesa vjetore për kobalt do të dy-
fishohet në rreth 225.000 tonë.
Deri më tani, vetëm 10 për qind e
mineralit kaltërosh vjen nga ricik-
limi. Asgjë nuk do të ndryshojë në
të ardhmen e afërt: Volkswagen,
garanton pas 8 vitesh një kapacitet
prej 80 për qind për bateritë e tij li-
tium-jon.

Pas kësaj, ato mund të përdo-
ren si njësi magazinimi stacionare,
për shembull për sistemet fotovol-
taike. Vetëm pas vitit 2025, do të
kthehen në sasi të mëdha në cikël.
Problemi është se kjo do ta bëjë ri-
ciklimin edhe më pak ekonomik,
për shkak të përqindjes së ngush-
tuar të materialit të çmuar. Për mo-
mentin, Evropa dhe pjesa tjetër e
botës do të varen për kobalt nga
Kongo. “Edhe projektet më të
mëdha që po zhvillohen aktuali-
sht janë të vendosura në Kongo,
aq shumë saqë përqendrimi i fur-
nizimit do të rritet në mbi 70 për
qind deri në vitin 2026”, thotë Sija-
mend Al Barazi, ekspert i kobaltit
në DERA. “Por për shkak se zhvilli-
mi i kapaciteteve të reja prodhue-
se nuk është në ende në ndonjë
plan, mund të ketë probleme të
konsiderueshme me furnizimin”,
shton ai. Agjencia e lëndëve të para
po merr tanimë parasysh një për-
zierje metalike të ndryshuar për
bateri litium-jon. Falë zhvillimeve
të reja, përmbajtja e kobaltit, e cila
siguron stabilitetin afatgjatë të ka-
todave, mund të përgjysmohet. Ky
është një lajm i mirë për konsu-
min e lëndëve të para, dhe sigu-
rinë e furnizimit. Por kobalti nga
Kongo, tregon anën e pisët të revo-
lucionit energjetik.

Puna e fëmijëve dhe financimi
në mënyrë të përsëritur i konflikte-
ve të armatosura, çojnë në skan-
dale që rrethojnë prokurimin e
lëndëve të para. DERA thotë se ko-
balti ka rreziqet më të larta të
prokurimit të të gjitha materialeve
të baterisë. Një studim i Institutit
Helmholtz në Ulm për Ruajtjen e
Energjisë Elektrokimike, thotë se
kërkesa për kobalt për prodhimin e
baterive, do të jetë dy herë më e
lartë se sa rezervat e sotme të iden-
tifikuara deri në vitin 2050. Dhe në
atë moment, riciklimi do të bëhet
një çështje për jetë a vdekje për të
garantuar lëvizjen e njerëzve. 

(Suddeutsche Zeitung)

E vërteta e hidhur që fshihet
pas makinave elektrike

Puna e fëmijëve dhe
financimi në mënyrë të
përsëritur i konflikteve
të armatosura, çojnë në
skandale që rrethojnë
prokurimin e lëndëve të
para. DERA thotë se
kobalti ka rreziqet më
të larta të prokurimit të
të gjitha materialeve të
baterisë. Një studim i
Institutit Helmholtz në
Ulm për Ruajtjen e
Energjisë
Elektrokimike, thotë se
kërkesa për kobalt për
prodhimin e baterive,
do të jetë dy herë më e
lartë se sa rezervat e
sotme të identifikuara
deri në vitin 2050. Dhe
në atë moment,
riciklimi do të bëhet një
çështje për jetë a vdekje
për të garantuar
lëvizjen e njerëzve
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Një shkrimtar francez ka
ngjallur një valë debati dhe zemë-
rimi, teksa ka deklaruar se është “i
paaftë” të dashurojë një grua mbi
50-vjeçare, pavarësisht se edhe ai
vetë është pesëdhjetë vjeç. Yann
Moix tha për revistën “Marie Clai-
re” se gratë e asaj moshe i duke-
shin “shumë të vjetra”. “Parapël-
qej trupat e grave më të reja. Kjo
është e gjitha.

