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Shkup, 14 janar - Tetë destinacione të reja për-
mes kompanisë ajrore “Vizer” do të jenë në di-
spozicion për qytetarët e Maqedonisë nga aero-
porti i Shkupit dhe i Ohrit. Katër linja të reja do
të vendosen nga aeroporti i Shkupit dhe katër
nga aeroporti i Ohrit. Hapja e linjave të reja aj-
rore është mundësuar përmes tenderit për
kompani me buxhet të ulët të cilin e shpalli
Qeveria, ndërsa në të cilin si kompani e vetme

është paraqitur kompania “Vizer”, e cila tashmë
i shërben qytetarët e Maqedonisë. Marrëveshja
për subvencionimin e linjave të reja ajrore ish-
te nënshkruar sot në Qeverinë e Republikës së
Maqedonisë. Nga aeroporti i Shkupit do të ha-
pen dy linja të reja drejtë Gjermanisë edhe atë
drejtë Badenit dhe Bremenit, pastaj drejtë Lar-
nakës dhe Qipros, drejt Karlsruhe/Baden-Ba-
den dhe drejtë Turku në Finlandë...

Me 20 euro në Malmo dhe Milano 

15 DEN

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

Britanikë, 
ju lutem 
qëndroni

"Ne ju lutemi që për interesin e
gjeneratës së ardhshme të ri-
mendoni daljen nga BE", thuhet
në një letër të eurodeputetëve,
që publikohet të hënën në Bri-
tainnë e Madhe. "Çdo vendim bri-
tanik për të qëndruar në BE do të
përshëndetej prej nesh, dhe ne
do të punojmë së bashku për të
reformuar dhe përmirësuar Ba-
shkimin Europian”. Më tej euro-
deputetët shkruajnë se "e kanë
vlerësuar...

-90c |-20c

Nis intervis-
timi i disa 
ish-pjesëtarëve
të UÇK-së 
në Hagë

Nuk heqim 
dorë nga

Marrëveshja 
e Prespës

Cipras RAPORTI I
PROGRESIT

� Fq.3
� Fq.18

Me ligje 
evropiane 
më afër BE-së
�

“Kompanitë në më shumë takime dhe forume të ndryshme gjatë vitit të kaluar janë ankuar se
përkundër asaj se kanë shprehur gatishmëri të paguajnë punëtorët në mënyrë adekuate,
megjithatë nuk mund të gjejnë fuqi punëtore”, thotë Vasko Ristovski nga Shoqata e Bujqësisë dhe
Industrisë Ushqimore pranë OEM-së
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Me homazhe në varrezat e dëshmorë-

ve dhe tek shtatorja e Rexhep Malës e

Nuhi Berishës, Komuna e Gjilanit të

hënën ka hapur zyrtarisht manifestimin

shumëkulturor mbarëkombëtar “Flaka e

Janarit 2019”, i cili është i 28-ti me radhë

dhe organizohet për një muaj rresht nën

përkujdesjen e kryetarit Lutfi Haziri.

Kreu i Gjilanit, pasi bëri homazhe me

bashkëpunëtorët dhe udhëheqësit e insti-

tucioneve tjera, ka deklaruar se gjatë ja-

narit kjo komunë nderon të gjithë dësh-

morët përmes vlerave kulturore.

“Po bëhen 28 vite që ne përkujtojmë e

nderojmë dëshmorët, heronjtë e martirët

e Gjilanit në nivel kombëtar. Gjatë tërë

muajit do të ketë aktivitete kulturore në

kuadër të katër shtyllave në frymë garue-

se. Presim me padurim për të parë kuali-

tetin e aktiviteteve sepse nderimi dhe re-

spekti shkon gjithmonë për dëshmorët e

kombit. Lavdi dhe të ecim gjurmëve që

na lanë amanet dëshmorët”, ka thënë Ha-

ziri.
Gjatë ditës, kryetari Haziri ka vizituar

edhe familjet e dëshmorëve, Rexhep Mala

dhe Nuhi Berisha, duke ngritur në piede-

stal veprën heroike të bijëve të tyre, sikur-

se që ka vlerësuar lartë kontributin e këty-

re familjeve për çështjen kombëtare.

Nga ana e tyre, përfaqësuesit e fa-

miljes Berisha dhe Mala kanë falënderuar

kryetarin Haziri, për, siç thanë, kujdesin e

jashtëzakonshëm që ka treguar nga tyre

dhe të gjitha familjeve të tjera të dësh-

morëve në Gjilan.
Ndryshe, të hënën në ora 17:00 u bë

ndezja e Flakadanit para shtatores së he-

ronjve Rexhep Mala dhe Nuhi Berisha, i

cili simbolizon sakrificën e tyre për lirinë

e shqiptarëve.

Në “Berlinale” edhe dy
aktorë shqiptarë nga
Maqedonia
Maqedonia për herë të parë gjatë këtij viti do

të marrë pjesë në njërin prej festivaleve më

të rëndësishme të filmit “Berlinale”

Pjesëmarrës do të jetë filmi “Gospod postoi,

imeto i’ e Petrunija” (Zoti ekziston, quhet Pe-

trunija) i Teona Strugar Mitevska, ndërkaq

në të luajnë edhe dy aktorët shqiptarë Xhev-

det Jashari dhe Bajrush Mjaku.

Përveç tyre, në film luajnë edhe: Zorica Nu-

sheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Da-

mevski, Suad Begovski, Violeta Shapkovska,

Stefan Vujisic, dhe Andrijana Kolevska.

Përndryshe, filmi është bashkëproduksion

mes Sllovenisë, Kroacisë, Maqedonisë,

Belgjikës dhe Francës.

Në Slloveni promovohet libri

“Skanderbeg, Princi i Epirit”
Libri në gjuhën shqipe “Skanderbeg Princi i Epirit” është

promovuar të hënën në Koper të Sllovenisë. Veprimta-

rinë e mbajtur në mjediset e Qendrës Kulturore Shqipta-

re “Kulla e Koperit”, organizuar nga Shoqata Kulturore

Shqiptare “Iliria”, e çeli Heset Ahmeti, kryetar i Shoqatës.

Ndërsa për librin folën dy përkthyesit e tij, Albert Gjoka

dhe Frida Vokopola

Gjoka.
Libri sillet në
gjuhën shqipe nga

origjinali në gjuhën

e vjetër italiane
“Commentario de le

Cose de Turchi, et
del S. Georgio Scan-

derbeg, Principe di

Epyrio”, i vitit 1544.

Më pas për të prani-

shmit përmes një
diskutimi të hapur u

prezantuan të dhë-

na, fakte e tregues rreth figurës së heroit kombëtar

Gjergj Kastrioti Skënderbeu, mbështetur në dokumente

të shekujve më parë. Në veprimtari merrnin pjesë anë-

tarë të Shoqatës ‘Iliria”, Koper, shoqatës shqiptare “Ecim

së Bashku” me kryetare Mardena Kelmendi, Trieste, Itali,

veprimtarja e njohur shqiptare Vitore Stefa Leka,

studjuesi slloven Peter Štoka, si dhe ambasadori i Sh-

qipërisë në Slloveni, Pëllumb Qazimi, etj. Gjatë veprim-

tarisë u prezantuan edhe dy libra të tjerë në gjuhën shqi-

pe të autorëve Frida Vokopola Gjoka dhe Albert Gjoka,

“Gjuha e Albanëve ose Shqipëtarëve” dhe “Historia dhe

Gjuha e Shqiptarëve dhe Vllehëve”. Po ashtu, u shpërn-

danë edhe kalendare të përgatitur nga Zyra e Ministrit të

Shtetit për Diasporën dhe libër për heroin kombëtar të

përshtatur për fëmijë. 

Veprat e kompozitorëve të njohur

si Beethoven, Martinu, Brahms u in-

terpretuan mbrëmjen e djeshme në

koncertin e Orkestrës Simfonike të

RTSH. Nën dirigjimin e mjeshtrit Oleg

Arapi në skenë performuan solistët Za-

mir Kabo në piano, Lena Neudauer në

violinë, Leonhard Roczek në violonçel.

Ky ishte koncerti i parë për këtë vit në

skenën e Universitetit të Arteve. Kon-

certi u mirëprit nga publiku kryeqyte-

tas..
Dirigjenti Oleg Arapi në repertorin

e tij përfshin veprat më të mira të kom-

pozitorëve shqiptarë dhe atyre të huaj.

Në 29 prill 2014 vuri në skenë Pre-

mierën Botërore të Operës “La carto-

mante” të kompozitorit Italian Salvato-

re Valente. Në Prill 2013, dekorohet nga

Akademia Internacionale “Imperiali” e

Italisë, me medaljen “Ylli i Artë”.

Pianisti Zamir Kabo ka qenë i ftuar

si solist nëpër festivale të ndryshme

ndërkombëtare për të interpretuar:

“Nei suoni dei Luoghi””-Itali, “Ohrid

Summer Festival”- Maqedoni, “Ëe

gather friends”-  Salla Rachmaninov e

Konservatorit Çajkovski – Moskë (Rusi),

koncerte të fondacionit “Eutherpe”-

Spanjë, koncerte të qytetit Graus-

Spanjë. Në koncertet brenda vendit ai

ka sjellë për publikun shqiptar gjith-

monë vepra premierë.

Pianistja Cordelia Hofer ka një ak-

tivitet artistik është shumë të gjerë,

duke përfshirë koncerte solo me orke-

stra të njohura në shumë vende të

Evropës, në SHBA dhe në Japoni.  Vio-

linistja Lena Neudauer ka një aktivitet

të pasur artistik. Ka luajtur me Orke-

strën Simfonike MDR, Orkestra Gjer-

mane e Radio Filarmonisë Saar-

brucken, Orkestra e Kamerës së

Mynihut, Simfonika e Nurembergut,

Simfonika e Bernës, etj. Violonçelisti

Leonhard Roczek në përvojën e tij

orkestrale përfshin shfaqje me Filar-

moninë e Vjenës dhe Camerata Salz-

burg. Për më tepër ai shpesh luan trio,

duo me piano dhe solo violonçel.

/ATSH

Në Gjilan nisi manifestimi

“Flaka e Janarit 2019”

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

Veprat e kompozitorëve botërorë në

koncertin e Orkestrës Simfonike të RTSH-së
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Me qindra udhëtarë në Londër, Berlin dhe
Pragë hoqën pantallonat dhe bënë udhëtimin e
përvitshëm gjysmë të zhveshur, “No Pants
Ride”. Shfaqja është pjesë e një nisme globale,
që ka nisur në Nju Jork në vitin 2002, e që
atëherë është përhapur në më shumë se 60
qytete të botës. Objektivi është që përdoruesit e
metrosë të vishen me veshje normale dimri,
por pa pantallona, e ndërkohë duhet të ruajnë
edhe seriozitetin. Në Londër, turmat u
mblodhën para Galerisë Kombëtare në sheshin
“Trafalgar”, para se të hynin në metro, ku morën
trena në drejtime të ndryshme. Pasagjerët e
tjerë nuk mund të bënin ndryshe veçse të
mbërthenin vështrimin mbi ta. Në Berlin dhe
në Pragë, dhjetëra pasagjerë përdorën metronë
dhe trenat, me disa pjesëmarrës në nismë që

kishin përdorur jo pak imagjinatë. “No Pants
Ride” është mbajtur po ashtu në Chicago, Nju
Jork, San Francisco, Amsterdam etj..

SHQIPËRIA ME DY MINISTRA TË JASHTËM, DIZIU
KUSHTETUES EDVINI ANTIKUSHTETUES!
Të dashur miq, një sherrnajë e madhe ka shpërthyer
keto ditë midis ministrit te Jashtëm antikushtetues
apo të kryesisë së Partise Socialiste, Edvin Kristaq
Rama dhe ministrit kushtetues Ditzi Bushati, të cilin
neni 106 i Kushtetutës e detyron të qendrojë në detyrë
gjersa presidenti i Republikes ta ç’dekretojë atë si
ministër i Jashtëm dhe të dekretojë e të bëjë betimin
para Presidentit personi që do të zevendesojë atë në
postin e ministrit te Jashtem.
Situata me dy ministra te Jashtëm është tragjikomike
dhe dëshmon se mazhoranca e drogës, krimit dhe
vjedhjeve po kapitullin. Kjo situatë do të thotë se
Shqipëria defacto është pa minster te Jashtëm.
Rama, i tmerruar nga vizita e parashikuar me kohë
për sot dhe nesër e Ditziut në Berlin, shumë e
rendësishme për hapjen e negociatave në qërshorin
që vjen, bllokoi viziten. 
Ai, pasi deshtoi ta detyrojë Ditziun ti paraqes
doreheqjen, sipas diplomatit dixhital kaloi në
ekstrem duke i bllokuar pasaportën diplomatike dhe
duke bërë të pamundur udhëtimin e Ditziut për
Berlin por njekohësisht duke dërguar një mesazh të
neveritshëm dhe turpërues në kancelarinë gjermane.
Duke dënuar me forcën me te madhe këtë skandal
me kosto të lartë për integrimin e vendit, i bëj thirrje
Presidentit te Republikes te mos dekretoje Zografin
bis si ministër te jashtem te Shqiperisë”, ka shkruar
një status në Facebook, ish kryeministri i Shqipërisë,
Sali Berisha.

FILIP DAVID:
SERBIA
SHKAKTARI
KRYESOR I
JOSTABILITETIT
TË RAJONIT
Në Serbi ekziston
mospajtueshmëri e madhe
ndërmjet jetës reale dhe
propagandës politike, ka
thënë shkrimtari i njohur
beogradas, Filip David.
Në një intervistë për gazetën
malaziase “Pobjeda”, ai e ka
quajtur Serbinë si shkaktarin
kryesor të jostabilitetit të
regjionit.
“Serbia, duhet të thuhet kjo,
me një varg çështjesh të
pazgjidhura të brendshme e
të jashtme, është shkaktari
kryesor i jostabilitetit në këtë
pjesë tonën të botës. Shihni
vetëm se çfarë
marrëdhëniesh ka pushteti
serb me fqinjtë e vet. Me
asnjërin prej fqinjve këto
marrëdhënie nuk janë të
kënaqshme. Pushteti serb
duhet të pytet pse është
kështu. Nuk është se Serbia
ka në gjithçka të drejtë, siç
thotë propaganda zyrtare.
Më parë mund të thuhet se
është mu e kundërta”, ka
thënë David.
Ai ka thënë se situata nuk ka
ndryshuar shumë nga ajo e
viteve të 90-ta.
“Ka mosharmoni ndërmjet
jetës së vërtetë e
propagandës politike. Nën
ndikimin e medieve të
kontrolluara dhe
demagogjisë politike, një
pjesë e mirë e popullit u
beson më shumë rrenave e
gjysmë të vërtetave, se sa
syve të tyre, Në këtë aspekt,
sutuata nuk ka ndryshuar
qenësisht nga ajo e viteve të
90-ta, matrica është e njëjtë,
mashtrimet janë të
ngjashme… Ajo që më së
shumti brengos nuk është
vetëm mjerimi material, por
ajo që shkon bashkë me të -
sasia kolosale e korrupsionit,
pasionet, primitivizmi e
vulgariteti”, ka thënë David.

(Gazeta Metro, 14 janar)
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Një krizë e shpallur publike mes institucionit të Presidencës dhe
Kryeministrisë rrezikon të thellohet. Shkaku që del në sipërfaqe
është refuzimi i presidentit Ilir Meta për të dekretuar ministër të
Jashtëm të Shqipërisë, Gent Cakajn nga Prishtina, të propozuar nga
kryeministri Edi Rama për këtë post, pas ndryshimeve të thella në
qeverinë e tij, dy javë më parë, që përfshinë edhe largimin e mini-
strit të Jashtëm, Ditmir Bushati. Presidenti Meta e argumentoi
refuzimin me profilin e 28-vjecarit nga Kosova, Genti Cakaj. Për
Metën: “Genti Cakaj ka mungesë të qartë të përvojës politike, di-
plomatike, administrative, shtetërore, në secilin element dhe në
tërësi”. Për të argumentuar profilin ‘e papërshtatshëm’ të Gent
Cakajt, presidenti i referohet disa deklaratave të dhëna nga Cakaj
vitin e kaluar, në një emision televiziv: “për shkëmbimin e territo-
reve apo korrigjimin e kufijve mes Serbisë dhe Kosovës”. Meta ci-
ton Cakajn të ketë thënë se “shkëmbimi i kufijve po konceptohet
në suaza të korrigjimeve të përgjithshme territoriale që janë duke
ndodhur në Ballkanin Perëndimor”. Një argument tjetër është
moskryerja nga Gent Cakaj, e detyrimit ligjor për marrjen e Certi-
fikatës së Sigurisë, kur në qershor 2018 , nga këshilltar i kryemini-
strit Rama ai u emërua zv.ministër i Jashtëm, gjë që për Presiden-
tin Meta “përbën shkelje penale, të dënueshme sipas legjislacionit
në fuqi që jo vetëm ka vënë në rrezik informacionin e klasifikuar
sekret shtetëror apo sekret NATO dhe BE, por nga ana tjetër ai ka
shfaqur haptazi mosbindjen e tij përballë një detyrimi të qartë
ligjor”.

Arben Cici, Drejtor i Kabinetit të Presidentit Meta, në një deklaratë
për një kanal televiziv në Tiranë, komentoi qëndrimin e mësipërm
publik të Presidentit Meta për deklaratat e z. Cakaj lidhur me
ndryshimin e kufjve Kosovë-Serbi. ” Intervista e z. Cakaj, në nëntor
të vitit të kaluar, ka shumë qëndrime ambigue, sidomos kur bëhet
fjalë për politikën e jashtme rajonale dhe çështjen e kufijve,
shkëmbime ose korrigjime territoriale që shkojnë ndesh si me
parimet e politikës së jashtme të Republikës së Shqipërisë ashtu
edhe me vetë programin e qeverisë shqiptare si edhe politikën e
NATO-së, BE-së në qasjen e tyre rajonale”. Kryeministri Rama e
quajti të turpshëm refuzimin e Presidentit Meta dhe i kërkoi
madje ndjesë Kosovës. Presidenti Meta reagoi duke thënë, se “in-
tegriteti territorial dhe pavarësia e Kosovës janë të paprekshme”.
Të premten, ( 11.01.) kriza mes presidencës dhe kryeministrisë u
thellua, pothuajse “in extremis” përmes postimeve në rrjetet so-
ciale nga të dyja palët. Presidenti Meta shkruan (11.01)në median
sociale se kryeministri Rama “bëri gabimin fatal të kërcënojë edhe
Presidentin e Republikës së Shqipërisë në mënyrë të drejtpër-
drejtë”, Në pritjen me trupin diplomatik të akredituar në Shqipë-
ri, të enjten ( 10.01.) Rama e quajti refuzimin e dekretimit të Gent
Cakajt “avaz të vjetër të Presidentit të Republikës”. I riu 28-vjeçar
nga Prishtina Gent Cakaj është kthyer në personazhin e ditës në Ti-
ranë . Duket se është shndërruar edhe në një “casus belli” për
shpërthimin publik të shkakut të krizës institucionale në Shqipë-
ri mes Presidencës dhe Kryeministrisë, pas daljes në pah të refu-
zimit. Duket se shkaku real është qëndrim i ndryshëm i presiden-
tit Meta dhe Ministrit të jashtëm Bushati, ndaj mundësisë për të
normalizuar marrëdhëniet Kosovë- Serbi përmes ndryshimit të ku-
fijve. Presidenti Meta dhe ministri Bushati nuk e mbështesin këtë
opsion, duke qënë kështu në të njëjtën linjë me qëndrimin zyrtar
të Gjermanisë. Kryeministri Rama ka evituar të deklarojë qëndri-
min e tij, duke lënë të kuptohet që mund edhe të mos e përjash-
tojë si opsion. Si Meta edhe Bushati kanë shprehur në mënyrë
konseguente idenë, se ndryshim i kufinjve sjell rreziqe për pa-
qen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon.

“Nuk ka fuqi në botë t’i bëjë presion e shantazh Presidentit të Re-
publikës së Shqipërisë. Nuk ka Gjykatë Kushtetuese në botë që
ndalon e interpreton kompetencat që i jep Kushtetuta e Republikës
së Shqipërisë presidentit për emërimin e shkarkimin e ministra-
ve e në veçanti të atyre që janë anëtarë të Këshillit të Sigurisë
Kombëtare. Interesi kombëtar i pari! Shqipëria e Para!- shkruan të
premten në ‘Facebook’ , presidenti Ilir Meta.

Krizë Presidencë-
Kryeministri?

OPINION |||||||||||||||||||||||

Deutsche Welle

PA PANTALLONA NË TREN, NË 60 QYTETE TË BOTËS

IKJA NGA PËRGJEGJËSIA POLITIKE ËSHTË NË
KUNDËRSHTIM ME INTERESIN TONË SHTETËROR
“E mirëpres dhe mbështes takimin e sotëm koordinues
për dialog, si një veprim i domosdoshëm për
bashkërendimin e hapave në fazën finale të dialogut.
Kosova me vështirësi po e ndërton unitetin e
domosdoshëm në çështjet e interesit shtetëror.
Mirëpo, nëse do të jemi të bashkuar, ne do ta
përmbyllim me sukses edhe këtë kapitull të
shtetndërtimit. Si President i Republikës së Kosovës,
vlerësoj lart përpjekjet e kryeparlamentarit Veseli për
koordinimin ndërinstitucional dhe atë ndërmjet
grupeve parlamentare për forcimin e unitetit politik.
Pavarësisht shkaqeve të mundshme, ikja nga
përgjegjësia politike dhe bojkotimi i këtij procesi është
në kundërshtim me interesin tonë shtetëror dhe atë të
partnerëve tanë strategjikë. Prandaj, askush nuk duhet
të hezitojë që të marrë përgjegjësi në këtë fazë
përfundimtare të dialogut, i cili pritet të përfundojë
me një marrëveshje paqësore dhe gjithëpërfshirëse,
që Kosovës do ia sigurojë njohjen nga Serbia dhe
anëtarësimin në OKB, NATO dhe BE”, ka shkruar një
status në Facebook, Presidenti i Republikës së Kosovës,
Hashim Thaçi.
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BE e ndjek
implementimin 
e Marrëveshjes 
Bruksel, 14 janar - Bashkimi
Evropian e përkrah Marrëve-
shjen e Prespës dhe me kujdes
i ndjek procedurat kombëtare
që duhet të zbatohen për im-
plementimin e saj, deklaroi
zëdhënësja e KE-së, Maja Ko-
cijançiç. Ajo konfirmoi se “BE-
ja e përkrah marrëveshjen hi-
storike të Prespës, e cila
paraqet një guxim politik  dhe
lidership në zgjidhjen e një
prej kontesteve më të vjetra në
rajon. “Kjo është mundësi
unike që të tejkalohen vësh-
tirësitë nga e kaluara dhe të
përforcohet pajtimi në rajon
dhe në Evropë. I ndjekim pro-
cedurat kombëtare që duhet të
zbatohen që të implemen-
tohet marrëveshja”, tha Ko-
cijançiç e pyetur për komentin
rreth ratifikimit të Marrëve-
shjes së Prespës në Greqi, pas
miratimit të ndryshimeve ku-
shtetuese në Parlamentin e
Maqedonisë.