Fund. Trupi i një gruaje 25-
vjeçare është i jashtëzakonshëm.
Trupi i një gruaje 50 vjeç nuk ka
asgjë të jashtëzakonshme”, thotë
ai. Komentet ndezën zemëratë në
mediat sociale. Marina Fois, ko-
mediane franceze, bëri shaka në
një postim në twitter se për shkak
se ajo është 49 vjeç, i kanë mbetur
“një vit dhe 14 ditë”, kohë për të

fjetur me shkrimtarin. Një tjetër
përdorues në twitter u tall, duke
thënë se gratë mbi 50 vjeç me gja-
së po frymëmerrnin të çliruara
nga komenti i tij. Një tjetër ko-
mentues do të shtonte: “A mun-

det që edhe  gratë nën 50 vjeç të
jenë të padukshme për ty,  të lu-
tem?” Diku tjetër, disa gra mbi 50
vjeç postuan imazhe  duke tre-
guar vetëbesimin fizik, si shenjë
proteste. Gazetarja Colombe Sch-

neck postoi  (dhe më pas e fshiu)
një foto të të pasmeve të saj, me
diçiturën: “Voila, të pasmet e një
gruaje 52 vjeç…ç’torrollak je, nuk e
di ç’po humbet…”.Të tjerë shpërn-
danë imazhe të të famshmëve të
Hollivudit rreth të të pesëdhjeta-
ve, si Halle Berry dhe Jennifer Ani-
ston, për të kundërshtuar komen-
tet e shkrimtarit.

Anne Roumanoff, një tjetër
komediane franceze, e kritikoi atë
në radion “Europe 1”, duke thek-
suar se romanca nuk kishte të
bënte vetëm me “fortësinë e të pa-
smeve”, por me lidhjen mes dy
njerëzve. 

“Shpresoj se një ditë ai do ta
njohë këtë lumturi”, do të shtonte
ajo. Moix është prezantues, regji-
sor dhe shkrimtar i vlerësuar me

disa çmime, i njohur për ngjalljen
e debateve me komentet e tij, të
herëpashershme. Intervista e tij
në Marie Claire gjithashtu ngjalli
kritika për deklaratat e tij rreth
parapëlqimit të grave aziatike, për
lidhje romantike - duke speci-
fikuar “koreane, kineze dhe japo-
neze”, në veçanti. 

“Është ndoshta e trishtë dhe
kufizuese për gratë me të cilat dal,
por tipi aziatik është mjaftue-
shëm i pasur, i gjerë dhe i pafund
për mua, që të mos më turpërojë”,
i ka thënë ai revistës. Duke iu
kundërpërgjigjur zemëratës, ai ka
thënë për radion RTL se nuk ishte
“përgjegjës” për shijen e tij të gra-
ve. “Pëlqej atë që pëlqej dhe nuk
kam pse i përgjigjem gjykatës së
shijeve”.

Në fillim ishte një patentë e
realizuar nga inxhinierja dhe sh-
pikësja amerikane, Chuck Hull, në
vitin 1986, ku - pas prezantimit të
parë të konceptit të stereolitogra-
fisë (teknikë që lejon riprodhimin
e objekteve tre-dimensionale nga
të dhënat e krijuara nga softueri) -
filloi zyrtarisht teknologjinë që

ne e njohim sot si thjesht ‘printim
3D”. Me zhvillimin e teknologjisë
dhe me futjen e teknikave dhe
materialeve gjithnjë e më të suk-
sesshme, shtypja 3D ka pësuar një
impuls të rëndësishëm në vitet e
fundit, edhe pse, me uljen e ko-
stove të të njëjtëve printerë 3D, të
njëjtat çmime të prodhimit të
komponentëve dhe pjesëve re-
zervë janë zvogëluar në mënyrë
drastike, duke krijuar një treg
veçanërisht të lulëzuar që ka
prekur sektorët më të ndryshëm.
Ndër këto, është edhe sektori
prodhues fitimprurës “kukulla
seksi” dhe vetëm pak javë më parë,
një nga kompanitë kryesore të
quajtur Doll Sweet (DS) ka paraqi-
tur një metodë të re zhvillimi për
“sex bot” të saj në Expo VR në Nan-
Chang City në Kinë, që synonin re-
duktimin drastik të kostove të tyre
dhe rritjen e prodhimit të tyre.

PËRDORIMI I PRINTIMIT 3D PËR
TË ULUR KOSTOT E PRODHIMIT

Nëse përpara rritjes së printi-
mit 3D, prodhimi i këtyre “lodrave
seksuale” kishte një kosto veçanë-
risht të lartë, pasi mbështetej në
një proces modelimi të lidhur me
stampime dhe kalqe, në sajë të kë-
saj teknologjie të re DS Robotics
(ndarja e dedikuar Doll Sweet)

tani është në gjendje të riprodhojë
pjesët e këtyre kukullave në një
mënyrë drastike më të shpejtë. Në
fakt, duke përshpejtuar procesin
e linjës së montimit, rritja e
prodhimit dhe robotët janë
rrjedhimisht më pak të shtrenjta
jo vetëm për ata që i bëjnë ato, por
edhe për përdoruesit e fundit.

TIPARE REALISTE, POR DISA
KUFIZIME

Në mënyrë që këta robotë të
duken më realë sesa kukulla tradi-
cionale, disa nga përbërësit e tyre,
duke filluar nga fytyra, bëhen me
printim 3D. Megjithatë, klientët e
DS Dolls nuk do të jenë në gjendje
të kërkojnë një kopje të fytyrës së

një personi të vërtetë ose një njeriu
të famshëm. Në të vërtetë, blerësit
mund të zgjedhin fytyrën që duhet
të zbatohet për kukullën e tyre
vetëm me një grup modelesh të
miratuara, për të parandaluar për-
dorimin e tipareve të grave të vër-
teta që nuk kanë dhënë pëlqimin e
tyre. Kjo pavarësisht nga printimi
3D ka bërë hapa të rëndësishëm
përpara në fusha të tjera për të
krijuar kopje pothuajse identike
njerëzore, por është pa dyshim një
zgjedhje shumë e rëndësishme
për të ruajtur privatësinë dhe iden-
titetin e vërtetë të grave që nuk
kanë dhënë autorizim të qartë për
riprodhim. Skeleti robotik i kukul-
lës është modeluar në një trup të

vërtetë për të replikuar lëvizjet e
vërteta njerëzore, megjithëse DS
Robotics nuk është aktualisht e
gatshme ta zbatojë këtë teknologji
në sexbots e saj. Ky skelet, në fakt,
është duke u zhvilluar për robotë
të përdorur si hostesses për pritjen
në dyqane dhe restorante. Së fun-
di, DS ka njoftuar tashmë se do të
ofrojë më shumë detaje mbi këtë
projekt, duke filluar nga data e saj
e mundshme e lancimit, gjatë vitit
të ardhshëm.

E ARDHMJA “ME KOSTO TË
ULËT” FALË PRINTIMIT 3D
Nëse deri më sot realizimi i

këtyre produkteve ka qenë gjith-
monë i vështirë, ka shanse të mira

që me përdorimin e printimit 3D
sexbot, të fillojë drejt prodhimit
masiv, duke u bërë më i kapshëm
për konsumatorët. Natyrisht, ra-
sti i një kompanie si DS - e cila u
jep jetë prodhimeve shumë të sh-
trenjta - tregon se cila mund të
jetë vlera e shtuar në përdorimin
dhe zbatimin e kësaj teknologjie,
jo vetëm në gjendje të zvogëlojë
kostot e saj duke përdorur prodhi-
min masiv më parë të paimagji-
nueshëm, por edhe për të krijuar
krijime shumë realiste që janë
praktikisht identike me origjina-
let. Por në këtë rast, natyrisht,
vetëm dhe ekskluzivisht me pëlqi-
min e palëve të drejtpërdrejta të
interesuara.