Kundura e mbë-
shtet Qeverinë 
e Ciprasit
Athinë, 14 janar - Ministrja e Tu-
rizmit e Greqisë, Elena Kundu-
ra, e cila është nga radhët e
Grekëve të Pavarur, përmes
deklaratës për agjencinë greke
të lajmeve ANA-MPA, thotë se
e mbështet Qeverinë dhe poro-
sit se nuk negocion për të
drejtën të votojë ashtu siç i
përket ndërgjegjja, lajmëroi
korrespondentja e MIA-s nga
Athina.
“Qartë e mbështes Qeverinë që
ta përfundojë punëve e saj. Me
ndërgjegje qëndroj larg lojëra-
ve të vogla edhe si dhe gjatë të
gjithë karrierës time politike,
ashtu edhe tani do të vazhdoj
të shkoj përpara me seriozitet,
përgjegjësi dhe me kriter të
vetëm, interesi kombëtar”,
thotë Kundura për ANA-MPA
dhe sqaron se Qeveria  punon
shumë për dalje përfundimta-
re të Greqisë nga memorandu-
met dhe masat për kursim dhe
për këtë “nuk mund të lejojë të
ndërpritet rruga drejt zhvilli-
mit dhe prosperitetit dhe të
shkatërrohen sakrificat e po-
pullit grek”.
Ministrja e Turizmit ndodhet
në Kinë në udhëtim të plani-
fikuar të delegacionit qeveritar,
për këtë edhe nuk ishte e pra-
nishme në konferencën e dje-
shme për shtyp të liderit të
Grekëve të Pavarur. Por, emri i
saj mjaft shpesh, periudhën e
kaluar në Greqi është përmen-
dur mes emrave të deputetëve
të cilët do t”ia kthejnë shpinën
Panos Kamenosit.

Athinë, 14 janar - Vendosmëri për të
shkuar deri në fund për Marrëve-
shjen e Prespës shprehu kryemini-
stri grek Alexis Tzipras , duke poro-
situr se njëjtë si fqinjët që nuk
hoqën dorë, ashtu edhe Greqia nuk
do të heq dorë. Duke folur në kon-
ferencën dedikuar Marrëveshjes së
Prespës, vetëm disa orë pas largi-
mit të Panos Kamenos nga Qeveria
e koalicionit dhe dy ditë pas ndry-
shimeve të votuara kushtetuese në
Maqedoni, Cipras i uroi kolegut të
tij të Maqedonisë Zoran Zaev dhe
tha se me marrëveshjen, Greqia
është liruar nga logjika e naciona-
lizmit dhe kuazipatriotizmi për një
çështje aq kritike, dhe “gjithashtu
është bërë edhe nga ana tjetër e
kufirit”.

“Të njëjtën e arriti edhe Zoran
Zaev me Qeverinë e tij, duke e vulo-
sur tërë tentimin me revizionin e
guximshëm kushtetues përmes të
cilit sigurohet jetëgjatësia e kësaj
marrëveshje. Më lejoni t’i uroj që
këtu, sepse është hera e parë që flas
pas përfundimit pozitiv të procesit
në Shkup. Më lejoni t’i uroj kryemi-
nistrit të Maqedonisë së Veriut, Zo-
ran Zaev, për guximin që e tregoi që
nga fillimi e deri në fund të këtij
procesi. T’i uroj sepse nuk hoqi dorë
para protestave nacionaliste të ur-
rejtjes të cilat atje i organizonte
VMRO-ja, partneri i Demokracisë
së Re në Partinë Popullore Evropia-
ne, që investoi në dhunën dhe në
provokimin e anomalisë politike
duke tentuar ta anulojë këtë tentim
historik”, tha kryeministri grek.
Alexis Tzipras e shfrytëzoi rastin për
të dhënë mesazhe deri tek grekët
se nuk do të heq dorë. “Dua të tran-
smetoj edhe një mesazh deri tek
qytetarët grekë dhe veçanërisht

deri tek çdo qytetar që mendon lir-
shëm, pavarësisht bindjeve të tija
politike. Siç atje nuk hoqën dorë,
as ne nuk do të heqim dorë. Edhe
këtë e them sepse me plane të
ngjashme për destabilizim politik
jemi përballur dhe përballemi
edhe këtu, në vendin tonë edhe atë
që nga momenti i parë”, porositi
Tzipras, duke i përmendur proble-
met me të cilat duhej të përballej
Greqia, si gjuha e urrejtjes, keqpër-
dorimi i nxënësve, por edhe rasti i
fundit me publikimin e të dhënave
të rreme të deputetëve të cilët e
mbështesin Marrëveshjen e Pre-
spës.

Kryeministri grek tha se marrë-
veshja është historike, e dobishme
në mënyrë kombëtare dhe patrio-
tike. Në konferencën dedikuar
Marrëveshjes së Prespës, që u
mbajt në sallën e koncerteve në

Athinë, ishin të pranishëm
pothuajse të gjithë ministrat nga
radhët e SYRIZA-s, deputeti nga
Grekët e pavarur, Tanasis Papahri-
sopulos, ndërsa në njërin prej pa-
neleve foli edhe deputeti i Potamit,
Spiros Danelis i cili në mënyrë të
hapur e mbështet Marrëveshjen e
Prespës. Kamenos ndërkohë dek-
laroi se siç ka thënë gjithmonë, nuk
do të pranojë asnjë kompromis
lidhur me debatin për emrin e
fqinjit verior për sa kohë përmen-
det koncepti “Maqedoni”. Tani ai do
t´i bëjë thirrje të gjitha “forcave pa-
triotike” të forcojnë partinë e tij për
të penguar kompromisin me ven-
din fqinj. Në rastin më ekstrem ai
do t'i drejtohet Gjykatës së Lartë
Administrative të Greqisë dhe do
të nxjerrë në rrugë pasuesit e tij.
Ish-ministrin e Jashtëm, Nikos Kot-
zias, që kishte marrë pjesë në

Marrëveshjen për Maqedoninë, ai e
akuzoi që ka cenuar “sovranitetin
kombëtar”. Kotzias nga ana e tij tha
se Kammenos duhet të ishte lar-
guar më parë.

Çfarë thotë kryeministri? Pas
takimit me Kammenosin, Tsipras
deklaroi se do të kërkojë votëbesi-
min në ditët në vazhdim. Të martën
(sot) do të fillojë debati dhe më së
voni të enjten do të dalë rezultati.
Partia e Majtë Syriza e Tsiprasit ka
145 nga 300 deputetët në Parla-
ment. Megjithatë Tsiprasi duket op-
timist, se do të ketë pas vetes shu-
micën e domosdoshme duke marrë
vota nga deputetë të pavarur dhe
madje edhe nga partia ANEL. Këtë
rrezik duket se e ka kuptuar edhe
Kammenosi, i cili kërcënoi me përja-
shtim nga partia të atyre deputetë
që do të votonin pro Tsiprasit në
këmbim të një posti qeveritar.

TZIPRAS KËMBËNGULË NË MARRËVESHJEN PËR EMRIN

Nuk heqim dorë nga
Marrëveshja e Prespës
“Dua të transmetoj edhe
një mesazh deri tek
qytetarët grekë dhe
veçanërisht deri tek çdo
qytetar që mendon
lirshëm, pavarësisht
bindjeve të tija politike.
Siç atje nuk hoqën dorë,
as ne nuk do të heqim
dorë. Edhe këtë e them
sepse me plane të
ngjashme për
destabilizim politik jemi
përballur dhe përballemi
edhe këtu, në vendin tonë
edhe atë që nga momenti
i parë”, porositi Tzipras

DO TË VOTOJ MARRËVESHJEN E PRESPËS DHE DO TË DORËHIQEM 
Deputeti i Grekëve të Pavarur, Thanasi
Papahristopulos, i cili edhe në të kaluarën
deklaroi publikisht se e mbështet
Marrëveshjen e Prespës, në një
intervistë për televizionin grek ERT, e
konfirmoi qëndrimin e tij se pasi që do
të votojë për ratifikimin do ta lëshojë
vendin e deputetit, njofton
korrespondentja e MIA-s nga Athina. Deputeti i

Grekëve të Pavarur e vlerësoi si të mirë dhe të
drejtë vendimin e kryeministrit grek që të

kërkojë votëbesim nga Parlamenti grek.
Në periudhën e kaluar, duke folur për
mediat greke, ai komentoi se
Marrëveshja e Prespës është historike,

duhet të votohet nga Parlamenti grek dhe
duhet të mbyllet çështja shumëvjeçare mes

dy vendeve. 

DANELIS: CIPRASI ME ZAEVIN SHKRUAJNË HISTORI 
Tani ne jemi në radhë, thotë deputeti i
partisë Potami, Spiros Danelis, pas
votimit të ndryshimeve kushtetuese në
Parlamentin e Maqedonisë dhe në prag
të ratifikimit të Marrëveshjes së Prespës
në Parlamentin grek. Duke folur në
konferencën kushtuar marrëveshjes,
Danelis thaksoi se Ciprasi me Zaevin dhe
Koxiai me Dimitrovin shkruajnë histori dhe edhe
një herë e përsëriti qëndrimin e tij pozitiv lidhur
me zgjidhjen mes të dyja vendeve, lajmëroi
korrespondentja e MIA-s nga Athina. “Parlamenti i
IRJM-së i votoi ndryshimet  për emrin e vendit dhe

një sërë nene të Kushtetutës, i ndërruan ato
punë që na pengonin, ashtu siç kërkuam

ne. Tani ne e kemi radhën. Nëse
nacionalistët pa kompromis dhe lojërat e
vogla politike sundojnë mbi logjikën dhe
parimet, na pret një izolim

ndërkombëtar dhe absolut”, tha Danelis
në fjalimin e tij në panelin, shkurt para

fjalimit të kryeministrit grek. Deputeti i Potamit
tha se pozicioni i tij është i qartë, kjo i përkon
ndërgjegjes dhe konsistencës së tij nga viti 1992,
kur publikisht u ngrit kundër protestave dhe
sloganëve se “Maqedonia është një dhe greke”. 
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Shkup, 14 janar - Zëvendëskryetari i
Qeverisë, Bujar Osmani, dje, në
hapësirat e Sekretariatit për Çë-
shtje Evropiane, kishte brifing me
ambasadorët e vendeve anëtare të
BE-së në Maqedoni para të cilëve e
prezantoi statusin e implementi-
mit të Planit 18-të. “Arritëm të
mbyllim gjitha çështjet e hapura
politike, duke lënë hapësirë për im-
plementim më të gjerë dhe më të
thellë të procesit reformues”, thek-
soi Osmani në fillim të mbledhjes,
duke referuar fillimisht për sukse-
sin e implementimit të marrëve-

shjes së Prespës përmes miratimit
të ndryshimeve Kushtetuese në
Parlament.

Në vazhdim, Osmani iu referua
aktiviteteve të realizuara të derita-
nishme të Planit 18 si dhe sfidave
për implementimin e tij të më-
tutjeshëm. “Kemi progres serioz
praktikisht në të gjitha sferat e Pla-
nit 18: në gjyqësor, ku numër i
madh ligjesh janë në fazën finale;
reforma në shërbimet e sigurisë,
ku sistemi i përgjimit tani më është
i ndarë në mënyrë adekuate nga si-
stemi sigurisë dhe kundërzbulimit;

ndërkaq progres ka edhe në aktivi-
tetet e parapara me reformat në
administratën publike”, theksoi
Osmani, duke shprehur kënaqësi
nga realizimi i Planit 18 në të gjitha
sferat. “Ditën e parë të punës këtë
vit, u thirr Komiteti i Punës për Inte-
grime Evropiane, ku struktura më e
lartë udhëheqëse e gjithë admini-
stratës shtetërore referuan për
reformat e Planit 18, dhe persona-
lisht jam i kënaqur nga përkushti-
mi i tyre”, theksoi Osmani, duke
dhënë bindje të fortë para ambasa-
dorëve se Plani 18 do të jetë i imple-

mentuar në kohë, me qëllim që
zbatimi i tij të shënohet në mënyre
adekuate në Raportin e ardhshëm
të Komisionit Evropian për vendin.

Në fund Osmani shprehu
mirënjohje deri te ambasadorët e
vendeve - anëtare të BE-së, për
mbështetjen e tyre në procesin
reformues, dhe në përgjithësi, in-

tegrimeve evropiane të vendit,
duke shprehur shpresën se kjo
mbështetje do të rezultojë edhe
me rezultate konkrete këtë vit, që
nga fillimi i negociatave për anë-
tarësim të plotë në Bashkimin
Evropian, qëndron në kumtesën e
Sekretariatit për Çështje Evropia-
ne. (Z.V)

Destan JONUZI

Shkup, 14 janar - Republika e Ma-
qedonisë duhet që para publiki-
mit të Raportit të Progresit të Ko-
misionit Evropian të miratojë mbi
35 ligje me prefiks evropian, nga
të cilët varet edhe caktimi datës
për fillimin e bisedimeve të Maqe-
donisë me Bashkimin Evropian
(BE) për anëtarësim. Por, për shkak
se në prill priten të mbahen
zgjedhje në disa vende anëtare të
BE-së, Raporti për Maqedoninë
mund të shtyhet për më vonë ose
për në muajin qershor, kur Maqe-
donia pret datën për fillimin e bise-
dimeve me BE-në. Që të arrihet në
kohë, siç merr vesh KOHA, Maqe-
donia duhet urgjentisht të mira-
tojë Ligjin për parandalimin e kor-
rupsionit, ligjin kundër
diskriminimit si dhe një sërë ligje-
sh që kanë të bëjnë me gjykatat, po

ashtu edhe ndryshimet dhe plotë-
simet ligjore mbi Drejtorinë për
Siguri dhe Kundërzbulim (DSK).
Ndërkaq në katër muajt e kaluar
janë mbajtur pesë takime parapër-
gatitore, në të cilat është shqyrtuar
kapitulli 23 dhe 24, gjyqësori, të
drejtat fundamentale, drejtësia
dhe siguria publike, kontrolli fi-
nanciar, furnizimet publike dhe
shërbimet tregëtare. Ndërsa deri
në prill duhet të mbahet edhe një
takim parapërgatitor për kapitullin
21, në të cilin midis tjerash thek-
sohet edhe e drejta e obliguar e
BE-së për vendet aspirante.

Por, a do t'ia dalë Maqedonia
që të rrumbullakojë reformën
ligjore duke pasur parasysh zhvil-
limet e shumta politike që e presin
brenda saj, ratifikimi i Marrëve-
shjes së Prespës, zgjedhjet presi-
denciale si dhe zhvillimet në vet
BE-në, zgjedhjet në disa vende

anëtare etj.  Natali Petrovska, drej-
toreshë e “Coalition All For Fair
Trials” (Koalicioni të gjithë për një
gjykim të drejt) thotë se Qeveria,
gjegjësisht Parlamenti në pe-
riudhën e kaluar kanë dëshmuar
se kur ka vullnet dhe interes të për-
bashkët, mund të jenë efikas dhe
të miratojnë zgjidhje ligjore për të
cilat vlerësojnë se janë të domo-
sdoshme dhe të nevojshme. 

"Kemi humbur mjaftë kohë me
turbulenca të përditshme politike
që ka mundur të shfrytëzohet në
mënyrën më të mirë nëse të gjithë
e kishin të qartë qëllimin final të
procesit euro-integruese", thotë
për gazetën KOHA, Natali Petrov-
ska, drejtoresh e Coalition All For
Fair Trials. Lidhur me atë se për disa
ligje të rrugëtimit të Maqedonisë
drejt BE-së janë të nevojshme 2/3 e
votave të deputetëve, Petrovska
thotë se kjo mund të arrihet për

arsye se një gjë e tillë është dësh-
muar për procese edhe më të di-
skutueshme politike. Nga ana
tjetër, profesoresha universitare
Besa Kadriu thekson se kanë fil-
luar të krijohen parakushte të cilat
kanë një përkrahje edhe nga struk-
turat vendore drejt një orientimi
pro evropian. "Kjo mundëson që
një tendencë e politikëbërjes së kë-
tillë nga aktorët vendor të gjejë më
shumë përkrahje, çështje këto të
cilat ju vijnë në favor edhe aktorë-
ve të politikës ndërkombëtare të
cilët në këtë rast kanë më shumë
interesim për të favorizuar Maqe-
doninë drejt proceseve të integri-
mit të vendit. Nëse ky trend i zhvil-
limit politik ndiqet edhe më tej,
konsideroj që "rrota" e zhvillimit që
çon para proceset do të lëvizë si-
tuatën e gjithmbarshme në Ma-
qedoni e me këtë edhe do të shkojë
vendi nga e mbara", deklaroi për

KOHA, Besa Kadriu, profesoreshë
universitare. 

Në favor të ligjeve me prefiks
evropian është edhe profesori uni-
versitar dhe ish-diplomati Gjorgji
Spasov, i cili konsideron se me
rëndësi është që Republika e Ma-
qedonisë të bëjë gjithçka që është
e mundur për procesin euro inte-
grues. "Nëse gjatë fundjavës mira-
tohen amendamentet për ndryshi-
met Kushtetuese të gjitha forcat e
deputetëve dhe shumicës parla-
mentare do të përqendrohen në
miratimin dhe implementimin e
ligjeve me prefiks evropian. BE ka
premtuar dhe nuk mendoj se do
të ketë asnjë problem që në qer-
shor Maqedonisë t'i caktohet datë
për fillimin e bisedimeve për anë-
tarësim. Kjo do të ishte respektim
i gjithë asaj që e ka bërë Maqedo-
nia. Nga ana tjetër kjo nuk paraqet
ndonjë obligim serioz për BE-në.
Turiq për shembull ka kohë që po
zhvillon bisedime për anëtarësim
dhe nuk dihet se kur dhe a do të
anëtarësohet bë BE. Serbia pas
gjithçka që bëri në Ballkan tanimë
po zhvillon bisedime. Por,
megjithatë nuk mund të jemi të
sigurt", tha për gazetën KOHA,
Gjorgji Spasov, ish-diplomat.

Sipas tij, harmonizimi i ligjeve
të Maqedonisë me ato të BE-së
është në dobi të qytetarëve edhe
pa një anëtarësim të shpejt në BE.
Për t’u arritur ky qëllim madhor i
Maqedonisë, zëvendës-kryemini-
stri për çështje evropiane Bujar
Osmani ka paralajmëruar mobili-
zim të gjithë administratës që nga
nëpunësit e deri te ministrat me
qëllim që të përmbushet agjenda
e reformave. 

AMBASADORËT E BE-së NË SÇE

Reformat do të bëhen, siguron Osmani 
“Ditën e parë të punës këtë vit, u thirr Komiteti i Punës për Integrime Evropiane,
ku struktura më e lartë udhëheqëse e gjithë administratës shtetërore referuan
për reformat e Planit 18, dhe personalisht jam i kënaqur nga përkushtimi i tyre”,
theksoi Osmani

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

PARA PUBLIKIMIT TË RAPORTIT TË PROGRESIT

Me ligje evropiane më afër BE-së
A do t'ia dalë
Maqedonia që të
rrumbullakojë
reformën ligjore duke
pasur parasysh
zhvillimet e shumta
politike që e presin
brenda saj, ratifikimi i
Marrëveshjes së
Prespës, zgjedhjet
presidenciale si dhe
zhvillimet në vet BE-në,
zgjedhjet në disa vende
anëtare...?

Koha
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Ndalohen 
dy persona, 
u kapën me
marihuanë
Pjesëtarët e policisë nga Sta-
cioni policor në Gostivar, të
dielën mbrëma rreth orës 23 e
45 minuta, në rrugën “Zhivko
Brajkovski” në Gostivar, kanë
privuar nga liria personat me
iniciale A.I. 24 vjeçar nga Gosti-
vari dhe T.S. 25 vjeçar nga fsha-
ti Banjicë e Poshtme. Sipas po-
licisë, pasi të njëjtit janë
privuar nga liria, gjatë kontrol-
lit ndaj tyre është gjetur dhe
konfiskuar marihuanë, kështu
që të njëjtit janë mbajtur në
Stacionin policorë Gostivar, për
zbardhjen e plotë të rastit.

Rritet numri i
kundërvajtjeve
në komunikacion
Pjesëtarët e policisë nga Sek-
tori për Punë të Brendshme në
Tetovë, gjatë vitit të kaluar në
rajonin më të gjerë të Tetovës,
gjithsej kanë zbuluar dhe në
mënyrë adekuate kanë sank-
sionuar 19.137 kundërvajtje në
trafikun rrugor ose rreth 3000
kundërvajtje më shumë lloga-
ritur me aktivitetet vjetore të
vitit 2017. “Për shkak të kon-
statimit të llojeve të ndrysh-
me të kundërvajtjeve, nga tra-
fiku kanë qenë të larguar 1350
vetura dhe 2630 vozitës. Num-
ri më i madh i veturave të lar-
guara nga trafiku edhe atë 968
kanë qenë për shkak të skadi-
mit të regjistrimit mbi 30 ditë,
gjithashtu për shkak të parre-
gullsive teknike janë larguar
nga trafiku rreth 238 vetura,
derisa 1367 vozitës kanë drej-
tuar veturat e tyre pa patentë
shoferi ose pa leje adekuate,
kurse 952 vozitës fillestarë,
nuk janë përmbajtur përkufi-
zimeve të parapara ligjore,
gjatë qarkullimit në trafik”,
njofton zëdhënësi i Policisë së
Tetovës, Fatmir Rexhepi.
Kundërvajtjet e zbuluara në
trafikun rrugor gjatë vitit të
kaluar, janë rumbullakuar me
afër 10 mijë fletëpagesa të
detyrueshme për kundër-
vajtje dhe 6 mijë fletëpagesa
për kundërvajtje. Krahas këty-
re gjobave, përkohësisht janë
marrë 802 patentë shoferi dhe
566 leje të qarkullimit, para së
gjithash për shkak të kryerjes
kundërvajtje më të rënda.
Gjithashtu përkohësisht janë
konfiskuar edhe 84 vetura dhe
170 palë targa të regjistrimit. 

(U.H) 

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 14 janar - Me procedimin e
lëndës për 27 prillin, në Gjykatën
Penale të Shkupit nga dita e martë
vazhdojnë proceset gjyqësore, për
të cilën opinioni është në pritje të
aktgjykimeve. Pas amnistisë, e cila
i përfshiu deputetët dhe një pjesë
të të akuzuarve për ngjarjet e
dhunshme në Parlament, mbetet
të shihet se cili do të jetë verdikti fi-
nal i Gjykatës për të akuzuarit e
mbetur, në mesin e të cilëve gjen-
det ish-drejtori i Byrosë për Siguri
Publike, Mitko Çavkov, grupi i ma-
skave, Fetah Alimi (i njohur si shpë-
timtari i Ziadin Selës) dhe të aku-
zuarit tjerë. Në pak seancat e
mbetura për rastin e “27 prillit”, të
akuzuarit përmes avokatëve të tyre
duhet ti japin fjalët përfundimta-
re. Një veprim të tillë pritet ta bëj
edhe prokurorja Villma Ruskoska.

Krahas gjykimeve të iniciuara
nga Prokuroria për krim të organi-
zuar, në Gjykatën Penale të Shku-
pit do të vazhdojnë edhe proceset
gjyqësore të ngritura nga Proku-
roria Speciale Publike. Sipas ora-
reve të caktuara nga Gjykata,
vetëm në ditët e mbetur të muajit
janar pritet të zhvillohen 19 proce-
se gjyqësore të përfaqësuar nga
prokurorët special. Në mesin e
këtyre proceseve pa dyshim vë-
mendjen më të madh të opinionit
pritet ta marrë gjykimi për rastin
“Monstra” dhe ai për lëndën “Forte-
sa-Target”, ku pjesë e aktakuzës
është ish-shefi i Drejtorisë për Si-
guri dhe Kundërzbulim, Sasho

Mijallkov.
Rigjykimi i deritanishëm për

vrasjen e pesëfishtë në Liqenin e
Smilkovës, i përfaqësuar nga PSP,
në krye me prokuroren Fatime Fe-
tai, përpos prezantimit të veturës
“Opell Omega”, e cila thuhet se
është automjeti me të cilën janë
larguar nga vendi i ngjarjes të aku-
zuarit Halil Demiri, Afrim dhe
Agim Ismailloviq, nuk ka zbuluar
asgjë të re. Ndërkohë opinioni dhe
mediat me padurim i presin provat
e reja të PSP. 

Kur jemi të zbulimi i të vërtetës
për përgjimet e jashtëligjshme që
janë zhvilluar mes periudhës
2008-2015, gjatë seancave të ka-
luar për rastin “Fortesa-Target”, pu-
bliku pati rastin të dëgjoj rrëfimin
ekskluziv të dëshmitarit Gjorgji
Llazarevski, inxhinierit të DSK-së, i

cili në bashkëpunim me kolegen e
tij Zvonko Kostovski, kishin arritur
të nxjerrin “bombat” jashtë zyrave
të policisë sekrete. Llazarevski,
gjatë ballafaqimit në gjykatë me
Sasho Mijallkovin dhe Gordana
Jankullovskën dhe të akuzuarit
tjerë të DSK-së, tha se prej vitit
2006 policia sekrete i ka degraduar
nëpunësit profesional dhe në
masë të madhe i ka keqpërdorur
masat për përcjelljen e komuniki-
meve. Prokuroria Speciale Publike
në mesin e 200 provave verbale që
i ka për këtë lëndë, në seancat që
vijon - pritet ti propozojë dëshmi-
tarët Zvonko Kostovski (i rikthyer
në DSK), ish-shefin e kësaj drejto-
rie Zoran Verushevski dhe një sërë
dëshmitarësh tjerë, në mesin e të
cilëve dhe të dëmtuar (të përgjuar)
ilegalisht.

Gjatë janarit, në GJPSH po ash-
tu është caktuar edhe seanca
kundër Besir Belës dhe Skender
Demirit, të akuzuar për vdekjen e
të riut Nikolla Sazdovski, i cili pas
përleshjes së ndodhur në fund të
qershorit të vitit të kaluar, ai ndër-
roi jetë në spital. Si shumë raste
deri më tani, edhe ky proces gjyqë-
sor, ku të akuzuarit janë shqiptarë,
po zhvillohet nën dyshime të
mëdha të transparencës. Kundër-
shtimi më i ashpër i palës mbrojtë-
se të të akuzuarve dhe vetë fa-
miljarëve të tyre është se
rikualifikimi i veprës penale nga
“dhunë me pasojë vdekje”, në vepër
“vrasje mizore”, është një vendim
absurd dhe joreal i Prokurorisë së
Shkupit. 

Në seancat e mbetura deri në
miratimin e aktgjykimit, pala
mbrojtëse e Belës dhe Demirit ka
paralajmëruar se do të kërkoj
rikonstruimin e ngjarjes, veprim
ky i cili është dashur të bëhet nga
vetë prokuroria. Duke u mbështe-
tur në rrëfimin e dëshmitarëve të
propozuar nga vetë prokuroria dhe
me realizimin e rikonstruimit,
avokatët Naser Raufi dhe Asmir
Alispahiç janë të bindur se do të
vërtetojnë se kjo ngjarje aspak nuk
ka të bëjë me “vrasje mizore” dhe
se njëjta duhet të gjykohet si në
rastin e parë - “dhunë me pasoja
vdekje”. Nëse një vendim i tillë nuk
miratohet nga GJPSH, avokatë
theksojnë se Gjykata e Apelit,
gjithsesi se vendimin e shkallës së
parë do ta shfuqizoj.

Shkup, 14 janar - Temperatura me
minus në mëngjesin e sotëm ka në
gjithkund në Maqedoni, ndërsa më
ftohtë është në Manastir  ku janë
matur 18 nën zero. Në Tetovë është
-16, në Prilep -15, ndërsa
-12 në Shkup. 

Më shumë dëborë ka në Ma-
vrovë 70 cm, në Krushevë 36, ndër-
sa në Kodër të Diellit 30 centimetra.
Sinoptikët për sot paralajmërojnë
kryesisht mot me vranësira, rreth
mesditës dhe pasdites me reshje të
përkohshme të dëborës me intensi-

tet  të dobët, ndërsa në pjesët
perëndimore me intensitet të dobët
mesatar. Në orët e mbrëmjes do të
fryjë erë mesatare nga drejtimi ve-
riperëndimor, e cila kohë pas kohe
do të përforcohet. Temperatura
maksimale do të arrijë prej -4 deri

në 4 gradë. Në Shkup moti do të
jetë me vranësira, nga mesdita me
dëborë të dobët të përkohshëm.
Nga fundi i ditës do të fryjë erë me-
satare nga drejtimi veriperëndimor.
Temperatura maksimale do të jetë
rreth -2 gradë Celsius.

Në Manastir më ftohtë, në Shkup minus 12
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AGJENDË E NGJESHUR E GJPSH-së

Fillojnë gjykimet
Sipas orareve të
caktuara nga Gjykata,
vetëm në ditët e
mbetur të muajit janar
pritet të zhvillohen 19
procese gjyqësore të
përfaqësuar nga
prokurorët special. Në
mesin e këtyre
proceseve pa dyshim
vëmendjen më të
madh të opinionit
pritet ta marrë gjykimi
për rastin “Monstra”
dhe ai për lëndën
“Fortesa-Target”, ku
pjesë e aktakuzës është
ish-shefi i Drejtorisë
për Siguri dhe
Kundërzbulim, Sasho
Mijallkov

GJYKATËSI SHABANI DO TA UDHËHEQË RASTIN “TALIR” 

Përveç rastin “Monstra”, “Titanik” dhe “Toplik”,
gjykatësi Osman Shabani është caktuar të jetë
pjesë e Këshillit penal që do ta procedoj lëndën
gjyqësor për rastin “Talir” , aktakuzë kjo e ngritur
nga PSP. Këshilli për vlerësimin e aktakuzës pranë
Repartit për ndjekjen e krimit të organizuar dhe
korrupsionit pranë Gjykatës Penale të Shkupit e
miratoi aktakuzën për rastin “Talir” vitin e kaluar.
Lënda “Talir” ka të bëjë me financimin e paligjshëm
të partisë politike VMRO-DPMNE dhe të akuzuar
janë Nikolla Gruevski, Kiril Bozninovski, Mile
Janakievski, Ilija Dimovski, Leko Ristovski dhe
Elizabeta Çingarovska. Prokuroria Speciale Publike
më 22 nëntor të vitit të kaluar deri te Gjykata
Penale e Shkupit ngriti dy aktakuza si rezultat i
procedurës së zbatuar hetuese në lëndën e njohur
për opinionin si “Talir”. Aktakuza e dytë për të

njëjtën lëndë, që ka të bëjë me ndërtimin e
paligjshëm, ende gjendet te gjykatësi për vlerësim
të aktakuzës. Këshilli Penal i Repartit për krim të
organizuar dhe korrupsion pranë Gjykatës
Themelore Shkupi 1 duke vepruar me propozim të
PSP-së për “Talir” më 28 nëntor të vitit 2018 solli
vendim me të cilin e pranoi propozimin dhe të
akuzuarit Nikolla Gruevskit i cili është në arrati në
Hungari i përcaktoi masën e paraburgimit prej 30
ditëve, duke e llogaritur që në ditën e gjetjes së tij,
gjegjësisht privimin e tij nga liria, përderisa e
akuzuara Elizabeta Çingarovska nga VMRO-
DPMNE-ja e pranoi fajin për këtë rast dhe u morr
vesh me Prokurorinë Speciale Publike. Gjykata e
gjykoi me dënim dyvjeçar me kusht e cila nuk do të
realizohet nëse ajo në pesë vitet e ardhshme nuk
kryen kurrfarë vepre penale. 

Koha
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“Lufta” e fundit e
Petrovit për
emrin e shtetit 
Shkup, 14 janar - Iniciativa qyteta-
re për mbledhjen e nënshkrimeve
prej së paku 150 mijë votuesve për
shpalljen e Referendumit të ri për
vendosjen e qytetarëve në gjithë
territorin e Maqedonisë e dorë-
zuar përmes propozuesit të  auto-
rizuar Todor Petrov, dje në
seancën e parlamentare të Komi-
sionit për sistem politik dhe
marrëdhënie mes bashkësive me
8 vota “për”, asnjë “kundër” dhe
një “të përmbajtur” ishte vlerë-
suar si e rregullt dhe vazhdon në
procedurat e mëtutjeshme të Par-
lamentit. Për iniciativën, nënshk-
ruesi i së cilës është lideri i së ash-
tuquajturës “Kongresit Botëror të
Maqedonisë”, Todor Petrov, duhet
të prononcohet edhe Komisioni
ligjvënës-juridik, por seanca e tij
ishte anuluar dhe pritet që të
mbahet gjatë ditës. “A jeni për
ndryshim të emrit të shtetit të
Maqedonisë në shteti Maqedonia
e  Veriut?” është pyetja e cila, siç
sqaroi Petrov në seancë, do të ven-
dosej në Referendumin, i cili
mund të mbahet nëse grumbul-
lohen 150 nënshkrimet e nevojsh-
me. Iniciativa, siç sqaroi ai, është
ngritur me kërkesë të 179 qyte-
tarëve, ndërsa në bazë të vendi-
meve ligjore - nevojiten së paku
100 qytetarë që të dërgojnë
kërkesë për iniciativën për grum-
bullimin e  nënshkrimeve për sh-
palljen e Referendumit në nivel të
shtetit. “Në këtë pyetje votuesit
duhet të përgjigjen se a janë ‘për’
ose ‘kundër’ ose të mos votojnë.
Pyetja është formuluar në mënyrë
precize. Me këtë iniciativë për re-
ferendum të ri për vendosjen e
qytetarëve të gjithë territorit të
Maqedonisë qytetarët do ta kon-
trollojnë paraprakisht vendimin e
sjellë për ndryshim të emrit të sh-
tetit të Maqedonisë në shtetin
Maqedonia e Veriut në seancën e
mbajtur më 11 janar të këtij viti
me amendamentet e Kushtetutës
dhe Ligjit Kushtetues për zbati-
min e tij”, tha Petrov. Iniciativa qy-
tetare duhet të marr mendimin
për rregullsi dhe në Komisionin
ligjvënës-juridik, ndërsa  pastaj
do të dorëzohej deri te kryetari i
Parlamentit, Talat Xhaferi, i cili
përmes kryeministrit do ta dorë-
zonte deri te KSHZ. Pasi KSHZ do
t’i njoftojë dorëzuesit e iniciativës
se rreth 33 reparte rajonale janë
përgatitur, ato në afat prej 20
ditëve janë të obliguar që t’i dorë-
zojnë formularët dhe nënshkri-
met t’i mbledhin në afat prej tre
muajve. Petrov thotë se është po-
zitive që së shpejti do të mbahen
edhe zgjedhjet presidenciale, se-
pse repartet rajonale të KSHZ-së
punojnë prej orës 8:30 deri në
orën 16:30. Sipas parashikimeve
të tyre, nëse kalohet sipas proce-
durave, nënshkrimet do të duhej
që të grumbullohen prej 15 shkurt
deri më 15 maj. (Z.V)

Prishtinë, 14 janar - Vendosja e tak-
sës doganore prej 100 për qind nga
Qeveria e Kosovës për importin e
produkteve të brendeve
ndërkombëtare që prodhohen në
Serbi dhe Bosnje e Hercegovinë,
ka rritur importin e këtyre produk-
teve nga vendet fqinje si Shqipëria
dhe Maqedonia. Zëdhënësi i Do-
ganave të Kosovës, Adriatik Stavi-
leci tha për Radion Evropa e Lirë
se ndonëse është kohë e shkurtë
që të ketë lëvizje të mëdha, vërehet
një rritje e lehtë e importit të këty-
re brendeve të huaja, të cilat
prodhohen në vendet tjera fqinje.

“Është shumë herët të vërehet
ndonjë rritje e madhe, pasi që
kompanitë e mëdha kanë produk-
te të tilla në stoqet e tyre, po nor-
malisht që vërehet një rritje e lehtë
e importit nga vendet fqinje. Me
kohë, këto brende do të zëvendë-
sohen, pasi për shembull, një pro-
dukt i një brendi të huaj ka
prodhimtari në gjithë Ballkanin
dhe nuk është ndonjë problem që
të zëvendësohet”, thekson Stavile-
ci. Stavileci shton se që nga ven-
dosja e taksës 100 për qind për im-
portin e produkteve të brendeve
ndërkombëtare që prodhohen në
Serbi dhe Bosnje e Hercegovinë,
ka pasur disa hyrje, por ato kanë
qenë të lëndës së parë dhe jo të
produkteve finale. Qeveria e Ko-
sovës më 6 nëntor, të viti të kaluar,

fillimisht kishte vendosur taksë
doganore 10 për qind për produk-
tet e importuara me origjinë nga
Serbia dhe Bosnje e Hercegovina.
Kjo taksë doganore u ngrit në 100
për qind më 21 nëntor.

Derisa, më 28 dhjetor Qeveria e
Kosovës mori vendim që të vendo-
së taksë doganore 100 për qind
edhe për produktet e importuara
nga brendet ndërkombëtare që
prodhohen në Serbi dhe Bosnje e
Hercegovinë. Shaqir Palushi, pro-
nar i kompanisë “Frutex” nga Suha-
reka, e cila merret me prodhimin e
pijeve joalkoolike dhe energjike,
thotë se ka filluar të rritet prodhi-
mi pas vendosjes së taksave doga-
nore.

“Ka ndodhur një rritje dhe kjo
rritje është vërejtur gjatë muajit
dhjetor (të vitit 2018). Gjatë muajit
dhjetor kemi pasur një rritje për
30 për qind më shumë krahasuar
me muajin e njëjtë të vitit 2017. Sa
i përket vendosjes së taksës edhe
për produktet me brende të huaja,
kjo ende nuk është vërejtur, pasi
që është kohë e shkurt dhe efekti
mund të shihet pak më vonë”,

thekson Palushi. Ai shton se nga
taksa 100 për qind për brendet e
ndërkombëtare, të cilat
prodhohen në Serbi nuk do të ketë
mungesë të atyre produkteve, pasi
që disa produkte të brendeve të
huaja që janë prodhuar në Serbi, të
njëjta prodhohet edhe në Tiranë
edhe në Shkup. “Këto produkte të
brendeve ndërkombëtare që të zë-
vendësohen me produkte vendore
nuk është e arritshme, pasi që në
Kosovë nuk e kemi të zhvilluar këtë
industri prodhuese. Por, ato do të
zëvendësohen duke u importuar
nga vendet tjera, përkatësisht nga
Maqedonia, Shqipëria, Mali i Zi
dhe vendet e Bashkimit Evropian”,
thotë Palushi. Oda Ekonomike
Amerikane në Kosovës, pas vendo-
sjes së taksës 100 për qind për
brendet e huaja ndërkombëtare të
cilat prodhohen në Serbi dhe Bo-
snje e Hercegovinë, ka shprehur
shqetësim për vendosjen e barrie-
rave tregtare.

Përmes një komunikate për
media, Oda Ekonomike Amerika-
ne kishte theksuar “se çfarëdo ven-
dimi për barriera tarifore dhe jota-

rifore do të gjenerojë efekte nega-
tive për ekonominë e Kosovës në
periudhë afatgjatë meqë sipas
tyre, do të ndikojë në ngadalësi-
min e rritjes ekonomike dhe do të
pengojë prospektet për krijimin e
vendeve të punës, duke lënë në
hije efektet pozitive shkurtpamëse
që vendimi mund të ketë”. Vendo-
sja e këtyre taksave doganore kish-
te ngritur reagime të ashpra të
serbëve në Kosovë dhe të autori-
teteve në Beograd dhe Sarajevë.
Serbia, e cila para vendosjes së kë-
saj takse në ditë eksportonte në
Kosovë mallra në vlerë mbi 1 mi-
lion euro, kërkoi heqjen e taksës si
kusht për vazhdimin e dialogut
ndërmjet dy shteteve. Ndërkohë,
mekanizmat ndërkombëtarë, si
Komisioni Evropian dhe Shtetet e
Bashkuara të Amerikës kërkuan që
të hiqet taksa, duke e konsideruar
taksën 100 për qind edhe si shkelje
e Marrëveshjes për tregti të lirë,
CEFTA. Por, Qeveria e Kosovës, të
paktën deri më tani, nuk është zm-
brapsur nga vendimi për tarifën
100 për qind, i cili vazhdon të mbe-
tet në fuqi. (REL)

Shkup, 14 janar - Ministri i Transpor-
tit dhe Lidhjeve, Goran Dugareski,
sërish ka sqaruar se është dhënë
afat prej tre viteve për ndërtimin e
autostradës Shkup-Bllacë për
shkak të përfshirjes së të gjitha
procedurave që do të thotë se kjo
do të ndërtohet deri në vitin 2023.

“Qëllimi ynë është që ajo të
ndërtohet më shpejt - 2021 apo
eventualisht në fillim të vitit 2022”,

deklaroi Sugareski, duke u
përgjigjur në pyetjen e gazetarëve
pas konferencës për shtyp në Qe-
veri. Ai theksoi se deri këtë muaj
apo në fund të muajit të ardh-
shëm, do të shpallet tender për 1.9
kilometra dhe se nevojitet ri-
projektim i pjesës tjetër në gjatësi
prej 10.5 kilometra, sepse sipas
projektit të hartuar në vitin 2002,

trasa hynë në zonën e Vizbegut
dhe varrezat e sapokrijuara. Për
këtë fazë është paraparë të shpal-
let tender vitin e ardhshëm.

Ndërtimi i autostradës Shkup-
Bllacë ishte paralajmëruar të
premten nga ana e zëvendëskrye-
ministrit për Çështje Evropiane
Bujar Osmani, ministrit të Tran-
sportit dhe Lidhjeve Goran Sugare-

ski dhe drejtorit të ndërmarrjes
Publike për Rrugë Shtetërore Zo-
ran Kitanov. Autostrada do të jetë
një gjatësi prej 12.3 kilometra,
ndërsa vlera e investimit vlerë-
sohet në rreth 110 milionë euro.
Pritet se me ndërtimin e kësaj au-
tostrade udhëtimi nga Shkupi deri
në Prishtinë do të shkurtohet nga
dy orë në 45 minuta.

AUTOSTRADA JO PARA VITIT 2023

Shkup-Bllacë, Sugareski fajin 
e gjen te projekti i vitit 2002

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

TAKSA PREJ 100 PËR QIND NDAJ PRODHIMEVE SERBE

Brendet ndërkombëtare në
Kosovë futen nga Maqedonia

“Produkte të brendeve ndërkombëtare që të
zëvendësohen me produkte vendore nuk është e
arritshme, pasi që në Kosovë nuk e kemi të zhvilluar
këtë industri prodhuese. Por, ato do të zëvendësohen
duke u importuar nga vendet tjera, përkatësisht nga
Maqedonia, Shqipëria, Mali i Zi dhe vendet e
Bashkimit Evropian”, thotë Shaqir Palushi, pronar i
kompanisë “Frutex”
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 14 janar - Biznesi në Maqe-
doni sivjet pret një periudhë stabi-
le me një gjendje të volitshme eko-
nomike, megjithatë mungesa e
fuqisë punëtore të kualifikuar pa-
raqet kufizimin kryesor për kom-
panitë në vend që të rrisin për më
shumë se 70 për qind punën e ka-
paciteteve ekzistuese të punës së

tyre. Anketa midis anëtarëve të
Odës Ekonomike ka konfirmuar se
me 28 për qind, shkaku kryesor që
ngadalëson punën e biznesit në
Maqedoni, është mungesa e fuqi-
së së kualifikuar të punës, e pasuar
me nga afër 16 për qind të kërkesës
në tregjet vendore dhe tregjet e ja-
shtme. 

“Kompanitë në më shumë taki-
me dhe forume të ndryshme gjatë
vitit të kaluar janë ankuar se
përkundër asaj se kanë shprehur
gatishmëri të paguajnë punëtorët

në mënyrë adekuate, megjithatë
nuk mund të gjejnë fuqi punëtore”,
thotë Vasko Ristovski nga Shoqata
e Bujqësisë dhe Industrisë Ushqi-
more pranë Odës Ekonomike të
Maqedonisë. 

Nga ky asociacion angazhohen
që ky problem të zgjidhet në
mënyrë strukturore përmes masa-
ve afatshkurtra dhe afatgjate. “Si
Odë ekonomike rekomandojnë që
të rritet atraktiviteti i shkollave të
mesme profesionale si dhe të para-
shikohen masa stimuluese mate-

rial për biznesin dhe arsimtarët , të
mundësohet që shkollat të kenë të
ardhura nga ekonomitë e shkollës
, ku për shembull shkollave bujqë-
sore dhe veterinare do të tu
kthehet apo do tu mundësohet sh-
frytëzimi I tokës bujqësor”, thotë
Boris Trimçev nga Oda Ekonomike.

Sipas tij nevojitet të tejkalohen
edhe problemi i mungesës së prak-
tikës dhe njohurive të mjaftuesh-
me të nxënësve që dalin nga
bankat e shkollave të mesme pro-
fesionale,modernizohen dhe
adaptohen programet mësimore
ndaj nevojave të tregut të punës, të
mbështeten kompanitë me lirime
të ndryshme për praktikë, të mo-
dernizohet sistemi i post arsimit
të mesëm, modernizohen labora-
toret... Njëherazi analizat tregojnë
se regjistrimi i një numri të madh
të maturantëve në fakultet zvogë-
lon potencialin e punës në shtet,
ndërsa pritet që problemi munge-
sën e praktikës dhe njohurive të
nevojshme të mjeshtrave të ardh-
shëm të tejkalohet përmes siste-
mit sistemin dual që ka filluar të
zbatohet në disa shkolla të me-

sme, ndërsa në të ardhmen pritet
të zgjerohet edhe më tek. Aktuali-
sht si rrjedhojë e mungesës së si-
stemit të arsimit dual në Maqedo-
ni kemi papunësi të e të rinjve që
është dyfish më e madhe nga me-
satarja në BE. Andaj rekoman-
dohet një bashkëpunim më i
madh midis komunitetit të bizne-
sit, dhe institucioneve shtetërore.
Përvojat botërore tregojnë se më
pak se dhjetë për qind është pa-
punësia në vendet të cilët e prak-
tikojnë sistemin e arsimit dual,
ndërsa 70 për qind e menaxherëve
më të mirë në botë kanë kaluar
pikërisht këtë cikël shkollimi - më-
sim paralel i teorisë dhe fitimit të
praktikës në ndonjë kompani
adekuate. 