Shkrimtari francez që u vendos datë skadence femrave
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“SEX DOLLS”
Printimi 3D ul çmimet
e kukullave seksuale

Kompania kineze
“Doll Sweet” do të
përdorë teknologjinë
3D të shtypjes për të
prodhuar robotët e saj
të kënaqësisë me
kosto më të ulët
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RURALE, DADI KUL, RR, ENIA, XHONI, STANDARD, EDAI, ERA, ALO, ME, IRR, BARCELONA, 
KATALONI, T.

Shumë i lehtë: 562389741, 937164825, 841527936, 679431258, 425698173, 318275694, 

284913567, 193756482, 756842319. Mesatar: 251436897, 769185243, 348792651, 
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DASHI 21. mars - 20. prill
Një gjë është e sigurte gjate kësaj dite, ju nuk do kënaqe-

ni me asgjë. Partneri do beje çmos t’ua plotësojë dëshirat, por ju do
kërkoni gjithmonë e me tepër. Ndryshoni sjellje para se ai ta beje
këtë. Beqaret nuk do kenë fat ne dashuri. Edhe sot do jeni te vetmuar.
Nëse nuk doni qe situata financiare te vazhdoje te jete e paqën-
drueshme, merrni sa me pare masa dhe ulni shpenzimet.

DEMI 21. prill - 21. maj
Ata qe kane tashme një lidhje do kalojnë një dite te qete

dhe pa probleme. Do t’i zgjidhni me ne fund mosmarrëveshjet qe
keni pasur. Marsi do t’i beje beqaret edhe me tërheqës gjate kësaj
dite. Te shumte do jene personat qe do iu joshin, por ju duhet te
zgjidhni te duhurin. Ne planin financiar duhet te reflektoni mire
para se te bëni ndonjë shpenzim. Shmangni tronditjet!

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Dite e zakonshme kjo e sotmja për te dashuruarit. Here

do debatoni me atë qe keni ne krah dhe here do dashuroheni ne
mënyrë pasionante. Për beqaret do jete dite e favorshme për taki-
me. Bëjini sytë katër qe ta gjeni shpejt personin e duhur. Ne planin
financiar do jeni me fat. Pa u munduar shume gjerat do rrjedhin me
se miri dhe mund te hiqni disa para mënjanë.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Mjedisi yjor nuk do jete aspak i favorshëm për te dashu-

ruarit. Priten debate te zjarrta dhe shume lot. Mos flisni pa u men-
duar sepse jo vetëm do e lëndoni tjetrin, por edhe veten tuaj. Be-
qaret edhe sot do e kenë te vështirë ta bëjnë për vete personin qe
pëlqejnë. Nëse doni qe financat te jene te mira, shmangni çdo ope-
racion te madh financiar. Nuk është ende koha.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Jeta ne çift nuk do përbejë asnjë problem gjate kësaj

dite. Gjithçka qe keni ëndërruar do iu plotësohet, por ne asnjë
mënyrë mos kërkoni diçka me ngulm. Beqaret do ndihmohen nga
Urani. Ka shume gjasa qe takimi qe keni pritur te ndodhe gjate kë-
saj dite. Te ardhurat do kenë përmirësime te ndjeshme. Disa mund
te nënshkruajnë edhe kontrata te rëndësishme.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Jeta ne çift nuk do jete ashtu si ju e keni pritur sot. Nuk do

mungojnë debatet dhe mosmarrëveshjet çka do e tensionojnë mjaft
ambientin. Beqaret do jene sharmante dhe do tërheqin vëmendjen
e te gjithëve. Mos ngurroni te paktën te njiheni me disa persona. Ga-
bimi me i vogël mund t’iu kushtoje shtrenjte ne planin financiar. Kuj-
des me hapat qe do hidhni.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Jeta sentimentale e çifteve do jete e bukur gjate kësaj