Ndryshe, nga Oda Ekonomike
presin që edhe sivjet të kemi rritje
të prodhimtarisë industrial të mbë-
shtetur edhe nga investimet kapi-
tale dhe furnizimet publike, ngja-
shëm me 11 muajt e parë të vitit të
kaluar kur kishim rritje prej 5.2 për
qind të prodhimtarisë industriale,
në bile 15 nga 23 degë të ndryshme
të industrisë përpunuese. 

Zejnulla VESELI

Shkup, 14 janar - Tetë destinacione
të reja përmes kompanisë ajrore
“Vizer” do të jenë në dispozicion
për qytetarët e Maqedonisë nga
aeroporti i Shkupit dhe i Ohrit.
Katër linja të reja do të vendosen
nga aeroporti i Shkupit dhe katër
nga aeroporti i Ohrit. Hapja e
linjave të reja ajrore është mundë-
suar përmes tenderit për kompa-
ni me buxhet të ulët të cilin e sh-
palli Qeveria, ndërsa në të cilin si
kompani e vetme është paraqitur
kompania “Vizer”, e cila tashmë i
shërben qytetarët e Maqedonisë.
Marrëveshja për subvencionimin e
linjave të reja ajrore ishte nënshk-

ruar sot në Qeverinë e Republikës
së Maqedonisë.

Nga aeroporti i Shkupit do të
hapen dy linja të reja drejtë Gjer-
manisë edhe atë drejtë Badenit
dhe Bremenit, pastaj drejtë Lar-
nakës dhe Qipros, drejt Karl-
sruhe/Baden-Baden dhe drejtë
Turku në Finlandë, përderisa në
Ohër do të fluturohet drejtë Mal-
mos në Suedi, Milanos në Itali dhe
drejtë Memingenit dhe Dortmun-
dit në  Gjermani. Nga “Vizer” dje
paralajmëruan se nga marsi do të
vendosen dy linja drejtë Gjerma-
nisë dhe linjat ajrore nga Ohri deri
në Milano dhe Malmo, ndërsa bi-

letat për këto destinacione do të
variojnë prej 1.164 denarë ose
19.99 euro. Nga korriku pritet që të
vendosen dy linja të reja ajrore
nga Ohri deri në Gjermani dhe të
dy destinacionet e reja nga Shku-
pi deri në Larnaka dhe Turku. Para-
lajmërojnë se në korrik do të ven-
doset edhe aeroplani i pestë.

“Aeroplani i pestë shtesë do të
na mundësojë që të rritemi për sa
i përket shpeshtësisë së shërbi-
meve tona nga Shkupi, kështu që
do të shpeshtohen fluturimet
drejtë Geteborgut nga katër në
pesë fluturime, deri në Hamburg
prej dy në tre fluturime, drejtë

Këlnit prej tre në katër, dhe drejtë
Maltës prej dy në tre fluturime në
javë. Drejtë Bazelit do të flutu-
rohet tre herë në ditë”, deklaroi
Xhorxh Mihallopollus nga “Vizer”
pas nënshkrimit të  marrëveshjes.
Në bazë të marrëveshjes, kompa-
nia ajrore është e detyruar që të
hapë gjithsej gjashtë linja të reja
edhe atë dy nga Shkupi dhe katër
nga Ohri. Dy linjat e para prej
Ohri, “Vizer” duhet t’i hapë deri
më 26 mars të këtij viti, ndërsa dy
të tjerat në afat prej një viti nga
dita e arritjes së marrëveshjes. Të
dy linjat e reja nga Shkupi duhet
të hapen gjithashtu deri më 26

mars të këtij viti. Mbështetjen fi-
nanciare të cilën e siguron Qeve-
ria është 312 milionë denarë ose
rreth pesë milionë euro për pe-
riudhën deri në vitin 2022. Për vi-
tin 2019 janë paraprë 86 milionë
denarë, për vitin 2020 dhe 2021
janë paraparë 104 milionë denarë,
përderisa për vitin 2022 -17 mi-
lionë denarë.

“Qeveria e Republikës së Ma-
qedonisë përmes Ministrisë së
Transportit dhe Lidhjeve do të
ndajë ndihmë financiare në vlerë
prej 40 mijë euro për secilin desti-
nacion të ri në aeroportin e Shku-
pit dhe të Ohrit. Për secilin desti-
nacion të ri nga Shkupi do të
ndahet ndihmë financiare prej
nëntë euro për një pasagjer në vi-
tin e parë të marrëveshjes, tetë
euro  për pasagjer në vitin e dytë,
shtatë euro në vitin e tretë. Për se-
cilin destinacion të ri nga Ohri do
të ndahet ndihmë financiare në
vlerë prej 13 euro për një udhëtar
në vitin e parë të marrëveshjes, 12
euro në të dytin, 11 euro në vitin e
tretë të marrëveshjes”, sqaroi mi-
nistri i Tranportit dhe Lidhjeve,
Goran Sugareski. Marrëveshja e
djeshme për subvencione për
linja ajrore është marrëveshja e
treta me radhë të cilën e nënshk-
ruajnë Qeveria e Maqedonisë dhe
kompania “Vizer”.

ANKESAT E BIZNESIT 

Kompanitë nuk mund të gjejnë punëtorë 
“Kompanitë në më
shumë takime dhe
forume të ndryshme
gjatë vitit të kaluar janë
ankuar se përkundër asaj
se kanë shprehur
gatishmëri të paguajnë
punëtorët në mënyrë
adekuate, megjithatë nuk
mund të gjejnë fuqi
punëtore”, thotë Vasko
Ristovski nga Shoqata e
Bujqësisë dhe Industrisë
Ushqimore pranë OEM-së

TETË LINJA TË REJA AJRORE KËTË VIT PËR QYTETARËT E MAQEDONISË

Me 20 euro në Malmo dhe Milano 
Marrëveshja e
djeshme për
subvencione për linja
ajrore është
marrëveshja e treta
me radhë të cilën e
nënshkruajnë
Qeveria e
Maqedonisë dhe
kompania “Vizer”

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

Koha

Koha



8 MARKETING
Koha, e martë, 15 janar 2019 

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

Në bazë të nenit 35 të Ligjit të Nëpunësve Administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18) dhe Rregullores së mënyrës së zbatimit të procedurës 
për punësim të nëpunësve administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/18), lidhur me nenin 20-g të Ligjit të punësuarve në sektorin publik  („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.  
27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18) dhe Rregullores së elementeve të obligueshme të shpalljes publike të plotësimit të vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletparaqitjes për punësim, si dhe të formës, 
përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 34/15), Agjencia e Administratës 
publikon 
 

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 10/2019 
     për punësimin e  2  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e  Kisela Vodës “për vendet e punës në vijim:  

 
1. UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë për 
menaxhim me tokë ndërtimore dhe ankand 
publik, Sektori për punë normative juridike 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 
kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas ECTS ose të kryer shkallën 
VII/1, Shkencat Juridike, Arkitekturë, Urbanizëm dhe planifikim ose 
ndërtimtari dhe ekonomizim të ujërave  

-   më së paku 4 (katër) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 1 
(një) vit në vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku 6 
(gjashtë) vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 2 (dy) 
vjet në vend pune udhëheqës në sektorin privat  
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës 
së tij 

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

 -   njohjen aktive të një prej tre gjuhëve më të folura të Bashkimit 
Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 28.386,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës 
për vitin 2019 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

 
2. UPR0101V01000 Këshilltar për zbatimin e 
procedurave për tokë ndërtimore, Njësia për 
menaxhim me tokë ndërtimore dhe ankand 
publik, Sektori për punë normative juridike 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 
kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer shkallës 
VII/1, Shkencat juridike, Arkitekturë, Urbanizëm dhe Planifikim  

-   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës 
së tij 

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 

             Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 

 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian 
(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 25.006,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës 
për vitin 2019 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë 
në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit të 
përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së 
Administratës. 
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të 
shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e 
larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e 
internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë 
precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur në 
shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do 
të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të 
ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ. 
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 
ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat 
jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas mbarimit të 
fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e 
internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista 
realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.

 
Nr.09-46/1 
14.01.2019 
 
 Fakulteti pedagogjik “Shën Kliment Ohridski” në Shkup, në përbërje të Universitetit “Shën Kirili 
dhe Metodi” në Shkup, në pajtim me Vendimin e marrë për akreditim si dhe Vendimin për përcaktim të 
shumës së shpenzimeve, të sjellë nga ana e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, publikon  
 

KONKURS  
Për regjistrimin e kandidatëve të programit studimor për arritje  

të përgatitjes pedagogjike-psikologjike dhe metodike  
– DERIKUALIFIKIM PEDAGOGJIK - 

 për semestrin veror të vitit shkollor  
2018/2019 

 
 1. Në Konkurs mund të regjistrohen kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet përkatëse 
akademike të ciklit të parë ose studimeve deridiplomike të fakulteteve jomësimore, gjegjësisht studime 
(programeve studimore) që nuk kanë drejtim mësimor.  
 2. Me regjistrim kandidati do të fitojë statusin kandidat për marrje të përgatitjes pedagogjike-
psikologjike dhe metodike – derikualifikim pedagogjik, që paraqet formë të domosdoshme të të gjitha 
profileve profesionale që kanë mbaruar fakultet jomësimor, ndërsa përgatiten për punë edukativo-
arsimore në shkollat fillore dhe të mesme. 

3. Kandidatët e regjistruar studiojnë një semestër, me mësim në gjuhën maqedonase, shqipe ose 
turke, në pajtim me Rregulloren për mënyrën dhe kushtet për studim në programin studimor për arritje të 
përgatitjes pedagogjike-psikologjike dhe metodike – derikualifikim pedagogjik, të publikuar në UEB 
faqen e tabelës për shpallje të Fakultetit. 

4. Shuma e kompensimit është 250 euro. 
5. Paraqitja do të realizohet në periudhën prej 1 deri më 15 shkurt 2019 në lokalin me numër 103, 

në katin e parë të Fakultetit, prej ora 9 deri në ora 14. 
Gjatë regjistrimit, kandidatët parashtrojnë: 
-Fletëparaqitje, me pullë takse prej 50,00 den  
-Certifikatë për fakultetin e mbaruar përkatës * 
-Certifikatë të lindjes * 
-Certifikatë ose Vendim për Shtetësi të RM * dhe 
-Fletëpagesë për 250 euro të paguara, në kundërvlerë denarë, sipas kursit mesatar të BP të RM, në 

xhiro llogarinë e Fakultetit. 
 

*Dokumentet parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
 
 

Fakulteti pedagogjik  
                                            “Shën Kliment Ohridski” – Shkup  

 
Dekan, 

prof.d-r Emil Sulejmani 

 

Republika e Maqedonisë  
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup  

Fakulteti Pedagogjik “Shën Kliment Ohridski” – Shkup  
rr. "Drezdenska" nr.56, Shkup, Karposh  

Telefon +389-2-3066-776 faks +389-2-3066-807 
www.pedagoskifakultet@gmail.com 

www.pfsko.ukim.edu.mki 
 

 

 Në bazë të nenit 22 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 27/2014), nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (tekst i 
pastruar nga Gazeta Zyrtare e RM nr. 74/2015), nenit 80 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 dhe 98/15) si dhe në bazë të pëlqimit të marrë nga MASH nr. 12-10789/9 të datës 31.12.2018, Drejtori i SHFK “Dobre 
Jovanovski” Prilep publikon: 
 

SHPALLJE nr. 01/2019 
Për nevojën për punëtorë për kohë të caktuar deri më 31.08.2019 dhe për zëvendësim  

 
 Publikohet shpallje për pranim të punëtorëve për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019 edhe atë për pozitat në vijim: 
 

1. MËSIMDHËNËS TË ETIKËS SË RELIGJIONEVE - 1 realizues 
 PSP (në pajtim me normativin për arsim fillor) 
 20 orë mësimore/40 orë pune (prej të cilave 12 orë mësimore në SHFK “Dobre Jovanovski”, 4 orë mësimore në SHFK “Goce Dellçev”, 2 orë 

mësimore në SHFK “Rampo Levkata” dhe 2 orë mësimore në SHFK “Krume Vollnaroski” f. Topollçani) 
 Neto pagesa bazë është 21.600,00 denarë 

2. MËSIMDHËNËS TË KULTURËS KLASIKE TË CIVILIZIMEVE EVROPIANE DHE GJUHËS LATINE - 1 realizues 
 PSP (në pajtim me normativin për arsim fillor) 
 11 orë mësimore/22 orë pune (prej të cilave 6 orë mësimore për Kulturë klasike të civilizimeve evropiane në SHFK “Dobre Jovanovski”, 4 orë 

mësimore në SHFK "Kliment Ohridski", 2 orë mësimore në SHFK "Kire Gavriloski-Jane" dhe 2 orë mësimore në SHFK "Goce Dellçev" si dhe 4 
orë mësimore të lëndës gjuhë latine në SHMK "Mirçe Acev" dhe 2 orë mësimore në SHMK "Orde Çopella" Prilep) 

 Neto pagesa bazë është 21.600,00 denarë 
3. MËSIMDHËNËS TË HISTORISË  - 1 realizues 

 PSP (në pajtim me normativin për arsim fillor) 
 20 orë mësimore /40 orë pune  
 Neto pagesa bazë është 21.600,00 denarë 

4. MËSIMDHËNËS TË INFORMATIKËS, PROJEKTEVE NGA INFORMATIKA DHE ARSIMI TEKNIK -  1 realizues 
 PSP (në pajtim me normativin për arsim fillor) 
 17 orë mësimore/34 orë pune (prej të cilave 10 orë mësimore të Arsimit teknik, 5 orë mësimore të Informatikës dhe 2 orë mësimore të projekteve 

nga informatika) 
 Neto pagesa bazë është 18.400,00 denarë 

5. MËSIMDHËNËS TË INFORMATIKËS DHE PROJEKTEVE NGA INFORMATIKA - 1 realizues 
 PSP (në pajtim me normativin për arsim fillor) 
 20 orë mësimore/40 orë pune (prej të cilave 12 orë mësimore të Informatikës dhe 8 orë mësimore të projekteve nga informatika) 
 Neto pagesa bazë është 21.600,00 denarë 

6. MËSIMDHËNËS TË BIOLOGJISË DHE SHKENCAVE NATYRORE - 1 realizues 
 PSP (në pajtim me normativin për arsim fillor) 
 20 orë mësimore /40 orë pune (prej të cilave 16 orë mësimore për Shkenca natyrore në SHFK “Dobre Jovanovski” dhe 4 orë mësimore për 

Biologji në SHFK “Kliment Ohridski”) 
 Neto pagesa bazë është 21.600,00 denarë 

7. PUNËTOR SOCIAL - 1 realizues 
 PSP (në pajtim me normativin për arsim fillor) 
 40 orë pune 
 Neto pagesa bazë është 21.600,00 denarë 

8. MËSIMDHËNËS TË MËSIMIT KLASOR - 1 realizues 
 PSP (në pajtim me normativin për arsim fillor) 
 20 orë mësimore /40 orë pune  
 Neto pagesa bazë është 21.600,00 denarë 

Gjithashtu publikohet shpallje për punësim të punëtorëve për kohë të caktuar zëvendësim deri në kthim të punëtorëve nga pushimi mjekësor gjegjësisht deri 
në përfundimin e mandatit të Drejtorit të emëruar ndërsa më së voni deri më 31.08.2019 edhe atë: 

9. MËSIMDHËNËS TË MËSIMIT KLASOR - 2 realizues (zëvendësim për drejtor të emëruar në SHFK "Dobre Jovankoski" dhe SHFK "Blazhe Koneski" 
Prilep) 

 PSP (në pajtim me normativin për arsim fillor) 
 20 orë mësimore/40 orë pune  
 neto pagesa bazë është 21.600,00 denarë 

10. MIRËMBAJTËS I HIGJIENËS - 1 realizues (zëvendësim për punonjësin i cili është në pushim mjekësor) 
 PUP  
 40 orë pune  
 neto pagesa bazë është 12.000,00 denarë 

Për vendet e punës me numër rendor prej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dhe 9 orari i punës është me ndërrime sipas orarit të orëve prej ditës së hënë deri ditën e premte. 
Për vendin e punës me numër rendor 7 orari i punës është me dy ndërrime edhe atë prej ora 07.00 deri në ora 15.00 ose prej ora 11.00 deri në ora 19.00 prej ditës së 
hënë deri ditën e premte dhe për vendin e punës me numër rendor 10 orari i punës është në dy ndërrime edhe atë nga ora 05:00 deri 13:00 ose nga ora 13:00 deri 21:00 
nga e hëna deri të premten. 

Kandidatët të cilët do të aplikojnë krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune duhet të plotësojnë edhe kushtet e posaçme 
të parapara me nenin 42 dhe 80 të Ligjit për arsim fillor edhe atë:  

 Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë, 
 Të kenë arsim përkatës, 
 Të njohin gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik 

 
Në bazë të nenit 23 paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie pune, zgjedhja e kandidatëve do të bëhet në afat prej  45 ditëve nga dita e përfundimit të afatit për 

paraqitje në shpallje. 
Në shpalljen publike për themelim të marrëdhënies së punës për mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional, gjegjësisht edukator mund të paraqitet edhe 

personi pa provim profesional të dhënë dhe të themelon marrëdhënie të punës për kohë të caktuar deri në fund të vitit shkollor. 
 Dokumentet në pajtim me Ligjin të dorëzohen në SHFK “Dobre Jovanovski” Prilep në rr. “11 Oktomvri” nr. 145 në periudhën prej ora 08.00 deri në orën 
14.00. Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. Telefoni për kontakt +389 78 458 430. 
 Dokumentet e nevojshme për paraqitje: 

 Kërkesë për punësim 
 Fotokopje nga Diploma ose certifikatë për arsim sipëror të mbaruar të vërtetuar në noter ose origjinal 
 Certifikatë të shtetësisë jo më të vjetër se 6 muaj. 

  SHPALLJA ZGJATË 3 (TRE) DITË PUNE NGA DITA E PUBLIKIMIT. 
 

  Drejtor 
  Suzana Darkovska 
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Urim HASIPI

Tetovë, 14 janar - Komuna e Tetovës
ka formuar ekipin për hartimin e
Planit Gjeneral Urbanistik. Plani
aktual është i vjetër më shumë se
20 vite dhe nuk korrespondon me
realitetin aktual në qytet. Tërë këto
vite, është bërë një katrahurë e vër-
tetë në qytetin e Tetovës në aspek-
tin urbanistik dhe sipas informa-
cioneve - gjatë vitit të kaluar,
komuna kishte kërkuar ndihmë
nga ekspertë të jashtëm për të gje-
tur zgjidhje për kaosin në qytet

dhe për ti dhënë kahje zhvillimit
në të ardhmen. Edhe në ekipin e ri
që do të hartojë Planin Gjeneral
Urbanistik për Tetovës janë ftuar
ekspert të jashtëm. Sipas zëdhënë-
sit të Komunës së Tetovës, Armend
Fazliu, në muajin shkurt të gjithë
do të kenë mundësi të japin sugje-
rimet e tyre lidhur me këtë plan.

“Komuna e Tetovës ka theme-
luar Komisionin për hartimin e pla-
nit urbanistik dhe fillimisht është
duke u hartuar programi. Janë an-
gazhuar ekspertë të jashtëm të
Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe
Arkitekturës të Shkupit dhe nor-
malisht Komuna e Tetovës në ba-
shkëpunim me UNDP-në, ka an-
gazhuar edhe një ekspert nga ana
e UNDP-së që do të bëjë mapimin

e zonave të rreziqeve do të thotë
zonat që u paraqitën nga vërshi-
met e dy apo tre viteve të kaluara të
parashihen si zona rreziku në këtë
hartim të planit të ri. Nga mesi i
muajt shkurt do të bëhet shpallja
për debat publik me qëllim që të
jetë një proces inkluziv dhe çdo or-
ganizatë joqeveritare dhe sektori
civil do të mund të japë mendimin
e vet për sa i takon asaj se si duhet
të duket Tetova si qytet në dhjetë
vitet e ardhshme”, tha zëdhënësi i
Komunës, Armend Fazliu.

Kryetari i Këshillit të Komunës
së Tetovës, Bekim Memeti, shfaqi
shpresë se brenda dy vitesh ky plan
do të jetë gati për miratim.

“Sa i përket planit gjeneral urba-
nistik, Komuna e Tetovës ka for-

muar një komision me të cilin ka
filluar edhe puna. Jemi në përga-
titje të projekt detyrës për këtë plan.
Janë ndarë mjetet nga ana e Këshil-
lit dhe janë angazhuar njerëz ek-
spertë dhe mendoj se brenda dy vi-
tesh, ky plan do të sillet në Këshill
për miratim”, tha Memeti. Ai theksoi
se me Planin Gjeneral Urbanistik
për Komunën e Tetovës do të para-
shihen edhe hapje të bulevardeve
të reja, rrugëve të reja dhe rregulli-
mi i këtyre që janë aktuale, për të
zhvilluar qytetin e së ardhmes, edhe
pse në këtë kohë qyteti ka shumë
probleme me koncentrimin e jetës
në pjesën qendrore të qytetit.

Kryetarja e Komunës së Te-
tovës, Teuta Arifi, thotë se plani i ri
urbanistik do të jetë një

udhërrëfyes për 50 vitet e ardhsh-
me. “Filluam në fund të vitit të ka-
luar edhe iniciativën për hartimin
e planit gjeneral urbanistik, që do
të jetë udhërrëfyesi i zhvillimit dhe
zgjërimit urban të qytetit për 50
vitet e ardhshme”, tha Arifi.

Që nga viti 2003, Tetova ende
është me Plan të njëjtë Gjeneral
Urbanistik. Prej atëherë e deri më
tani, edhe numri i banorëve, vetu-
rave dhe ndërtesave është rritur
dukshëm dhe nevoja për një Plan
të ri Gjeneral Urbanistik është sh-
truar që moti. Njohës të këtyre
rrethanave kanë thënë se iniciativa
për sjelljen e planit të ri gjeneral
është edhe e vonshme pasi i njëjti
është dashur që të sillet që në vitin
2013. 