dite. Do qëndroni me shume kohe pranë atij qe doni dhe do buzë-
qeshni ne çdo moment. Beqaret nuk duhet te mbyllen ne vetve-
te sot. Mundësitë për te gjetur personin e ëndrrave do jene me te
mëdha se kurrë. Ne planin financiar nuk ehte koha për te filluar
operacione te mëdha dhe te rrezikshme. Beni durim.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Ne jetën ne çift do mbizotëroje një klime harmonike

gjate kësaj dite. Partneri do iu beje një propozim interesant për te
cilin duhet te mendoheni seriozisht. Po vendoset, nuk do ketë
kthim prapa. Beqaret do përdorin te gjitha aftësitë e tyre për te bere
për vete personin qe iu pëlqen. Mundësitë janë qe t’ia dilni. Fi-
nancat nuk do përbejnë asnjë problem, kështu qe qetësohuni.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Çiftet do kenë një dite shume te zakonshme dhe pa te

reja. Merrini gjerat si t’iu vijnë. Beqaret do kenë mundësi vetëm
për dashuri platonike gjate kësaj dite. Do bënit mire te mos ëndër-
ronit me shume sesa duhet sot sepse do përballeni me zhgënjime
me vone. Ne planin financiar do jete Saturni ai qe do iu mbështe-
së. Ekuilibri do mbizotëroje gjate gjithë kohës.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do kaloni momente te shumta intimiteti gjate kësaj dite

dhe do ndiheni si ne ëndërr pranë atij qe dashuroni. Edhe njëherë
tjetër do ndiheni me fat qe jeni ne krahët e tij. Beqaret nuk duhet te
fillojnë angazhime kote se koti. Me mire qëndroni vetëm dhe te qete
sesa ne një lidhje dhe nervoze. Financat nuk do jene shume te kë-
qija nëse shpenzoni me maturi dhe kujdes.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Shmangni sa te mundni kërkesën e llogarisë dhe auto-

ritetin ne çift sot sepse partneri nuk do e duroje dot këtë. Tre-
gohuni diplomate dhe te kujdesshëm. Jeni beqare dhe po kërko-
ni një lidhje te qëndrueshme? Duhet te prisni edhe pak, sot nuk
është dita e duhur. Merruni pak me tepër me menaxhimin e finan-
cave gjate kësaj dite dhe shmangni shpenzimet e mëdha.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Shmangni sa te mundni kërkesën e llogarisë dhe auto-

ritetin ne çift sot sepse partneri nuk do e duroje dot këtë. Tregohu-
ni diplomate dhe te kujdesshëm. Jeni beqare dhe po kërkoni një
lidhje te qëndrueshme? Duhet te prisni edhe pak, sot nuk është dita
e duhur. Merruni pak me tepër me menaxhimin e financave gjate
kësaj dite dhe shmangni shpenzimet e mëdha.



Një test jo-invaziv i dëgjimit mund të
ndihmojë zbulimin e hershëm dhe dia-
gnostikimin e autizmit, sipas hulumti-
meve të reja. Kjo do të mundësonte që
trajtimet të fillojnë vite para se të zhvil-
lohen simptomat. Aktualisht, fëmijët me
çrregullim të spektrit të autizmit (ASD),
zakonisht diagnostikohen në moshën 4
vjeçare duke përdorur teste që kryesisht
mbështeten tek të folurit. Por tani hu-
lumtuesit nga “Lake Erie College of
Osteopathic Medicine” në Pensilvani,

sugjerojnë se çelësi i diagnozës së hersh-
me mund të qëndrojnë tek dëgjimi i tyre.
Ata sugjerojnë përdorimin e testimit re-
fleks ‘stapedial’, i njohur edhe si testimi
akustik i refleksit, që mat ndryshimet e
presionit në veshin e mesëm si përgjigje
ndaj tingujve. Testi jo-invaziv vlerëson
ndjeshmërinë dhe kohën e reagimit të
një personi ndaj një game të gjerë
frekuencash. “Shpesh njerëzit me au-

tizëm vuajnë nga mbindjeshmëria, që
do të thotë se edhe tingujt relativisht të
qetë për ta mund të ndjehen si zhurmë
e madhe”, tha Randy Kulesza, profesor i
anatomisë në “Lake Erie College of
Osteopathic Medicine”. “Nëse prindërit
dhe mjekët e kuptojnë që nga fillimi
mund të punojnë për përshtatjen e ndje-
shmërisë së fëmijëve me botën jashtë”,
thotë Kulesza.