Kërçovë, 14 janar - Agjencia për mbështetje financiare në bujqë-
si dhe zhvillim rural si një institucion kompetent dhe organ
dakordues për zbatimin e Instrumentit për ndihmë parainkua-
druese për zhvillim rural të BE-së nga zyra e hapur në Kërçovë,
u bëri thirrje të gjithë personave të interesuar fizikë dhe juri-
dikë nga qyteti dhe rrethina të dorëzojnë kërkesë për shfrytëzi-
min e mjeteve materiale nga IPARD Progarmi për vitin 2014-
2020. Në zyrën e Agjencisë në Kërçovë, shfrytëzuesit
potencialë mund të marrin ndihmë këshillëdhënëse dhe tek-
nike si dhe ndihmë gjatë përpunimit të propozim projektit
teknik për aplikim të suksesshëm të programit IPARD, sqaroi
përfaqësuesi i zyrës në Kërçovë, Lupço Danillovski, i cili shtoi se
deri më tani ka interes për aplikim edhe pse numri i saktë do të
dihet pas afatit përfundimtar. Mbështetja financiare përbëhet
nga 75 për qind e mjeteve të siguruara nga Instrumenti për
ndihmë parainkuadruese për zhvillim rural të BE-së (IPARD)
në pajtim me Marrëveshjen financiare 2014-2020 dhe 25 për
qind mjete të siguruara nga buxheti i Republikës së Maqedoni-
së. Mjetet financiare në kërkesë individuale ndahen si mbësh-
tetje të pakthyeshme financiare (grant) në vlerë prej 60 për
qind nga vlera e shpenzimeve të përgjithshme të pranueshme
të investimeve për masën e Investimeve në mjete materiale të
ekonomive bujqësore. Për qindja rritet deri në 65 për qind për
investime nga ana e fermerëve të rinj (persona fizikë të mo-
shës prej 18 deri në 40 vjet në ditën e parashtrimit të kërkesës
për mbështetje financiare) dhe 70 për qind për investime në
ekonomitë bujqësore në rajonet malore. Afati i fundit për pa-
rashtrimin e kërkesës është 9 shkurti i vitit 2019. Mbështetja e
përgjithshme financiare arrin 11.883.772 euro.

Gostivar, 14 janar - Treqind uniforma
pune të cilësisë më të lartë i janë
ndarë Komunës së Gostivarit si do-
nacion nga Kompania e renomuar
“Eagle”. Uniformat e para nga ky do-
nacion ia dorëzoi kryetarit të ko-
munës Arben Taravari, përfaqësue-
si i kësaj kompanie Baki Sulejmani
nga Gostivari.

“Kompania Eagle i donon Ko-
munës së Gostivarit 300 palë veshje
të unifikuara edhe atë për rojtarët e
komunës së Gostivarit 8 palë veshje,
për punonjësit e NP Komunalec -
150 palë, për Parkingjet dhe Gjel-
brimin - 70 palë, për Konviktin e
nxënësve – 30 palë, si dhe për zjarr-
fikësit – 50 palë të cilat po i pra-
nojmë sot. Falënderoj Rolandin, Jet-
mirin dhe Bakiun, si dhe
kompaninë Eagle të cilët e bëjnë
këtë donacion që është shumë do-
methënës. Uniformat për të gjithë
punonjësit janë të njëjta ndërsa do
të dallohen vetëm për nga ngjyra.
Ndryshe Kompania Eagle është
kompani e renomuar për prodhi-

min e uniformave dhe ajo i prodhon
edhe fanellat e shumë ekipeve fu-
bollistike të cilat garojnë në ligat
evropiane. Shpresojmë se deri në
muajin shkurt do t’i pranojmë kom-
plet dhe do t‘ua shpërndajmë pu-
nonjësve të komunës së Gostivarit
dhe ndërmarrjeve nën kompetencë
të saj, dhe ata do të kenë uniforma
pune cilësore dhe të dallueshme”,
theksoi kryetari Taravari.

Baki Sulejmani falënderoi krye-
tarin e komunës së Gostivarit dhe

administratën komunale për ba-
shkëpunimin e frytshëm tash e gja-
shtë muaj më parë, dhe theksoi se
falë këtij bashkëpunimi në Gostivar
do të mbahet edhe kampi i Futbollit
Edmilson dhe se do të ketë edhe do-
nacione të tjera që shkojnë në dobi
dhe në interes të shoqërisë në Go-
stivar. Në shenjë respekti dhe falën-
derimi, kryetari i komunës së Gosti-
varit, Arben Taravari i dhuroi një
dhuratë simbolike koordinatorit për
këtë donacion, Baki Sulejmani. (U.H)

FERMERËT E KËRÇOVËS 

Deri më 9 shkurt aplikimet
për IPARD

DONACION NGA KOMPANIA “EAGLE” 

Uniforma cilësore për punonjësit
e Komunës së Gostivarit

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

BRENDA DY VITESH MIRATOHET PGJU

Një plan për 50 vitet e ardhshme!
Kryetarja e Komunës së
Tetovës, Teuta Arifi,
thotë se plani i ri
urbanistik do të jetë një
udhërrëfyes për 50 vitet
e ardhshme. “Filluam
në fund të vitit të kaluar
edhe iniciativën për
hartimin e planit
gjeneral urbanistik, që
do të jetë udhërrëfyesi i
zhvillimit dhe zgjërimit
urban të qytetit për 50
vitet e ardhshme”, tha
Arifi

Koha
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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M
ë 14 dhjetor 20 18 Kuven-
di i Republikës së Kosovës
miratoi tre projektligje, të
cilët i hapën rrugën

ngritjes së Ushtrisë së Kosovës. Them
i hapi rrugën, e jo “Ushtria u krijua.” Kjo
është ashtu si e kuptoj unë thelbin e
ligjeve të miratuar në Kuvend, sepse
ushtria nuk krijohet me një dekret të
Presidentit të një vendi. Por, ka edhe
interpretime të tjera se çfarë në të vër-
tetë ndodhi me miratimin e projek-
tligjeve, të cilët, si dokument, i rati-
fikoi Presidenti i Republikës, Hashim
Thaçi, më 28 dhjetor 2018.

Pas këtij zhvillimi në Kuvend, zyr-
tarët e lartë të Prishtinës i deklaruan
popullit të Kosovës se “Ushtria u bë,”
për të vazhduar tutje se “Ushtria e R. së
Kosovës do të ketë veçoritë e secilës
ushtri në botë,” duke menduar, me si-
guri, në kompetencat që i rezervoi Ku-
vendi. Deklaruan poashtu me nxitim,
me siguri, se Ushtria do të bënte “lë-
vizje te papenguara ne secilin cep te
Kosovës,” pra edhe ne Veri. Por, siç do të
konstatohet më vonë, Ushtria nuk do
të mund të shkojë në Veri pa mirati-
min e KFOR-it. Dhe, ajo që poashtu
nuk ndodhi ishte ndërrimi i emrit nga
FSK në Ushtri; formacionet e armato-
sura lehtë të Kosovës do të vazhdojnë
të quhen Forca e Sigurisë së Kosovës,
(edhepse unë personalisht mendoj se
duhen quajtur Forcat e Sigurisë së Ko-
sovës, e jo “ Forca,” në njëjës, që në sh-
qip ka tjetër kuptim; por kjo është një
çështje tjetër që meriton të trajtohet,
e qe nuk është i vetmi rast i tillë i ga-
buar me emërtimin e institucioneve të
Republikës së Kosovës). Pra, këto ishin
dy gjërat që nuk ndodhen lidhur me
Ushtrinë. Por, cilat ishin ato që aktua-
lisht ndodhën pas vendimit të Kuven-
dit dhe dekretimit nga Presidenti
Thaçi? 

* * *
Thjeshtë e thënë, ajo që ndodhi

ishte zgjerimi i kompetencave te FSK-
së dhe, natyrisht, ndërrimi i misionit të
Ushtrisë, siç parapëlqehet të quhet
FSK-ja në të ardhmen. Por, jo vetëm
kaq, tani e tutje, formacionet ushta-
rake të Kosovës do të kenë të drejtë të
pajisen me armatimin dhe pajisjet e
nevojshme për të përmbushur detyrat
që i ngarkon Kuvendi i Republikës se
Kosovës, në përputhje me doktrinën
ushtarake të trupave të Kosovës. Por,
për të bërë Ushtrinë, shtetarët e Prish-
tinës, me breza të tërë, duhet të djer-
siten mirë, sepse ushtria është një “in-
strument” i shtrenjtë. Pavarësisht
këtyre dy gjërave që nuk u realizuan,
ajo që ndodhi është një arritje histo-

rike, jo vetëm për shqiptarët e Kosovës,
por edhe për shqiptarët kudo që janë.
Kjo datë historike arsyeton plotësisht
ceremonitë shtetërore, por edhe gë-
zimin e papërshkruar të shqiptarëve të
Kosovës; ndërkaq, për pakicën serbe
ishte një ditë zie, të cilët ngritjen e
Ushtrisë së R. të Kosovës e shohin si
Shpatën e Demokleut. Që, natyrisht,
nuk është kështu, marrë parasysh të
kaluarën paqësore të fqinjëve të tyre
shqiptarë. Mund të jetë që pasiguria e
pakicës serbe në Kosovë buron nga
ndjenja e fajësisë ndaj shqiptarëve, e
ngulitur thellë në ndërdijen e tyre.
Dhe, frika e tyre nuk është aspak e
paarsyeshme, marrë parasysh masak-
rat e ushtrive serbe ndaj shqiptarëve
në kontinuitet, duke filluar nga ekspe-
ditat ushtarake ndëshkuese gjatë
Luftërave Ballkanike, Luftës së Parë
Botërore, Luftës së Dytë Botërore, për
të vazhduar me reprezaljet e pamë-
shirshme ne ish-Jugosllavi, sidomos
gjatë mandatit të ministrit të Brend-
shëm, Aleksandar Rankoviq. Rapor-
tet e korrespondentëve të huaj mbi
trajtimin barbar të shqiptareve gjate
zhvillimeve te lartshënuara, por edhe
përvoja e llahtarshme e shqiptarëve,
arsyetojnë plotësisht nevojën, por
edhe dëshirën e paepur të shqiptarë-
ve për krijimin e strukturave mbrojtë-
se, por edhe frikën e serbëve si në Ko-
sove, ashtu edhe në Serbi. 

Lajmet që i paraprinë “transformi-
mit” të FSK-së në Ushtri, por edhe pas
veprimit të Kuvendit të R. së Kosovës,
Presidenti i Serbisë, Vuçiç i priti me një
nervozizëm të theksuar, duke bërë lë-
vizje kërcënuese ndaj Kosovës. Ndër-
sa protestat e Presidentit Vuçiç janë
të kuptueshme, ato mbeten jopari-
more dhe, në thelb, armiqësore. Nuk
është se ai mendon që Ushtria e Ko-
sovës, në embrion, mund të rrezikoje
integritetin territorial të Serbisë “ne-
sër.” Janë interesat strategjike ato që
Serbia i konsideron të panegociuesh-
me, por jo vetëm kaq.

* * *
Përkundrazi, mendoj se faktorizi-

mi i Republikës së Kosovës do të kish-
te një efekt pozitiv në krijimin e një
baraspeshe të forcave në Ballkan. Dhe,
pikërisht është kjo një nga arsyet e
”vajtimit” te Presidentit Vuçiç. Por, kjo
mundësi, me efekte marramendëse
për Beogradin, do te rrezikonte statu-
sin e hegjemonit te Serbisë në Bal-
lkan, natyrisht me implikime të mëtej-
shme për interesat e Serbisë: por,
vështirë se do të paraqiste rrezik për
sovranitetin brenda kufijve të saj, të
paktën jo aktualisht. Për të përcaktuar
nëse ekziston një rrezik i besueshëm
nga Beogradi për Kosovën, duhet bërë
një analizë mbi opsionet e Serbisë,
edhepse planet e saj ndaj Kosovës i

përditëson rregullisht, në varësi të
rrethanave të reja.

Pra, cilët janë skenarët që Serbia
mund të përdorë kundër Kosovës pas
zgjerimit te kompetencave të FSK-së?
Skenari i parë më pak i kushtueshëm
për Serbinë do të ishte fitorja diplo-
matike kundër Kosovës, duke e para-
qitur Prishtinën si faktor destabilizimi
në Ballkan. Natyrisht, një gjë e tillë do
të paraqiste problem jo vetëm për
Evropën Perëndimore, madje do ishte
një skenar i dënueshëm edhe nga
aleatët e Serbisë, siç janë Rumania, Sl-
lovakia dhe, natyrisht, Rusia, të cilat
janë kundër konsolidimit të R. së Ko-
sovës.  Po ashtu, destabilizimi i Bal-
lkanit do te minonte projektin evro-
pian aq të shtrenjtë të bashkëpunimit
shumëpalësh dhe paqësor. Ndërkaq,
frika nga Rusia, nga njëra anë, dhe re-
torika agresive e Presidentit Tramp
ndaj Evropës Perëndimore, nga ana
tjetër, kanë shtuar ndjenjën e pasigu-
risë te këto vende. Ky, pra është edhe
një faktor që shpjegon afinitetin e
Evropës Perëndimore ndaj Serbisë,
gjegjësisht Rusisë. Kështu, fushata di-
plomatike e Serbisë kundër Kosovës
dha frytet e para: reagimin e Sekreta-
rit të Përgjithshëm të NATO-s Stolten-
berg, i cili transformimin e FSK-se në
ushtri e cilësoi si të “parakohshëm,”
me fjalë të tjera, të padëshirueshëm.
Këtij reagimi i shtohen edhe protestat

“Ky komb e ky
popull nuk
merret
nëpërkëmbë...
kjo është toka e
heronjve të të
gjitha
kohërave...”
(Lamartine)

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Ushtria e Kosovës Nga
Dan DISHA



N
ë vitet e fundit të Bashkimit Sovje-
tik, rusët e përdornin humorin për
t’i shpëtuar realitetit të zymtë të
stanjacionit ekonomik, mungesa-

ve ushqimore dhe radhëve të gjata nëpër dy-
qane. Satira politike lulëzoi në televizione,
në formën e shfaqjeve me kukullave gjatë
viteve 1990, por ajo u zbeh shpejt
kur në pushtet u ngjit Vladimir
Putin. Në Rusinë e sotme, ku
media kontrollohet kryesisht
nga Kremlini dhe aleatët e tij,
ka pak vend për një humor po-
litik të vërtetë, përveçse nëse
përdoret për të shmangur fajin
nga qeveria.

Humori dhe tallja, ishin një
pjesë e rëndësishme e reagimit
të Moskës kur Britania e Madhe
tha se kishte “shumë të ngjarë”
që Rusia të ishte përfshirë në
helmimin e ish-spiunit rus Ser-
gei Skripal dhe vajzës së tij Julia
në Salisbëri. Zyrtarët dhe figu-
rat e medias në Rusi, kanë ten-
tuar ta kthejnë frazën angleze
“highly likely” në një frazë tallë-
se, që nënkupton se Rusia fajë-
sohet për gjithçka, edhe kur ka
pak ose aspak prova  për këtë.
Ata kanë listuar një sërë figura-
sh popullore të letërsisë angle-
ze, të tilla si Herkul Poiro i Aga-
ta Kristi dhe Sherlok Holms i
Konan Dojlit, për të vënë në lojë
akuzat britanike për përf-
shirjen e Moskës në një hel-
mim, akuzë që ata e denon-
cojnë si të pabazë.

Roman Dobrokotov, ueb-
sajti investigativ i të cilit ka zbu-
luar një nga dy autorët e dy-
shuarit të helmimit, Anatoli Çepiga, ka thënë
se një tallje e tillë është një formë mashtrimi,
e projektuar për të “ulur qëllimisht nivelin e
debatit”. “Ata nuk mund të reagojnë në një
mënyrë serioze, dhe në atë pikë ata fillojnë të
sillen sikur aktrojnë”, thekson ai. “Kjo është
një përpjekje për të tallur, për të reduktuar
gjithçka në asgjë”, tha zoti Dobrokotov për
BBC. Së bashku me teoritë e konspiracionit
dhe rrëfimet mashtruese, argumenton ai, kjo
lloj taktike synon të mbjellë dyshime. Rezul-
tati është se shumë njerëz do të shohin tele-
vizion, dhe do të mendojnë se nuk ka asnjë
mënyrë për të kuptuar vërtet atë që ka
ndodhur. Me fjalë të tjera, thotë ai:”Askush
nuk është shenjtor, e vërteta nuk ekziston!”.
Audiencat e internetit, janë gjithashtu një
objektiv kyç për këtë teknikë.

Një hashtag në mediat sociale “#Iam-
FromGRUToo” (#  në rusisht) - duket të
jetë i frymëzuar nga lëvizja #MeToo. Përdo-

ruesit pro-Kremlinit në Twitter, talleshin me
akuzat e Britanisë së Madhe kundër agjenci-
së së inteligjencës ushtarake të Rusisë, GRU.
Në një njoftim të trilluar për punë, bëhej
shaka se GRU ishte “në kërkim të punonjësve
për departamentin e sulmit kibernetik, de-
partamentin e armëve kimike dhe njësinë e
ndërhyrjes së zgjedhjeve. “S’ka nevojë të

aplikoni – ne do t’iu gjemë
vetë”- thuhej më tej në po-
stim. Ben Nimo, një studiues
në “Atlantic Council”, mbi de-
zinformimin rus, i tha BBC-së
se përpjekjet për të krijuar
‘meme’ qesharake, ishin pjesë
e strategjisë së “dezinformi-
mit në epokën e informacio-
nit”. Lëvizja e Rusisë drejt për-
dorimit të humorit, për të
ndikuar në fushatat e saj,
është një fenomen relativisht
i kohëve të fundit. Kur Vladi-
mir Putin erdhi në pushtet në
vitin 2000, një nga viktimat
e para ishte shfaqja televizive
satirike televizive Kukly (Pup-
pets), e cila tallej vazhdimi-
sht me presidentin e ri. Televi-
zioni, është burimi kryesor i
informacionit për shumicën
e rusëve, dhe humori është
zëvendësuar gradualisht me
shakatë apolitike të sajuara
me kujdes, për të shmangur
kritikat ndaj zotit Putin apo
rrethit të tij të brendshëm.
Shumica e programeve ko-
mike në televizionin shtetë-
ror rus këto ditë, nuk prekin
tema politike ose të bëjnë
drejtpërdrejti humor me ar-
miqtë e perceptuar të Kremli-

nit jashtë vendit. Edhe nëse përmendet pre-
sidenti, kjo ndodh për çështje të dorës së
dytë, ndërsa udhëheqësit dhe institucionet
perëndimore vihen direkt në lojë. Shihni sh-
faqjen më të madhe televizive në Rusi, KVN.
Vitin e kaluar, një skeç mbi samitin e G20, e
përshkroi Putinin si një lider atletik, të aftë në
xhudo, dhe që vraponte rreth homologëve
të tij perëndimorë, të cilët dukeshin të
ngathët dhe budallenj. “Ata kanë sjellë hu-
morin brenda politikës”, thotë autori Peter
Pomerancev, i cili e ka përjetuar vetë botën
e producentit rus të televizioneve. “Ndërsa
humori ishte dikur një kërcënim për pa-
raardhësit e tyre sovjetikë, Kremlini tani e
ka kthyer atë në avantazhin e vet. Ky nuk
është një regjim super-serioz, ai i bën gjë-
rat me një lloj ngërdheshje, dhe
ndonjëherë thjesht me një buzëqeshje.
Është një sistem që lejon një humor të cak-
tuar”, përfundoi ai. (BBC)

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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Putini e
shndërroi
humorin në një
armë politike

Nga
Olga ROBINSON

e zyrtarëve të Bashkimit Evropian kundër
taksës (doganore) 100% ndaj prodhime-
ve serbe që importohen në Kosovë.

Pra, ajo çfarë synonte Serbia të arrinte
duke protestuar dhe duke u ankuar tek
evropiano-perëndimoret lidhur me një
ushtri në embrionin e saj rezultoi e sukses-
shme: koncesione nga Evropa, por edhe
pakënaqësinë e vendeve të Bashkimit Evro-
pian dhe NATO-s ndaj Kosovës. Dhe, kësh-
tu ndodhi: për të qetësuar zemërimin e sti-
sur të Serbisë, Evropa i akordoi Beogradit 98
milionë euro.

* * *
Këto reagime te Evropës Perëndimore

ndaj interesave jetike të Kosovës treguan
katërcipërisht vazhdimësinë e qëndrimeve
armiqësore ndaj shqiptarëve. “Njëherë ar-
mik, gjithmonë armik,” thotë një proverb
anglez. Të vetmet vende evropianoperën-
dimore që mbajtën qëndrim parimor, pra
në të mirë të Kosovës, ishin Britania e
Madhe, Gjermania dhe, deri-diku, Franca.
Por, cilat janë problemet potenciale që Ser-
bia do të mund të krijonte në Ballkan, me
implikime edhe për Evropën Perëndimore,
për shkak të zhvillimeve të fundit në Prish-
tinë? Këtu nuk duhet harruar se Presiden-
ti i Serbisë, Vuçiç është vetëm një artikulues
i qëndrimeve të Beogradit, por në asnjë
mënyrë arkitekti i politikave shtetërore.

E para do të ishte destabilizimi i Ko-
sovës, në rastin më të mirë, por edhe
ndërhyrja e armatosur në Veriun e Kosovës,
në rastin më të keq. Dhe e dyta, që është
edhe me e frikshme, pra ajo që rrëqeth
Perëndimin, është dislokimi i trupave ruse
në Serbi. Është pikërisht kjo mundësi që
është duke u lakuar kohët e fundit nga zyr-
tarë rusë. Ne fakt, në takimin Putin-Vuçiç në
Serbi më 17 janar, sipas analistëve, Kosova
do të jetë çështja kryesore e bisedimeve,
por edhe një sërë çështjesh që synojnë for-
cimin e potencialit ekonomik dhe ushtarak
të Serbisë. Rrjedhimisht, pas 17 janarit,
duhet pritur radikalizimin e qëndrimit të
Serbisë karshi Kosovës. Baraspeshën de-
likate që është duke mbajtur President i
Serbisë, Vuçiç, midis Evropës Perëndimore
dhe Rusisë, mund ta prishë Ariu i Moskës,
Putin, duke i bërë presion Beogradit për të
dislokuar trupa ruse në Serbi. Realizimi i kë-
tij synimi nga ana e Rusisë do të kishte pa-
soja të paparashikueshme jo vetëm për
Ballkanin, por edhe për Evropën, përfshi
edhe SHBA-në.

Këtë kërkesë drejtuar Serbisë, Rusia do ta
arsyetonte me pretekstin se krijimi i Ushtri-
së së R. së Kosovës prek interesat kombëta-
re të Rusisë. Duke përgatitur terrenin për di-
slokimin e trupave ruse në Serbi, qarqet ruse
theksojnë se Ushtria e Serbisë nuk ka kapa-
citetet e nevojshme për të mbrojtur sovrani-
tetin dhe integritetin territorial në rast të
ndonjë ndërhyrjeje ushtarake kundër Serbi-
së. Pasi aneksoi një pjesë te Gjeorgjisë dhe
Krimenë, por edhe nxiti separatistët në Rajo-
nin Donbas të Ukrainës, Rusia vazhdoi me
helmimin e disidenteve në Britaninë e
Madhe dhe minimin e demokracive Perën-
dimore me sulme kibernetike.

Dhe, sikur të mos mjaftonin të gjitha
këto akte agresive, Rusia vazhdoi hapëri-
min drejt objektivave të saj të mëtejshëm,
realizimin e interesave strategjike në Bal-
lkan, me ndërhyrjen e saj për grushtshteti
në Malin e Zi, duke përdorur territorin e
Serbisë dhe duke bërë të njëjtën gjë edhe

në Maqedoni, që rezultoi me përgjakjen e
zyrtareve të larte pro-perëndimorë të Ma-
qedonisë.