Një lloj implanti i gjoksit, i përdorur
nga miliona femra në mbarë botën, po
kontrollohet me kujdes pas këshillës së
mjekëve francezë për të hequr dorë nga
përdorimi i tij. Ata dyshojnë te një lidhje e
mundshme mes këtij implanti dhe një
lloji të rrallë kanceri: limoma e qelizave
anaplastike të mëdha (ALCL), që nis nor-
malisht me një kapsulë dhe dhimbje e
ënjtje në gji. Femrat, të cilat e heqin këtë
kapsulë dhe vet implantin mund ta mar-
rin veten plotësisht, por nëse sëmundja
lihet e patrajtuar mirë, atëherë mund të
përhapet në të gjithë trupin e të kthehet
në një kërcënim për jetën. Ekziston një
shqetësim në rritje mbi efektin e implan-
teve. Shifrat e mbledhura nga kirurgët pla-
stikë tregojnë se ka pasur të paktën 615

raste të sëmundjeve të lidhura me to dhe
16 raste vdekjesh. Në Francë, ku 85% e im-
planteve të gjirit të përdorura nga gratë
janë me sipërfaqe më të ashpër, rregulla-
tori i shëndetit “ANSM” ka rekomanduar
që kirurgët të kalojnë tek implantet e
buta, ndërsa vazhdon hetimi mbi pasojat
e tyre në organizëm. Situata në Francë ka
gjasa të nxisë debate rreth implanteve
edhe në vende të tjera.

Roberto Escobar, vëllai i
madh i Pablo Escobar, ka nisur
një fushatë online për të
mbledhur sa më shumë të
ardhura që të rrëzojë nga push-
teti Presidentin amerikan Do-
nald Trump. 71-vjeçari që është
gjysmë shurdh dhe gjysmë i
verbër, ka shprehur zemërimin
kundër Trump për shkak të disk-
riminimit të Presidentit ame-
rikan ndaj popullit latin. “Trump është
100% i korruptuar dhe bashkëpunon me
qeveritë e huaja. Trump është si një qen
Chihuahua, i vogël dhe i bukur, por nuk di
të kafshojë. Kurse unë di të kafshoj“, thotë
Roberto Escobar, që njihet ndryshe si El
Osito. Roberto ka qenë kontabilisti kryesor
i kartelit të Medelin në Kolumbi, të krijuar
nga vëllai i tij Pablo Escobar. Ai u dënua

me 10 vite burg dhe gjatë qëndrimit në qeli
bëri një libër ku rrëfente ditët kur punonte
për vëllain. Pablo Escobar ka qenë një nga
trafikantët më të mëdhenj të drogës në
botë. Dikur ai ofroi që të paguante borxhin
kombëtar të Kolumbisë në këmbim të ami-
nistisë, por u vra nga policia në vitin 1993,
një ditë pasi mbushi 44 vjeç. Escobar ka
qenë në kërkim për 1 vit e gjysmë.