* * *
Por, cili do të ishte skenari i fundit i Ser-

bisë në përgjigje të zhvillimeve të fundit
në Kosovë? Lufta, natyrisht. Ndërkaq, cili
do të ishte preteksti ose objektivi i Serbisë
për të ndërhyrë ushtarakisht në Kosovë?
Preteksti i parë do të ishte gjoja mbrojtja e
pakicës serbe në Kosovë dhe rreziku ndaj
interesave nacionale të Serbisë. Natyrisht,
ndërhyrja ushtarake kundër Kosovës do të
mund të ndodhte nëse kostoja do të arsye-
tonte një hap të tillë. Edhepse gjithashtu
është e vërtetë se “interesat nacionale”
mbeten një arsyetim subjektiv, që përdoret
për të mbështetur luftën. 

Çështja e dytë që Serbia do të duhej të
merrte parasysh është nëse ndërhyrja ush-
tarake kundër Kosovës do të kishte një ju-
stifikim ligjor ndërkombëtar. Lidhur me
këtë, autoritetet e Beogradit do të duhej të
dinin cilat vende do të mbështesnin
ndërhyrjen ushtarake kundër Kosovës. Sh-
presat e Serbisë mbështeten tek Rusia, por
edhe kjo mundësi teorike mund të mbetet
vetëm si e tillë. Bombardimi i Serbisë nga
aleatët e NATO-s tregoi se Beogradi nuk
mund të llogarisë me siguri në mbësh-
tetjen e Moskës; ndërkaq, Perëndimi e ka të
qartë se Rusia nuk është ajo që ishte pas
shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik kur, p.sh.,
një grusht ushtarësh rusë në afërsi të Prish-
tinës “mbanin shpirtin” me konserva të
dhuruara. Por, gjithashtu, Serbia është e
vetëdijshme se Uashington-i nuk e ka har-
ruar qëndrimin anti-amerikan të Beorga-
dit, kundër interesave strategjike amerika-
ne në Evropë, qe çoi në bombardimin e
Serbisë nga NATO-ja, të udhëhequr nga
Uashingtoni. Ndërkaq, një shtet serioz i
bën mirë llogaritë përpara se të hyjë në
luftë, por Serbia njihet si një terren pjellor
për udhëheqës joracionalë, siç ishte rasti
me Sllobodan Millosheviqin. Siç duket,
nxënësi i tij Aleksandar Vuçiç e ka kuptuar
mirë këtë hendikep të udhëheqësve arro-
gantë të Serbisë, por edhe ndryshimin e
rrethanave në Evropë. Pavarësisht këtij fak-
ti, Presidenti i Serbisë, Vuçiç është duke
luajtur një lojë të shkëlqyer prej diploma-
ti, duke bërë “viktimën,” ndërkohë që po
armatos Serbinë me pajisje luftarake të ci-
lat i rezervojnë Beogradit epërsi të duksh-
me ndaj fqinjëve në Ballkan. 

Republika e re e Kosovës e fillon Vitin e
Ri 2019 me optimizëm, duke bërë një hap
të vogël, por shumë domethënës, drejt
konsolidimit të institucioneve shtetërore.
Ndërkaq, koha e euforisë iku me Vitin e
Vjetër 2018; tani e tutje klasa politike shqip-
tare duhet t’i përveshë mëngët e të punojë
seriozisht që, jo vetëm t’i ruajë fitoret e ar-
ritura deri tani, por edhe të luftojë për fuqi-
zimin e Shtetit të Kosovës. Është hendikep
të jesh i rrethuar nga fqinjë me agjenda
armiqësore, por shtetarët e vërtetë nuk i
gjen asnjëherë të përgjumur. Duke patur
aleate SHBA-në, të vetmen superfuqi botë-
rore, Prishtina ka një rast të papërsëritshëm
për të ndërtuar një shtet që do tu impo-
nonte respektin vendeve të Ballkanit. Dhe,
për shembull ka Izraelin; por vallë, e kanë
shqiptaret ndjenjën e solidaritetit dhe sak-
rificës të zhvilluar si hebrenjtë? Nuk do tho-
sha, por qofsha i gabuar! 

(Autori është ish-redaktor i Zërit të 
Amerikës në Washington DC) 

Ndërsa humori
ishte dikur një
kërcënim për
paraardhësit e
tyre sovjetikë,
Kremlini tani e
ka kthyer atë në
avantazhin e
vet. Ky nuk është
një regjim
super-serioz, ai i
bën gjërat me
një lloj
ngërdheshje,
dhe ndonjëherë
thjesht me një
buzëqeshje.
Është një sistem
që lejon një
humor të
caktuar



K
oh

a
|||||||

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

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

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

Koha, e martë, 15 janar 2019 

p
ë

rKulturë

Me homazhe në varrezat e dëshmorë-
ve dhe tek shtatorja e Rexhep Malës e
Nuhi Berishës, Komuna e Gjilanit të
hënën ka hapur zyrtarisht manifestimin
shumëkulturor mbarëkombëtar “Flaka e
Janarit 2019”, i cili është i 28-ti me radhë
dhe organizohet për një muaj rresht nën
përkujdesjen e kryetarit Lutfi Haziri.

Kreu i Gjilanit, pasi bëri homazhe me
bashkëpunëtorët dhe udhëheqësit e insti-
tucioneve tjera, ka deklaruar se gjatë ja-
narit kjo komunë nderon të gjithë dësh-
morët përmes vlerave kulturore.

“Po bëhen 28 vite që ne përkujtojmë e
nderojmë dëshmorët, heronjtë e martirët
e Gjilanit në nivel kombëtar. Gjatë tërë
muajit do të ketë aktivitete kulturore në
kuadër të katër shtyllave në frymë garue-
se. Presim me padurim për të parë kuali-
tetin e aktiviteteve sepse nderimi dhe re-
spekti shkon gjithmonë për dëshmorët e
kombit. Lavdi dhe të ecim gjurmëve që
na lanë amanet dëshmorët”, ka thënë Ha-
ziri.

Gjatë ditës, kryetari Haziri ka vizituar

edhe familjet e dëshmorëve, Rexhep Mala
dhe Nuhi Berisha, duke ngritur në piede-
stal veprën heroike të bijëve të tyre, sikur-
se që ka vlerësuar lartë kontributin e këty-
re familjeve për çështjen kombëtare.

Nga ana e tyre, përfaqësuesit e fa-
miljes Berisha dhe Mala kanë falënderuar
kryetarin Haziri, për, siç thanë, kujdesin e

jashtëzakonshëm që ka treguar nga tyre
dhe të gjitha familjeve të tjera të dësh-
morëve në Gjilan.

Ndryshe, të hënën në ora 17:00 u bë
ndezja e Flakadanit para shtatores së he-
ronjve Rexhep Mala dhe Nuhi Berisha, i
cili simbolizon sakrificën e tyre për lirinë
e shqiptarëve.

Në “Berlinale” edhe dy
aktorë shqiptarë nga
Maqedonia
Maqedonia për herë të parë gjatë këtij viti do
të marrë pjesë në njërin prej festivaleve më
të rëndësishme të filmit “Berlinale”
Pjesëmarrës do të jetë filmi “Gospod postoi,
imeto i’ e Petrunija” (Zoti ekziston, quhet Pe-
trunija) i Teona Strugar Mitevska, ndërkaq
në të luajnë edhe dy aktorët shqiptarë Xhev-
det Jashari dhe Bajrush Mjaku.
Përveç tyre, në film luajnë edhe: Zorica Nu-
sheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Da-
mevski, Suad Begovski, Violeta Shapkovska,
Stefan Vujisic, dhe Andrijana Kolevska.
Përndryshe, filmi është bashkëproduksion
mes Sllovenisë, Kroacisë, Maqedonisë,
Belgjikës dhe Francës.

Në Slloveni promovohet libri
“Skanderbeg, Princi i Epirit”
Libri në gjuhën shqipe “Skanderbeg Princi i Epirit” është
promovuar të hënën në Koper të Sllovenisë. Veprimta-
rinë e mbajtur në mjediset e Qendrës Kulturore Shqipta-
re “Kulla e Koperit”, organizuar nga Shoqata Kulturore
Shqiptare “Iliria”, e çeli Heset Ahmeti, kryetar i Shoqatës.
Ndërsa për librin folën dy përkthyesit e tij, Albert Gjoka
dhe Frida Vokopola
Gjoka.
Libri sillet në
gjuhën shqipe nga
origjinali në gjuhën
e vjetër italiane
“Commentario de le
Cose de Turchi, et
del S. Georgio Scan-
derbeg, Principe di
Epyrio”, i vitit 1544.
Më pas për të prani-
shmit përmes një
diskutimi të hapur u
prezantuan të dhë-
na, fakte e tregues rreth figurës së heroit kombëtar
Gjergj Kastrioti Skënderbeu, mbështetur në dokumente
të shekujve më parë. Në veprimtari merrnin pjesë anë-
tarë të Shoqatës ‘Iliria”, Koper, shoqatës shqiptare “Ecim
së Bashku” me kryetare Mardena Kelmendi, Trieste, Itali,
veprimtarja e njohur shqiptare Vitore Stefa Leka,
studjuesi slloven Peter Štoka, si dhe ambasadori i Sh-
qipërisë në Slloveni, Pëllumb Qazimi, etj. Gjatë veprim-
tarisë u prezantuan edhe dy libra të tjerë në gjuhën shqi-
pe të autorëve Frida Vokopola Gjoka dhe Albert Gjoka,
“Gjuha e Albanëve ose Shqipëtarëve” dhe “Historia dhe
Gjuha e Shqiptarëve dhe Vllehëve”. Po ashtu, u shpërn-
danë edhe kalendare të përgatitur nga Zyra e Ministrit të
Shtetit për Diasporën dhe libër për heroin kombëtar të
përshtatur për fëmijë. 

Veprat e kompozitorëve të njohur
si Beethoven, Martinu, Brahms u in-
terpretuan mbrëmjen e djeshme në
koncertin e Orkestrës Simfonike të
RTSH. Nën dirigjimin e mjeshtrit Oleg
Arapi në skenë performuan solistët Za-
mir Kabo në piano, Lena Neudauer në
violinë, Leonhard Roczek në violonçel.
Ky ishte koncerti i parë për këtë vit në
skenën e Universitetit të Arteve. Kon-
certi u mirëprit nga publiku kryeqyte-
tas..

Dirigjenti Oleg Arapi në repertorin
e tij përfshin veprat më të mira të kom-
pozitorëve shqiptarë dhe atyre të huaj.
Në 29 prill 2014 vuri në skenë Pre-
mierën Botërore të Operës “La carto-

mante” të kompozitorit Italian Salvato-
re Valente. Në Prill 2013, dekorohet nga
Akademia Internacionale “Imperiali” e
Italisë, me medaljen “Ylli i Artë”.

Pianisti Zamir Kabo ka qenë i ftuar
si solist nëpër festivale të ndryshme
ndërkombëtare për të interpretuar:
“Nei suoni dei Luoghi””-Itali, “Ohrid
Summer Festival”- Maqedoni, “Ëe
gather friends”-  Salla Rachmaninov e
Konservatorit Çajkovski – Moskë (Rusi),
koncerte të fondacionit “Eutherpe”-
Spanjë, koncerte të qytetit Graus-
Spanjë. Në koncertet brenda vendit ai
ka sjellë për publikun shqiptar gjith-
monë vepra premierë.

Pianistja Cordelia Hofer ka një ak-

tivitet artistik është shumë të gjerë,
duke përfshirë koncerte solo me orke-
stra të njohura në shumë vende të
Evropës, në SHBA dhe në Japoni.  Vio-
linistja Lena Neudauer ka një aktivitet
të pasur artistik. Ka luajtur me Orke-
strën Simfonike MDR, Orkestra Gjer-
mane e Radio Filarmonisë Saar-
brucken, Orkestra e Kamerës së
Mynihut, Simfonika e Nurembergut,
Simfonika e Bernës, etj. Violonçelisti
Leonhard Roczek në përvojën e tij
orkestrale përfshin shfaqje me Filar-
moninë e Vjenës dhe Camerata Salz-
burg. Për më tepër ai shpesh luan trio,
duo me piano dhe solo violonçel.
/ATSH

Në Gjilan nisi manifestimi
“Flaka e Janarit 2019”

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

Veprat e kompozitorëve botërorë në
koncertin e Orkestrës Simfonike të RTSH-së
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Nga Salajdin SALIU

Zhak Preveri s’arriti të rrëfen-
te jetën e tij, sepse iu duk e
pamundshme. 

Ernesto Sabato u përpoq të
shkruante autobiografi, por krijoi
një vepër letrare. 

Me gjasë kështu i ndodhi
Refet Abazit i cili, mbase, dëshi-
roi që të rrëfente jetën e tij me
gjuhën e simboleve...  

“I kujt ishte Joni”, nuk është
libër autobiografik që kënaq kër-
shërinë e fansave të artistit të
njohur. 

Nuk është libër që ta heq
mërzinë dhe që të argëton. 

Është prozë që trondit. 
Si lexues e pranojmë këtë

tronditje estetike, sepse ndjejmë
edhe tronditjet që kanë ndodhur
brenda nesh; ndjejmë tronditjet
e një kohe të jetuar, që na shfaqet
vrullshëm nëpërmjet rrëfimit të
një të zgjedhuri të Hyut, madhë-
shtia e të cilit provohet në
vuajtje... 

Gjithçka fillon si në film. 
Një fëmijë i vogël vallëzon

krahëhapur nëpër shi dhe komu-
nikon me qiellin, me shfaqjet e
natyrës, me misteret e saj... Më
vonë, një njeri, pak më i rritur, që
në fakt është po i njëjti, luhatet
në kolovajzë, në këtë ndërlidhje
mes tokës që e tërheq dhe qiellit
që i dërgon kumte. Pastaj rendi-
ten skena të tjera. Janë remini-
shenca, ëndrra apo fantazi të një
të “kapërcyeri” me emrin Jon, të
cilit i pëlqen vetmia, librat, bota e
sajuar... i pëlqen Qielli, ku
kthehet Shpirti, si Pronë e Zotit,
teksa trupi shkrihet në tokë,

kurse Njeriu jeton në kujtimet e
atyre që e kanë dashur. 

Teksa lexojmë librin ne
kthehemi në të kaluarën tonë.
Koha jonë nuk matet me orën e
zakonshme. Ndalemi te burimi i
fantazisë poetike – tek fëmijëria.
A nuk është poeti si fëmija?  A
nuk thuhet se “fëmija krijon një
botë fantazie nëpërmjet lojës, ku
investon ngarkesë emocionale, teksa
i rrituri, për dallim nga ai, nuk luan,
por fantazon?” (Frojd). Edhe autori
i librit “I kujt ishte Joni” fanta-
zon. Kur them kështu, me gjasë,
mund që të keqkuptohem nga
ata që librin e konsiderojnë si
autobiografik. Por brenda kësaj
fantazie nuk është vetëm ajo që
synohet, nuk janë vetëm dëshirat
e paplotësuara, por edhe e përje-
tuara. “Nuk ka asgjë më fantastike
se sa realiteti” (Dostojevski)...
Fantazojnë të zhgënjyerit, ata që
ndjejnë fuqimisht dhimbjen koz-
mike, teksa të lumturit kënaqen
me idetë dhe ndjenjat e gatsh-
me...

Më pas renditen skena të
tjera, ca reflektime të largëta si
në tragjeditë antike, ku pleqtë
lyejnë fytyrën me gjak; ose si në
baladat e moçme ku i gjalli udhë-
ton dhe komunikon me të vdeku-
rin; apo si në mitet popullore
shqiptare me kuçedra që
strehohen nën plepa të goditur
nga rrufeja. Autori ka qenë pjesë
e këtyre skenave që shfaqen në
“vendin e shenjtë” të quajtur
skenë; aty ku, sikurse thotë nar-
ratori “je plotësisht i pambrojtur,
pasi nuk ke lëkurë, je vetëm gjak dhe

për këtë lëndohesh lehtë”. Ca nga
këto skena, me gjasë, kanë
ndodhur edhe në jetën e autorit
të librit. Megjithatë, këto i rrëfen
Joni, kurse Joni nuk është autori.
Ai mund të jetë edhe njëri nga ne
që e lexojmë këtë libër... 

“I kujt ishte Joni?” Kësaj
pyetjeje, ndoshta, kurrë nuk do t’i
përgjigjemi saktësisht. Joni nuk
është plotësisht as i prindërve, as
i të afërmëve edhe pse rrënjët i ka
në vuajtjet e të parëve. Joni synon
të jetë i vetvetes, synon qiellin;
dëshiron ta shikojë botën nga
pozicioni i Albatrosit, të princit të
rreve me emrin Bodler... Kur Hyu
i harxhoi të gjitha dhuratat,
ëndërrimtarit, që zakonisht vjen
me vonesë, i dha vetëm qiellin...
Joni pretendon qiellin, këtë ekran
të çuditshëm me skena
dhembjeje, trishtimi, vuajtjeje
dhe dashurie... 

Tetë rrëfimet në këtë libër, që
krijojnë një tërësi, janë “arkiv
përjetimesh e ngjarjesh” që rrë-
fehen me gjuhën e simboleve.
Tetë rrëfimet krijojnë librin mbi
kënaqësinë e fluturimit. Ky flutu-
rim estetik është gjakim, por
edhe mallkim, edhe liri persona-
le, edhe sfidë, edhe tmerr -  është
jetë... 

Një rrëfim tronditës është
“Vogëlushja që fluturonte”. Na bën
të qajmë, na bën më njerëzor, na
zgjon dashurinë e prindit për
vogëlushen që kurrë s’e ka parë,
por që e ndjen praninë e saj
engjëllore, në rrethanat kur
vdekja nuk është tmerr por fat.
Duket sikur shikojmë fluturimin

e një vogëlusheje, një fluture apo
një shpirti, që e mbush me jetë
një të përvuajtur me mijëra arsye
për t’iu dorëzuar pushtetit të
vdekjes dhe me një rrugëdalje -
të komunikojë me qiellin, të gjejë
shpëtimin te fantazia. A nuk
ishte fantazia që e shpëtoi huma-
noidin nga vdekja? 

Pastaj një tjetër sekuencë.
Një i ri, grillat në mes, kurse
matanë një grua fatkeqe që
fsheh dhembjen; një grua e cila
është e gatshme të harxhojë një
jetë në pritje të burrit, ashtu
sikurse Penelopa e Homerit,
teksa më parë ishte rebeluar
kundër rreptësisë fisnore si
Antigonë e Sofokliut. 

Kjo është ajo gruaja malëso-
re, e fisme, ndoshta e pagdhen-
dur nga “dalta e qytetërimit”, por
me një zgjuarsi dhe fisnikëri të
lindur dhe të trashëguar. Kjo
është gruaja - shtylla e familjes
tradicionale tetovare ku humbte
individi karshi kodeve morale
fisnore, ku mbisundonte rregulli,
por jo dhe dhuna; ku kishte një
tolerancë dhe dashuri të thellë
dhe një drojë për ta shprehur atë
dashuri.

“I kujt ishte Joni?” është rrë-
fim i atyre që kanë zgjedhur
rrugën më të vështirë jetësore –
të dashurojnë edhe atëherë kur
kanë shumë arsye për të urryer. 

Një rrëfim për ata që e pra-
nojnë vdekjen por jo poshtërimin
teksa ruajnë brenda vetes besi-
min e patundur te Zoti. 

Një rrëfim plot ekstrakt
njerëzor dhe tolerancë, për të

cilin kanë aq nevojë njerëzit e
këtij nënqielli dhe të këtij gadi-
shulli. 

Një rrëfim mbi rrëfimin e
njerëzve që rrëfejnë për t’u çli-
ruar.

Një rrëfim për të mbajtur
gjallë kujtimin për të dashurit që
shkojnë në qiell me një buzëqe-
shje të ngrirë. 

Një rrëfim i atyre që i besojnë
parandjenjës - lidhjes misterioze
me njerëzit; kumteve të pashpje-
gueshme nga racionalizmi...

Ka në këtë rrëfim ecje nëpër
kohëra, udhëtime drejt zemrës
së tokës, në dimensioned e një
tejbote, hyrje – dalje nëpër jetë e
vdekje. 

Ka dhe refleksione mbi skaj-
shmëritë – sikundër janë lufta
dhe paqja, dashuria dhe urrejtja,
zjarri dhe uji, krimi dhe ndëshki-
mi, burgu dhe liria, vajza dhe
vdekja, dervishi dhe vdekja...

Ka në këtë rrëfim fatalitet si
në tragjeditë antike, ku njerëzit
ngushëllohen pas tmerreve që u
ndodhin, teksa besojnë se ky ka
qenë fati i paracaktuar “atje lart”,
ku kurdiset “ora hyjnore” e seci-
lit...

Kur e lexojmë këtë prozë,
mbase, mund të mësojmë më
shumë për mjeshtrinë e Refet
Abazit në realizimin e roleve në
skenë. Personazhet, para se t’i
luajë, ai i gjen tek ata që i ka
njohur dhe i ka ringjallur brenda
qenies së tij...

Refet Abazi mund të mburret
se e ka pasur një libër, sepse,
sikundër thotë Joni, “gjërat që
mund t’i japim dhe t’i dhurojmë
mund të themi se kanë qenë tonat”.
Tani libri është i lexuesit. Tani
libri bën jetë autonome nga shk-
rimtari...

Nëse deri tani ka qenë aktori
Refet Abazi, i cili ka shkëlqyer në
skenat teatrore, tani erdhi edhe
shkrimtari Refet Abazi dhe ne
duhet t’i dëshirojmë mirë-
seardhje në republikën letrare.  

Si lexues, presim që të sjellë
edhe libra të tjerë me një mjesh-
tri më të madhe shkrimi, me
magji më të theksuar gjuhe.
Ashtu siç ka ditur që të përvetë-
sojë magjinë e lëvizjes skenike ai
do të dijë që të përvetësojë edhe
mëtej magjinë e gjuhës. Ca
lajthitje janë të riparueshme.
Janë si ca jastëk të hedhur pa kuj-
des në një dhomë ku gjithçka
është e rregulluar me shumë
mjeshtri. Por ata mund të lar-
gohen. Dhe bukuria mbetet aty.

FLUTURUESI NË 
QIELLIN E FANTAZISË

Shkas për të risjellë
këtë recension mbi
romanin “I kujt ishte
Joni?” të Refet
Abazit, botuar
fillimisht në vitin
2006, është
kërshëria dhe
interesimi (përmes
përkthimit brilant të
Fatbardha Shehut)
për të depërtuar kjo
vepër edhe te
lexuesit
maqedonas.
Romani “I kuj ishte
Joni” („Чиј беше
Јон“) u botua dhe
promovua në
dhjetor të vitit të
kaluar, me ç’rast pati
një jehonë të mirë
në mediat
maqedonishtfolëse

Koha



Kontributi im për revolucionin është zero
Unë jam frikësuar si qeni
Kur shihja nga dritarja si mprehnin thikat
Si rripnin lepujt
Kur qielli hapej
Dhe dielli zihej
Kam parë Zotin të më pikë në ballë
Kontributi im është zero
Për revolucionin për historinë
Jam frikësuar si mos më keq
Kam ikur larg të strehoj fëmijët
Gruaja më thotë lëri ato tashti
Kush s’u frikësua kur mbulonte terri
Po s’u zë goja gjëra të tilla
Tanimë që mori fund e gjitha
Së paku mund të kemi strehë
Për kalamajt mor aman
Të gjithë pëlcasin fjalë të mëdha
Po unë prandaj e them
t’u jap guxim Atyre

Përkryerja e shiut 
Nuk bie gjë nga lart mbi urën ku rrimë ne
Ulet ngadalë na futet pas qafe çurk teposhtë
Me na dridhë shtatin
Kur të ngrihen sërish ato pika ne s’jemi aty
Se mbyllim sytë me përpi tingujt Nuk shohim
Mjegullën as harbimin e gjetheve
Një herë tjetër na ulen litarët e qullur
Na lidhen për trupi na luhasin na shkundin
Me na ra fara n’atë ujë që zgjon valën
Kaq kohë presim atë ujë të rëndë
Me na shkëput
Përgjithnjë nga tokë e dashur

Të kanë parë tek u lexon vargje atyre në Had 
(Ali Podrimjes)
E kam ditur Ti
S’mund të vësh kokë mbi jastëk
Kur merr rrugë aq të largët
Për me gjetë të bardhën
As një gur nën kokë si suliotët
Nuk vë
Unë e kam ditur
Ti do lidhje duart pas koke
Do e shtrëngoje fort
Fort derisa ushtimë e vargut
Të pëlcasë
Gjithë ata gurë të ngulur brinjave
Deri te Uji i madh Një rrjedhë uji
Pranë një pylli
T’i sjell te koka për me t’ba gjamën
Vetëm yjet do mbajtur në dorë
Asgjë tjetër s’të lënë

Atje në fund të asaj rruge në fund
E rrugë tjetër s’ka me mbajtë dritën ndezur
Të kanë parë
Kah u lexon vargje tash atyre në Had
Ti i njëjti
I ke sharë si mund të nguleni këtu përgjithnjë
Mor të mjerë
E ke vendosur
T’i ngresh ata nga gjumi
Ku kanë rënë
Përulësisht
Te lumi Styks të kanë parë Ti
I njëjti si mbi Dri
Një dallëndyshe ke gjuajtur nga lartësitë
Në atë lumë të fryrë përmbi brigje
Me pa a e kapë flaka
A e lagë uji
Se
Lumë i vështirë ai lumë
E pambërritshmja
Ajo më shpinte diku larg
Ëndrrën mbi krahët e një vale
Heshtja përgjon tingujt që
Zhyten e dalin thërrmijash
Mbi kurriz të ujit
Një kalimere s’më lë të ngrohem
Më zë ëndrrën në grykë të Bunës
Përpëlitet një pulëbardhë
Ikën pastaj
E paarritshme si gjithnjë
Ngul një gjëmë në gjoks
E vdes i lumtur
Se s’di ç’ndodh atje përtej
E as që do të di
Mbi atë mjegull që
Mbulon gjithë brigjet gjithë fushat
E ujin sidomos
Ujin ku Zoti di ç’zihet brenda
Atyre rrjetëve me gogla të
Rrumbullakta si sy të tmerrshëm
Mbetur hapur kah qielli

Te varri i Ymer Prizrenit
Thonë se je nisur nga Prizreni
për t’u takuar me detin
dhe thonë kronikat
je zënë me parashikuesit e motit
që ta matnin zjarminë
barazi me temperaturën e detit
dhe thonë tash
specialistët parashikues të motit
sikur të mos haheshe me detin
shtypi i përditshëm
do të vazhdonte ta shënonte zjarminë
barazi me temperaturën e detit
Ulqin (Mëhalla e Re), 1983
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Kush ishte Basri Çapriqi?
Poeti dhe profesori i Universitetit të Pri-
shtinës, Basri Çapriqi  vdiq para një viti,
konkretisht më 14 janar 2018, një ditë
para se të mbushte 58 vjet. Dje, në Tea-
trin Kombëtar, në organizim të PEN
Qendrës së Kosovës, u përkujtua njëvje-
tori i shkuarjes në amshim i poetit, stu-
diuesit e profesorit Basri Çapriqi.
Në shënimin e këtij përvjetori morën
pjesë familjarë, miq dhe kolegë të të
ndjerit.
“Shkrimtari rron aq sa kujtohet nga të
tjerët. Mosha biologjike është pakrahasi-
misht e vogël përballë kohës që shkrim-
tari mund të qëndrojë në kujtesën e
njerëzve dhe lexuesve të tij. Takim i ve-
prës së tij me lexues, që nuk janë të mo-
shës së tij biologjike, veçmas me lexues
që do të lindin pas vdekjes së tij bio-
logjike është takim i vërtetë. Vetëm
atëherë vepra e një shkrimtari bën jetën
e saj të njëmendtë. Kështu që, ndajmë
bindjen tonë të plotë se vepra poetike e
Basri Çapriqit do ta arrijë këtë takim të
shumëdashur për secilin krijues dhe do
të jetë në duart dhe në mendjen e lexue-
sve që janë sot dhe do të vijnë nesër”, u
tha, ndër të tjera, në këtë rast, duke u
përkujtuar figurën poetike të Çapriqit.
Basri Çapriqi është lindur në Ulqin më 15
janar të vitit 1960. Ka mbaruar shkolli-
min e mesëm në Ulqin. Në Universitetin
e Prishtinës ka studiuar letërsi shqipe, ku
ka marrë gradën magjistër i shkencave
filologjike në vitin 1988. Ishte Kryetar i
PEN Qendrës së Kosovës dhe njëherësh
themelues në vitin 2004. Ka qenë Krye-
tar i Bordit të Universitetit të Prishtinës,
kurse nga viti 2012 ishte anëtar i Akade-
misë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave.
Në fillim punoi si gazetar në Radiotelevi-
zionin e Malit të Zi në Podgoricë, kurse
në vitin 1986 u zgjodh asistent i lëndës
letërsi e sotme shqipe në Fakultetin e Fi-
lologjisë në Prishtinë. Po në këtë fakultet
kreu studimet pasuniversitare dhe më
pas mbrojti tezën e disertacionin të dok-
toratës (2004). Ndërkohë, në Universite-
tin e Edinburgut mori diplomë me
temën “Poezia konkretiste e Edvin Mor-
ganit”. Në degën e letërsisë dhe të
gjuhës shqipe u angazhua të mbajë
ligjërata nga lëndët stilistikë dhe semio-
logji, duke u avancuar në titujt përkatës
universitarë. Në vitin 2004 u zgjodh
kryetar i parë i PEN Qendrës së Kosovës,
funksion që e ushtroi për shumë vjet me
radhë. Për dy mandate ishte kryetar i kë-
shillit drejtues të Universitetit të Prish-
tinës. Si kryetar i Pen Qendrës së Ko-
sovës, mori pjesë në kongrese,
konferenca dhe në shumë takime
ndërkombëtare të shkrimtarëve. Ka bo-
tuar vëllimet poetike: “Ulli me dy mijë
unaza” (1983), “Në fund të verës” (1986),
“Ma qet gjuhën” (1989), “Frutat bizare
(1996)”, “Burimi nën gjuhë” (2005),
“Zbutja e gjarprit” (2006), “Përkryerja e
shiut” (2013). Poezitë e tij janë përfshirë
në disa antologji të poezisë në gjuhën
shqipe dhe në gjuhë të huaja. Libra me
poezi të tij të zgjedhura janë botuar në
anglisht “Grass on the Ëindoë” (1996), në
rumanisht “Deschiderea scoicii” (2010)
dhe në gjuhën malazeze “Savršenstvo
kiše” (2012). Ka publikuar vështrime kri-
tikë, studime dhe monografi: “Mikro-
struktura e tekstit” (1990), “Aksidenti i
orës shqiptare” (1993), “Përmasat e kon-
tekstit” (1998), “Simboli dhe rivalët e tij”
(2005), “Paradigma Kadareane” (2006).
Përveç shkrimeve publicistike, ka botuar
edhe një sërë shkrimesh prezantuese
dhe kritike për autorë të rëndësishëm të
letërsisë shqipe, si Martin Camaj, Azem
Shkreli, Ismail Kadare, Ali Podrimja,
Rrahman Dedaj etj. Është bashkautor i
botimit “Antologji e poezisë shqipe të
shekullit XX”, hartuar nga PEN Qendra e
Kosovës dhe e Shqipërisë.
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Nga  Isak AHMETI

Është ky një studim monogra-
fik, i rrallë, që i jepet lexuesit dhe
studiuesit shqiptar e ku, në mënyrë
të thelluar shkencore, studiuesi An-
ton Nikë Berisha iu ka qasur “Poe-
tikës” së Aristotelit. Vëzhgimi i pikë-
pamjeve të Aristotelit shprehur në
veprën “Qasje artit poetik” -“Poe-
tika”, nga studiuesi A.N.Berisha,
përkatësisht qasja mendimeve të
tij për artin e fjalës, nuk domëthënë
kthim prapa, kodifikim i përcakti-
meve të dukurive të letërsisë, po
njohje më e mirë, hapje dhe pasu-
rim i mendimeve dhe vlerësimeve,
vetëdijësim i mundësive të pafund
të komunikimit dhe të interpreti-
mit të veprës letrare si strukturë
gjuhësore poetike.

Që këtej prandaj, edhe sipas Ga-
damer-it, të cilit i referohet edhe stu-
diuesi A.N.Berisha, del se tradita nuk
është vetëm një përmbledhje men-
dimesh e gjykimesh të njëpasnjë-
shme, po një e treta organike e po-
tenciale, që aktualizohen e

riaktualizohen në mënyrë të domo-
sdoshme në çdo gjykim të ri. 

Libri “Vëzhgime mbi “Poetikën”
e Aristotelit” i A.N.Berishës hapet
me një Hyrje shumë përmbajtëso-
re (fq. 9-22), ku, ndër të tjera, thek-
sohet se tri ishin, pos tjerash, çë-
shtjet kryesore që e kanë shtyrë t’i
qaset dhe ta vëzhgojë”Poetikën” e
Atistotelit:

Në këtë vepër, në një mënyrë
ose në një tjetër, Aristoteli sublimoi
përvojën dhe dijen për letërsinë e
kohës së tij… letërsia që u krijua në
gjuhën e lashtë greke në kohën e
Aristotelit u mbështet në letërsinë
që u zhvillua edhe më parë…

Njohja e mendimit të Aristote-
lit për letërsinë, mënyra se si lindin
veprat mbi bazën e mimesisit,
njohja e natyrës së poezisë (letërsi-

së), përballë historisë, pastaj njohja
e veçantive të llojeve-gjinive letrare,
sidomos të tragjedisë dhe të epikës,
të mundësisë së ndikimit të së
bukurës të veprës letrare - poetike
në marrësin, të dukurisë së katarsi-
sit, që shprehet sidomos gjatë shfa-
qjes në skenë të veprës dramatike,
ndihmon të vërejmë sa ka ndry-
shuar dhe sa ka shkuar përpara
mendimi teorik, estetik dhe inter-
pretues i letërsisë dhe i veprave të
veçanta letrare përballë asaj që ka
thënë Aristoteli rreth 2300 vjet më
parë.

Duke u marrë me mendimin e
Aristotelit për letërsinë i jepet jetë
studimit të mëtejshëm të saj, i cili ka
për dëtyrë të dëshmojë që letërsia si
art të bëhet e të jetë pjesë e panda-
shme e veprimtarisë shpirtërore të

njeriut, që sot funksionon dhe për-
cillet, pra dhe ndikon, përmes mje-
teve të ndryshme bashkëkohore
teknologjike, e jo vetëm përmes të
librit ose shfaqjes së veprës në
skenë.

Libri “ Vëzhgime mbi “Poetikën”
e Aristotelit” i Anton Nikë Berishës
hapet me një Hyrje shumë përm-
bajtësore (fq. 9-23), ku, ndër të tje-
ra, theksohet se tri ishin, pos tjera-
sh, çështjet kryesore që e kanë
shtyrë autorin t’i qaset dhe ta vëzh-
gojë “Poetikën” e Aristotelit (fq. 22-
23).

Librin në fjalë autori e ka struk-
turuar në katër pjesë:

I. TRADITA PARA ARISTOTELIA-
NE

II. LETËRSIA SI ART I FJALËS
III. ÇËSHTJE TEORIKE-POETIKE

TË LETËRSISË
IV. ÇËSHTJE TË ESTETIKËS SË

LETËRSISË
Nga studimi që i bën “Poetikës”

së Aristotelit studiuesi Anton Nikë
Berisha del se kjo vepër shënon fil-
limin e shkencës së letërsisë evro-
piane. Kjo vepër e Aristotelit, si një
monument kryesor i periudhës kla-
sike greke, kushtuar shtjellimit si-
stematik të problemve të krijimta-
risë artistike apo teorisë së letërsisë,
edhe sipas studiuesit Berisha, ka një

rëndësi të shumëfishtë, për të mos
thënë të jashtëzakonshme për ar-
sye se në të vështrohen një varg çë-
shtjesh të rëndësishme për letër-
sinë, në mënyrë të veçantë për
dramën dhe epikën, për rëndësinë
e veprës letrare, për marrësin, pra
për estetikën e autorit.

Dukuritë e vështruara dhe të
përcaktuara në “Poetikën” e Aristo-
telit, sipas studiuesit Berisha, për-
ligjin mëvetësinë e natyrës së letër-
sisë, të veprës letrare, të
komunikimit dhe të ndikimit este-
tik të saj në marrësin (Për estetikën
në përgjithësi dhe për estetikën e
letërsisë në veçanti më gjerësisht
te vepra e përbashkët: ESTETIKA
DHE ESTETIKA E LETËRSISË, e An-
ton Nikë Berishës&Labinot Beri-
shës, SHB “Faik Konica”, Prishtinë
2018, fq. 460).

Krejt në fund vlen të theksojmë
se vepra: ‘Vezhgime… ‘ e Anton Nikë
Berishës është një kontribut i çmue-
shëm rreth Poetikës së Aristotelit
që do t’u shërbejë jo vetëm stu-
dentëve dhe profesorëve të letërsi-
së por edhe gjithë atyre që në një
mënyrë ose në një tjetër u intereson
Poetika e Aristotelit sikundër edhe
estetika dhe zbatimi i saj në studi-
min dhe interpretimin e veprave le-
trare-poetike.

Shqipëria është një provincë në
Turqinë evropiane dhe ka një sipër-
faqe prej rreth 700 milje katrore
[rreth 75.000 km 2, 1 milje katrore
tokësore maksimale atëhere
përbënte 106,19 km 2 – L.Z.]. Në
veri kufizohet me Malin e Zi, Bo-
snjën dhe Serbinë, në lindje me
Maqedoninë dhe Thesalinë, në jug
me mbretërinë e Greqisë dhe në
perëndim me Detin Jon dhe Detin
Adriatik. Jo shumë larg kufirit lin-
dor ngrihen majat e maleve Bora-
Dag dhe Pindit, prej të cilëve, i pari
është pjesë e vargmaleve Çar-
Dabu

Më tej, në drejtim të perëndi-
mit, paralelisht vazhdojnë varg-
malet e Kandavaskit që, nga njera
anë formohen me vargje kodrash
të ulëta, ndërsa nga ana tjetër me
tarasa të thepisura që bien poshtë
drejt bregut të detit. Ato formojnë
këneta dhe laguna që kundër-
mojnë një aromë fort të keqe. Pje-
sën jugore të Pindit e rrethojnë lu-
gina të thella, ndërkohë që krahët
e tyre perëndimore humbasin në
malet e egër dhe kaotikë të Sh-

qipërisë së poshtme, domethënë
Epirit, të cilat arrijnë lartësinë e 4-
5 këmbëve [rreth 1.200-2.000 me-
tra-L.Z.]. Lumenjtë më të rëndësi-
shëm të Shqipërisë janë Buna,
Drini, Shkumbini, Vjosa, Ahroni,
Arta dhe pjesa e sipërme e lumit
Aspropatamos. Liqenet më me
emër janë ai i Shkodrës, Ohrit dhe
Janinës.

Një klimë e mrekullueshme e
lehtë midis maleve të afërt dhe de-
tit, i fton banorët për të punuar
tokën, por fatkeqësisht kudo ajo
është e abandonuar. Në pjesën ve-
riore të vendit, i gjithë prodhimi i
drithi përbëhet nga misri. Në pje-
së të tjera prodhohet orizi dhe tër-
shëra, ndërsa kudo në mal, më
shumë merren me rritjen e derra-
ve. Sasia më e madhe dhe ajo e
llojeve të ndryshme të prodhime-
ve bujqësore, gjëndet në Epir, ku
në lugina ka prodhime të bollësh-
me të manave, ka platancione me
ullinj dhe fruta të ndryshme,
ndërmjet të tjerave edhe platacio-
ne me vreshta dhe me misër. Shpa-
tet e maleve të padeportueshëm,

janë të mbuluara me pyje. Madje,
akoma më poshtë jugut, mund të
prodhohrn edhe fruta tropikale, si
dhe orizi dhe pambuku, në rast se
nuk do të egzistonte plogështia e
banorëve vendas.

Në numër banorët e Shqipëri-
së janë 1.900.000 vetë dhe
përbëjnë një popull të veçantë që
quhen albanezë ose arnautë, ndër-
sa në gjuhën e vendit ata quhen
shqiptarë, që do të thotë banorë të
maleve. Ata janë pasarrdhës të
Ilirëve të lashtë, të përzier me grekë
dhe me sllavë dhe nuk duhen
ngatëruar me albanezët që ba-
nojnë në Detin Kaspik. Ata janë
fise të forta malësore dhe plot
energji, akoma gjysëm të ashpra
si në luftime, ashtuedhe në
plaçkitje dhe në vjedhje, të cilën
madje e vlerësojnë edhe si virtut,
prandaj e dhe veten e quajnë si
rrëmbyes. Ndonjëherë banorët e
bregdetit ndezin edhe zjarre të
mëdhenj për të tërhequr anijet që
të zbarkojnë në vende të caktuara,
nga ku pastaj i plaçkitin.
Megjithatë, në përgjithësi shqip-

tarët janë të varfër.
Gratë shqiptare karakterizohen

nga një punë e gjallë dhe e lodhsh-
me, sepse pothuajse i gjithë artiza-
nati ndodhet në duart e tyre. Sh-
qiptari është i hapur ndaj mikut,
por i fshehtë dhe i rezervuar ndaj
armikut. Karakteri zotërues i tij
është gjakmarrja, i cili shpesh tran-
sformohet në një hakmarrje të
përjetshme. Pothuajse gjithë ba-
norët e këtushëm, dikur kanë qenë
të krishterë, por, pas vdekjes të
princit të fundit të tyre, heroit
Skënderbe dhe okupimit të vendit
prej Turqisë, pjesa më e madhe e
popullsisë kaloi në fenë myslima-
ne.

Në jug, në luginat e thepisura
të Aheronit, banon një fis luftarak
dhe trim, i përmendur për luftën
plot rezistencë kundër Ali Pashës.
Në veri, midis lumit Drin dhe detit,
është selia shekullore e Mirditorë-

ve luftarakë të besimit katolik, të
cilët, deri tani, kanë mbrojtur me
shpatë në dorë besimin e tyre.

Shqipëria ndahet në pashal-
lëkun e Janinës, Elbasanit dhe
Shkodrës. Qytetet më të rëndësish-
me të saj janë: Durrësi, Vlora, Par-
ga, Shkodra, Elbasani, Berati, Arta,
Prizreni, Ohri dhe Janina.

Të dhëna më të plota dhe më të
sakta për Shqipërinë dhe banorët
e saj jep Cypryjan Robert (për një
kohë zëvendësi i një farë Mickeviçi
në katedrën e liteaturës sllave në
Collège de France), në veprën e tij:
“Les sllaves de la Turquie”. (2 vëlli-
me, Paris 1844). Të lashtët me em-
rin Albania kanë quajtur edhe
krahinën aziatike që shtrihet midis
Iberyjgit dhe Detit Kaspik, aty ku
sot ndodhet Shirvani dhe Dage-
stani 

(Përktheu nga origjinali: 
Leonard Zissi)

Shqipëria në Enciklopedinë e
përgjithshme polake të vitit 1859

MBRESA LEXIMI

POETIKA E ARISTOTELIT NË OPTIKËN 
MË TE RE TË Anton nikë BERISHËS

(Kohë më parë,
studiuesi dhe
shkrimtari i mirënjohur
Anton Nikë Berisha
nxori në dritë librin e tij
më të ri studimor-
monografik:
VËZHGIME
MBI”POETIKËN” e
Aristotelit, SHB “FAIK
KONICA”, Prishtinë
2018, fq. 138)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ish-komandanti i Ushtrisë Çli-
rimtare të Kosovës, Rrustem Mu-
stafa, u paraqit të hënën për inter-
vistim në Prokurorinë Speciale në
Hagë, në lidhje me pretendimet
për përfshirjen e ish-pjesëtarëve
të UÇK-së në krime të luftës dhe të
pasluftës në Kosovë. Në një dekla-
ratë të shkurtër për gazetarë, para
intervistës, Mustafa tha se "do t'iu
përgjigjet të gjitha pyetjeve të
prokurorit". Në Hagë këtë javë do
të intervistohet edhe Sami Lush-
taku, po ashtu ish-komandant i
UÇK-së.

Në mesin e të ftuarve për in-
tervistim janë edhe Sokol Dobru-
na, Nazif Mehmeti e Raimonda
Rreci. Avokatët e disa të të ftuarve
kanë thënë se klientët e tyre “do të
paraqiten vullnetarisht” dhe se
“janë të gatshëm të sqarojnë çdo
rrethanë” që po heton Prokuroria
Speciale. Është raportuar se Rem-
zi Shala, i cili po ashtu ka marrë
ftesë, nuk do të paraqitet në inter-
vistë, pasi ka thënë se nuk i beson
Gjykatës Speciale që do të trajtojë
pretendimet për krime lufte në Ko-

sovë. Në zyrën e Prokurorit Special
nuk kanë folur rreth ftesave, ndër-
sa autoritetet në Kosovë u kanë
bërë thirrje të gjithë atyre që janë
ftuar për intervistë, të përgjigjen,
në mënyrë që të tregojnë “luftën e
pastër të UÇK-së”. Kryeministri i Ko-
sovës, Ramush Haradinaj, ka thënë
të premten se Qeveria e tij nuk
është informuar nga Gjykata Spe-
ciale për intervistat që do të bëhen,
por ka kujtuar se Kosova e ka obli-
gim ligjor që t’i mbështesë ligjëri-
sht dhe financiarisht të prekurit
dhe familjet e tyre. Ligji për
Gjykatën Speciale është miratuar
në Kuvendin e Kosovës në vitin
2015, ndërsa institucioni është
bërë funksional në korrik të vitit
2017, kur është miratuar Rregul-
lorja e Procedurave dhe e Provave.

Gjykata do të veprojë në Hagë, me
prokurorë dhe gjykatës
ndërkombëtarë, por me ligjet e Ko-
sovës. Krijimi i saj ka pasuar pu-
blikimin e një raporti nga Këshilli i
Evropës në vitin 2011, në të cilin
thuhet se ka prova të mjaftueshme
për të hetuar krimet që supozohet
se i kanë kryer ish-pjesëtarë të
UÇK-së kundër serbëve dhe disa
shqiptarëve të dyshuar për ba-
shkëpunim me regjimin e Beogra-
dit, gjatë dhe para luftës. Hetimet
do të përqendrohen në krimet e
supozuara nga janari i vitit 1998
deri në dhjetor të vitit 2000. Në
Kosovë, Gjykata Speciale ka shkak-
tuar pakënaqësi dhe zemërim dhe
ka çuar në protesta të veteranëve
të UÇK-së.