Mbi 92 mijë
shqiptarë të
moshuar kanë
mbetur të vetëm
Largimi i të rinjve nga Shqipëria nuk
është vetëm një problem ekonomik,
por edhe një plagë e madhe sociale.
Plakja e shpejtë e popullsisë po shoqë-
rohet me një fenomen dramatik, atë të
braktisjes së prindërve të moshuar. Si-
pas Shoqatës së Pensionistëve të Sh-
qipërisë, janë mbi 92 mijë të moshuar
që jetojnë të vetmuar. Vdekjen tragjike
të çiftit nga Berati të moshuarit e
shikojnë si një kambanë alarmi edhe
për politikbërsit. Kreu i Shoqatës së Pen-
sionistëve, Faik Xhani u shpreh: “Ne
pensionistët, që jemi në segmentin e
fundit të jetës, kjo ngjarje është tragjike.
Është një kambanë alarmi për të cilën
duhet te merren masa. Janë 92 mijë per-
sona të vetmuar. 5% e tyre janë të izo-
luar….”. Sipas tij, shteti duhet të marrë
disa masa, pasi numri i individëve të
moshuar përbën mbi 13 % të popullatës
së përgjithshme, me një tendencë në
rritje. Këtyre personave nuk ka se kush
t’u vijë në ndihmë në kushtet e shtëpisë,
ndaj Shoqata e Pensionistëve kërkon
rritjen e shërbimit të asistencës sociale
në familje. Gjithashtu kërkon edhe ri-
shikimin e pensioneve, pasi shumë të
moshuar jetojnë në varfëri dhe vuajnë
nga një sërë sëmundjesh. Veç proble-
meve kardio vaskulare, 1 në 4 persona të
kësaj grupmoshe vuan nga probleme
të shëndetit mendor dhe demenca,
humbja  e kujtesës.

Autizmi mund 
të diagnostikohet 
me një test të thjeshtë
dëgjimi që në lindje

IMPLANTI I GJOKSIT, 
miliona gra e përdorin pa ditur
lidhjen me tumorin e rrallë

Vëllai i Pablo Escobarit 
i kundërvihet Trumpit
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1129 - Aprovimi formal i Rendit të
Templarëve në Këshillin i Trojës.

1526 - Charles V dhe Francis I nën-
shkruajnë Traktatin e Madridit.

1539 - Spanja përvetëson Kubën.
1601 - Autoritetet e Kishës ndezin

librat hebraishte në Romë.
1659 - Beteja e Elvas: Portugezët

mundin spanjollët.
1690 - Klarineta shpiket në Nurn-

berg të Gjermanisë.
1739 - Anglia dhe Spanja nënshk-

ruajnë Konventën e dytë të Pardos.
1847 - Komploti në Nju Meksiko

kundër SHBA.
1912 - Raymond Poincaré bëhet

kryeministër i Francës.
1935 - Lëshohet në përdorim gypi i

naftës Irak - Mesdhe.
1975 - BRSS ndërpret marrëdhë-

niet tregtare me SHBA.

Miqtë mund të vijnë dhe te ikin,
por armiqtë grumbullohen

gjithnjë e më shumë. 
(Thomas Jones)

PËRSE NUSET E BARTIN VELLON?
Ekzistojnë zakone të llojllojshme
dasmash, mirëpo arsyeja se si ky
zakon ka lindur është larg nga ro-
mantika. Kurorëzimi do të duhej të
paraqiste ditën më të lumtur në
jetën e nuses dhe dhëndrit. Për çdo
nuse thuhet që është nusja më e
bukur, dhe është ashtu, atë ditë
asaj i shkëlqejnë veçantia dhe vetë-
besimi i saj. Mirëpo, a keni pyetur
ndonjëherë çfarë do të thonë zako-
net të cilat me aq mendjelehtësi i
praktikojmë? Nuset vellon e bartin
që nga koha romake, edhe pse ar-
syeja për të nuk është edhe aq për-
rallore dhe romantike, siç kemi
menduar. Në atë kohë, femrat nga
koka deri te thembrat kanë qenë të
mbuluara me pëlhurë të kuqe.
Pëlhura është dashur të paraqesë
nusen në zjarr, në mënyrë që ajo t’i
largojë dhe t’i frikësojë të gjithë sh-
pirtrat e këqij të cilët do të dëshiro-
nin t’ia hidhnin mallkimin çiftit. Me
kalimin e kohës dhe me ndërrimin
e modës, nuset kanë filluar të bar-
tin vellon për t’u mbrojtur nga sh-
pirtrat e këqij. Deri në ditët e sotme
velloja bartet për të mbuluar
fytyrën para dhëndrit te rastet e
martesave me shkuesi. 
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