Sipas disave, me këtë gjykatë

po bëhet barazimi i luftës së UÇK-
së me mizoritë e forcave serbe
gjatë luftës së viteve 1998-1999 në
Kosovë, e cila ka përfunduar me
ndërhyrjen e NATO-s. 

Veteranët dhe disa deputetë
thonë se kjo gjykatë duhet të
gjykojë të gjithë ata që dyshohet
se kanë kryer krime në Kosovë dhe
jo, siç thuhet, vetëm një bashkësi
etnike. 

Në fund të vitit 2017, pas një
peticioni me 15 mijë nënshkrime,
një grup i deputetëve të Kuvendit
të Kosovës ka ndërmarrë nismën
për shfuqizimin e Gjykatës Specia-
le. Pas disa javësh presion politik
nga bashkësia ndërkombëtare,
udhëheqësit e institucioneve të
Kosovës kanë thënë se gjykata nuk
do të shfuqizohet.

Krimi i
trefishtë 
në Tiranë,
autori ishte
kthyer 
nga Suedia
pa gruan
Krimi i rëndë i ndodhur në Ti-
ranë, duket se i ka rrënjët te
një konflikt i hershëm mes au-
torit, bashkëshortes së tij dhe
prindërve të kësaj të fundit.
Majlind Lala shkoi në banesën
e dy bashkëshortëve Bujar
Mata 63 vjeç dhe Xhevahire
Mata 52 vjeçe, duke i vrarë me
armë zjarri, ndërsa më tej i
dha fund dhe jetës. Por autori i
dyshuar i ngjarjes i cili dëmtoi
veten me mjete prerëse dhe u
hodh nga kati i dytë i banesës
ku ndodhi krimi, rezulton me
precedentë penalë.
42-vjeçari Majlind Lila, rezul-
ton i proceduar më herët nga
policia për dhunë në familje,
nga ana e bashkëjetueses së tij
Nevila Mata, me të cilën kishte
edhe një vajzë. Pas denonci-
mit gruaja e cila punonte si
psikologe në një shoqatë, ishte
pajisur me urdhër mbrojtje,
por pavarësisht kësaj kishte ri-
nisur bashkëjetesën me Lilën.
Rezulton se Lila është përdo-
rues i pijeve alkoolike dhe
njihej si natyrë problematike.
Prej më se një viti ai, Nevila
dhe vajza e tyre ishin zhven-
dosur në Suedi për të jetuar,
por aty konfliktet nuk kishin
ndalur, duke bërë që çifti të
ndahej.
Majlindi prej pak ditësh ishte
kthyer në Shqipëri, ndërsa Ne-
vila nuk kishte pranuar, duke
vendosur të qëndrojë me
vajzën në Suedi. Në gjendje të
rënduar psikologjike ai shkoi
në banesën e prindërve të ba-
shkëjetueses, të cilët i bënte
përgjegjës për ndarjen, duke i
ekzekutuar. Krimi i rëndë u
shënua në zonën e Unazës së
Re, në Tiranë, në banesën pri-
vate të bashkëshortëve Bujar
Mata 63 vjeç dhe Xhevahire
Mata 52 vjeçe, në rrugën “Kri-
staq Mone”. Lila qëlloi me
armë drejt çiftit Mata, duke i
lënë të vdekur në vend. Më pas
në gjendje të rënduar psiko-
logjike, ai u hodh nga kati i
dytë i banesës së viktimave
dhe preu veten me mjete
prerëse. Lila u gjet në gjendje
të rëndë, ndërkohë që ndërroi
jetë në spital. Ka qenë një fqinj
i viktimave ai që ka lajmëruar
policinë, e cila ka mbërritur në
vendin e krimit. Aktualisht po
punohet për sqarimin e plotë
të rrethanave të ngjarjes.

Nën ethet e “Luftës së Ftohtë”
me ish-aleatin e tij qeveritar Ilir
Meta, tashmë President të Shqipë-
risë, kryeministri Edi Rama thirri
paraditen e djeshme Kryesinë e
PS-së për të diskutuar çështjet më
të nxehta të momentit në politikë,
ku padyshim kryefjala ishte mos
dekretimi i Gent Cakajt si ministër
për Europën dhe Punët e Jashtme.

E teksa mbledhja vijonte, në
media ishin zbardhur detaje të
rëndësishme nga vendimet që pri-
ten të merren në Kryesinë e PS.
Duke qenë se presidenti Meta nuk
ka ndërmend të lëshojë pe në qa-

sjen e tij përballë kandidaturës së
Cakajt, duket se kryeministri Edi
Rama do të pranojë propozimin e

Presidentit për të marrë vetë drej-
timin e diplomacisë shqiptare. Pri-
tet që menjëherë pas mbledhjes,

Rama të çojë emrin e tij si kandidat
për ministër të Jashtëm në tryezën
e presidentit Meta. Socialistët do t’i
votojnë në bllok ndryshimet në qe-
veri, pra të gjithë ministrat e rinj.

Por, pavarësisht se Rama do të
zëvendësojë vetë Ditmir Bushatin,
duke ndjekur shembullin grek ku
Aleksis Tsipras u bë ministër i Ja-
shtëm, pas dorëheqjes së Nikos
Kotzias, pritet që “krisja” Kryemi-
nistri-Presidencë të dërgohet nga
PS si çështje në Gjykatën Kushte-
tuese, e cila për momentin është
nxjerrë jashtë funksionit, nga
“kokat e prera” prej vettingut.

“Fiton Meta”, Rama bëhet vetë ministër i Jashtëm
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nis intervistimi i disa ish-
pjesëtarëve të UÇK-së në Hagë

Në mesin e të ftuarve
për intervistim janë
edhe Sokol Dobruna,
Nazif Mehmeti e
Raimonda Rreci.
Avokatët e disa të të
ftuarve kanë thënë se
klientët e tyre “do të
paraqiten
vullnetarisht” dhe se
“janë të gatshëm të
sqarojnë çdo
rrethanë” që po heton
Prokuroria Speciale

Organizata e Veteranëve të luftës së Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, vazhdimisht ka
kundërshtuar krijimin e Gjykatës Speciale,
përmes së cilës do të gjykohen luftëtarët e UÇK-së,
duke e konsideruar si një gjykatë diskriminuese
që gjykon vetëm shqiptarët, por jo edhe
kriminelët serbë që kryen krime në Kosovë.
Kështu potencohet në një komunikatë për media
nga OVL e UÇK-së. “OVL UÇK, kundërshton
marrjen në biseda informative të luftëtarëve të

UÇK-së me status të padefinuar, nga ana e
Prokurorisë Speciale, e cila ka për qëllim që nga
këto biseda informative, të siguroj prova e që
pastaj të akuzoj luftëtarët e UÇK-së”, thuhet në
komunikatë. Sipas kësaj organizate, bisedat
informative kanë qenë praktikë e ish sistemit
jugosllav, i cili në të kaluarën i ka përdorur ato për
të ngritur akuza dhe ka organizuar me qindra
gjyqe nga të cilat u dënuan me mijëra intelektual
dhe të rinj e të reja shqiptare. 

OVL-UÇK ME THIRRJE: MOS BASHKËPUNONI ME SPECIALEN 
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"Ne ju lutemi që për interesin e
gjeneratës së ardhshme të rimen-
doni daljen nga BE", thuhet në një
letër të eurodeputetëve, që pu-
blikohet të hënën në Britainnë e
Madhe. "Çdo vendim britanik për
të qëndruar në BE do të përshën-
detej prej nesh, dhe ne do të pu-
nojmë së bashku për të reformuar
dhe përmirësuar Bashkimin Euro-
pian”. Më tej eurodeputetët shk-
ruajnë se "e kanë vlerësuar jashtë-
zakonisht ndikimin e politikanëve
dhe qytetarëve britanikë në 40 vi-
tet e fundit. Do të na mungojë aftë-
sia e dija e kolegëve britanikë”.

Një nga nënshkruesit e kësaj
letre, politikani gjerman i CDU-së,
Peter Liese u shpreh për grupin
mediatik gjerman, Funke Medien-
gruppe se "ne duam të japim një
sinjal për popullsinë, dhe me këtë
edhe Dhomës së Ulët e të bëjmë të
qartë - nëse britanikët vendosin të
qëndrojnë, ata janë përzemërsisht

të mirëseardhur”. Eurodeputeti
konservator gjerman shton se
"zemra dhe dera jonë është e ha-
pur”. Parlamenti britanik voton të
martën (15.01.) për marrëveshjen e
Brexit të arritur me shumë vësh-
tirësi nga kryeministrja Theresa
May dhe BE. Refuzimi i kësaj
marrëveshjeje në parlament kon-
siderohet mjaft i mundur. Pika
qendrore e kontestuar është si
mund të mënjanohen kontrollet
mes provincës së Irlandës së Ve-
riut dhe vendit anëtar të BE, Ir-
landës, kjo edhe për të penguar
rindezjen e konfliktit në Irlandën e
Veriut. Nga ana e saj kryeministrja
britanike, Theresa May sheh si ske-
nar më të mundshëm ndalimin e
Brexit se sa një dalje pa marrëve-
shje. Këtë qëndrim ajo pritet ta
mbrojë të hënën në mbrëmje
(14.01) në një fjalim para punëtorë-

ve të një fabrike në Stoke-on-Trent,
një qytet që ka votuar me shumicë
për Brexit. "Ka disa në Westmin-
ster që duan ta vonojnë apo nda-
lojnë Brexitin dhe do të përdorin
çdo mjet për të ndaluar këtë"
thuhet në fjalimin e publikuar.
Ndërkohë BE sipas informacione-
ve të ndryshme po përgatitet për
një shtyrje të daljes së Britanisë së
Madhe deri në korrik. "The Guar-
dian" shkruan, se Brexiti i plani-
fikuar më 29 Mars nuk duket reali-
st në Bruksel, për shkak të
rezervave të mëdha në parlament.
Pritet që javët e ardhshme të vijë
një kërkesë nga Londra për një
shtyrje "teknike" të procesit të
daljes nga BE.

Në ndërkohë, David Davis, ish-
ministri i Brexit, para votës për
marrëveshjen e Theresa May me
BE në parlamentin britanik të

martën, kritikon kancelaren gjer-
mane dhe BE për qëndrimin e tyre
në negociatat e daljes nga BE. “Eu-
ropa ishte e vendosur, që ne të mos
kishin asnjë lloj avantazhi.” Kështu
është shprehur ish-ministri brita-
nik për Brexitin, David Davis në një
intervistë për revistën gjermane
„Der Spiegel”. Në një kohë që ven-
di i tij u përpoq gjatë negociatave
të Brexit që të arrihej „një përfun-
dim i mirë për të gjitha palët”,
Brukseli ndoqi kursin e ashpër.
Dhe vërtet, zonja Merkel me pë-
rafërsi ka thënë, se Britania e
Madhe nuk do të përfitojë në asnjë
rast nga Brexit, është shprehur Da-
vis. Në korrikun e vitit të kaluar,
David Davis dorëzoi postin e mi-
nistrit për Brexit, sepse ai stra-
tegjinë e kryeministres, Theresa
May kundrejt Europës e konside-
ronte si shumë të butë.

“Transformimi i zemërimit të
shndërrohet në një zgjidhje”. Kjo
është fraza kryesore e “letrës drej-
tuar francezëve” nga Emmanuel
Macron, dokumenti i pritur që
duhet të jetë baza për kapërcimin e
krizës sociale dhe duke nisur nga e
marta, “debatin e madh kombëtar”.
Në katër temat kryesore që do të
ndezin debatin, presidenti parash-
tron 32 pyetje. Macron shpjegon se
“Franca nuk është një vend si çdo
tjetër” dhe se “ndjenja e padrejtësi-
së është më e fortë se diku tjetër”.

Katër tema dhe 32 pyetje që
Macron vendos t’i drejtojë
drejtpërsëdrejti bashkëqytetarëve
të tij, duke siguruar që “nuk ka
pyetje të ndaluara” dhe se edhe
nëse “nuk do të pajtohemi për

gjithçka”, “ne do të jemi një popull
që nuk ka frikë të flasë, për të di-
skutuar, për të debatuar”. Franca, -
shkruan Macron, - nuk është një

vend si çdo tjetër. “Ndjenja e pa-
drejtësisë është më e fortë se
gjetkë. Nevoja për ndihmë të ndër-
sjellë dhe solidaritet është më e
fortë. Ne punojmë me ne që finan-
con pensionet. njerëzit paguajnë
tatimin mbi të ardhurat, të cilat
ndonjëherë janë të rënda, gjë që
redukton pabarazitë: shkolla,
shëndeti, siguria dhe drejtësia janë
të arritshme për të gjithë, pavarë-
sisht situatës dhe pasurisë, papara-
shikuara të jetës, siç është papunë-
sia , mund të tejkalohet në sajë të
përpjekjeve të përbashkëta nga të
gjithë”. Macron pretendon të
“ndajë padurimin” e atyre që sot

janë “të pakënaqur ose të zemë-
ruar” për “taksat shumë të larta,
shërbimet publike shumë larg, pa-
gat e ulëta”. Por “gjendja” është “të
mos pranosh asnjë formë dhune”.

Tema numër një, taksat: “Si të
bëjmë të ardhurat tatimore më të
drejta dhe efektive? Çfarë taksash
duhet të ulim para të tjerëve?”,
Pyet presidenti. Dhe “çfarë shkurti-
mesh?”. Cilat “shërbime publike
mund të eliminohen për shkak se
ato janë tejkaluar apo të padobish-
me” dhe “cilat janë nevojat e reja
për shërbime?”. Pastaj kalohet në
temën e dytë të debatit: organizi-
min e shtetit dhe organeve pu-
blike. “Më shumë decentralizim?
Si do të dëshironit të përmirësonit
veprimet e shtetit? Për admini-
stratën”. Pastaj tema delikate e

“tranzicionit ekologjik”: “Si e finan-
cojmë atë me taksat? Tatimet?
Kush duhet të jetë i përfshirë së
pari?”. Dhe duke shkuar poshtë në
veçanti, “si për të zëvendësuar ka-
zan të vjetër, ose makinë e vjetër?”.
Në kapitullin e katërt, në lidhje me
çështjet e demokracisë dhe qyteta-
risë, ata janë të vendosur në num-
rin e pyetjeve parlamentare në
reformën institucionale, demok-
racisë pjesëmarrëse, me një pyetje
të veçantë në lidhje me “përdorim
më të madh të referendumeve”, një
temë që u bë kërkesa e parë e
xhaketave të verdha. Ka edhe
hapësirë për emigracionin? “Çfarë
do të propozoni për të përmirësuar
integrimin në mbi temën e emi-
gracionit, mendoni se ne duhet të
fiksojmë objektivat vjetore të ven-

dosura nga Parlamenti Çfarë pro-
pozoni për t’u përgjigjur për këtë
sfidë që do të zgjasë me kalimin e
kohës?”.

“Ky debat, - tha presidenti, -
është një iniciativë nga e cila kam
qëllim të fortë për të nxjerrë për-
fundime. Kjo nuk është as një
zgjedhje e as një referendum.
Është vetë shprehja juaj personale,
e cili korrespondon me historinë
tuaj, tuaj mendimet për prioritetet
tuaj. Kështu pra kam ndër mend
që me ju, të transformoj zemëri-
min në zgjidhje”. Debati kombë-
tar duhet të zgjasë dy muaj dhe
duhet të shërbejë për të zbutur
protestat e xhaketave të verdha
ndaj qeverisë. Vendet ku do të zh-
villohet do të jenë komunat dhe
interneti.

Trump
kërcënon
Turqinë lidhur
me kurdët
sirianë
Presidenti amerikan, Donald
Trump ka kërcënuar se “do ta
shkatërrojë Turqinë në aspektin
ekonomik”, nëse kjo e fundit
sulmon forcat kurde në Siri, pas
njoftimit të Shteteve të Ba-
shkuara për të tërhequr trupat
amerikane nga territori sirian.
Në dy postime në Twitter ditën
e diel, Trump ka thënë se ai nuk
dëshiron edhe provokim nga
ana e kurdëve ndaj Turqisë. For-
cat amerikane kanë luftuar së
bashku me milicinë kurde në
veri të Sirisë kundër militantëve
të grupit ekstremist, Shteti Isla-
mik (IS). Mirëpo Turqia i konsi-
deron pjesëtarët e Njësiteve
kurde për Mbrojtjen e Popullit
(YPG) si terroristë.
Presidenti turk, Recep Tayyip Er-
dogan është deklaruar me
zemërim për mbështetjen ame-
rikane ndaj këtij grupi dhe ka
premtuar se do ta shkatërrojë
atë. Komentet e Trumpit të
dielën kanë ardhur pas kritikave
që ka pranuar presidenti ame-
rikan kur ka njoftuar për tërhe-
qje të trupave amerikane nga
Siria. Konflikti në Siri ka nisur
më 2011 derisa SHBA-ja është
përfshirë në të më 2015.

Plan për të zbutur jelekverdhët
Katër tema dhe 32 pyetje që Macron vendos t’i drejtojë drejtpërsëdrejti bashkëqytetarëve të tij, duke
siguruar që “nuk ka pyetje të ndaluara” dhe se edhe nëse “nuk do të pajtohemi për gjithçka”, “ne do të
jemi një popull që nuk ka frikë të flasë, për të diskutuar, për të debatuar”

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

LETËR E DEPUTETËVE EVROPIANË DREJTUAR BRITANISË SË MADHE

Britanikë, ju lutem qëndroni
Para votimit në Londër
për marrëveshjen e
Brexit që kryeministrja,
Theresa May arriti me
BE, 100 deputetë të
Parlamentit Europian i
drejtohen me një letër
Britanisë së Madhe.
Theresa May pret
shtyrjen e Brexitit
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Nga Siegfried MORTKOWITZ
Njëzet e një vjet pas njëri prej

fjalimeve më të famshme të Vaslav
Havelit, shumë njerëz druhen se
Republika Çeke, është ende në një
“gjendje të rëndë”. Në dhjetorin e
vitit 1997, presidenti i atëhershëm
tha para parlamentit çek, se vendi
ishte në rrugën e gabuar. Vetëm 8
vjet pas Revolucionit të Kadifejtë,
vendi po përjetonte një situatë
shumë të vështirë. Koalicioni qeve-
risës kishte rënë, skandalet ishin
tejet të përhapura, dhe një parti ek-
stremiste e krahut të djathtë po
nxiste urrejtjen ndaj pakicave.

“Shumë njerëz, janë të shqetë-
suar, të zhgënjyer, madje edhe të
neveritur nga gjendja e përgjith-
shme e shoqërisë në këtë vend.
Shumë njerëz besojnë se, me apo
demokraci, njerëzit në pushtet janë
sërish njerëz që nuk mund t’u zihet
besë, dhe janë më të shqetësuar
për ta ndihmuar veten, sesa për të
mirën më të madhe”.” Në javën që
shënon përvjetorin e shtatë të
vdekjes së Havelit, fjalimi është
ende shumë aktual për shumë
çekë. Kjo s’do të thotë se Haveli,
dramaturgu disident që kaloi ven-
din nga komunizmi në demokraci,
admirohej universalisht. Edhe kur
mbajti atë fjalim, ishte tashmë një
figurë ndarëse dhe objekt talljeje,
jo vetëm nga ekstremistët e krahut
të djathtë, por nga shumë poli-
tikanë dhe çekë të zakonshëm. Por
për adhuruesit e Havelit, pjesë e
atij fjalimi të vitit 1997 - që u bë e
njohur si “fjalimi i gjendjes së rën-
duar” - ai është një përshkrim i për-
shtatshëm i gjendjes aktuale të
kombit çek sot. Presidenti Millosh
Zeman, është i kritikuar si brenda
dhe jashtë vendit, për komentet e
tij të ashpra ndaj pakicave dhe my-
slimanëve.

Dhe, siç tha Jan Zahradil, një
anëtar konservator i Parlamentit
Europian:”Tridhjetë vjet pas Revo-
lucionit të Kadifejtë kemi një krye-
ministër (Andrej Babis), që ka qenë
dikur anëtar i Partisë Komuniste,
dhe një informator i policisë sek-
rete”. Babis ka mohuar se ka ba-
shkëpunuar me vetëdije me poli-

cinë sekrete - edhe pse Gjykata
Evropiane e të Drejtave të Njeriut,
kundërshtoi muajin e kaluar një
ankesë që ai paraqiti, për t’u distan-
cuar nga të dhënat si një informa-
tor i epokës komuniste. Babis, një
nga njerëzit më të pasur në vend,
është akuzuar gjithashtu për ma-
shtrime me fondet e BE-së, një
akuzë tjetër që ai e ka mohuar. Në
këtë kontekst, është e lehtë të pye-
sësh nëse mbetet diçka nga idealiz-
mi moral i Havelit në vendin që e
udhëhoqi për 13 vitet e para pas ri-
lindjes së tij, dhe nëse “fjalimi i
gjendjes së rënduar” është më i
përshtatshëm se kurrë më parë.
“Këto ditë citoj rregullisht pjesë nga
ky fjalim”, thotë Mikael Zantovski,
drejtor ekzekutiv i Bibliotekës “Va-
sllav Havel”. Zantovski ishte një mik
i përjetshëm i Havel, zëdhënësi i tij
i parë presidencial dhe më pas am-
basadori i tij në SHBA. Ai shkroi një
biografi bestseller mbi Havelin, i
cili vdiq më 18 dhjetor 2011, në mo-
shën 75 vjeçare.

Zantovski, e pranoi se mendi-
mi moral i Havelit, nuk është i
përhapur në mesin e politikanëve
aktualë çekë. “Por në mesin e po-
pullatës në përgjithësi, pavarësisht
nga ajo që dëgjoni apo shihni në
mediat sociale, trashëgimia e Ha-
velit është e mirë dhe e rrënjosur
thellë”, theksoi ai. E vendosur në
një ndërtesë modeste 2-katëshe jo
shumë larg nga kafja në të cilën
Havel dhe disidentët e tjerë

takoheshin shpesh, biblioteka or-
ganizon më shumë se 200 debate,
diskutime dhe lexime publike në
vit. “Dhe salla e bibliotekës është
plot çdo mbrëmje. Ata janë kryesi-
sht të rinj, midis moshës 20-30
vjeç”, shprehet Zantovski. Biblio-
teka është e pranishme në rrugë,
në qytete të vogla dhe të mëdha në
të gjithë vendin, duke folur me të
rinjtë në shkollat e mesme, univer-
sitete, biblioteka dhe klubet kultu-
rore. “Dhe kudo hasim të njëjtën
pritshmëri nga njerëzit, që e kup-
tojnë se ndjenja e vlerave morale -
të ndihesh përgjegjës për gjendjen
e botës përreth, apo se si njerëzit e
trajtojnë njëri-tjetrin - është më e
fortë se kurrë më parë”, thotë Zan-
tovski .Biblioteka ka gjithashtu një
projekt të njohur në internet, ku
frekuentuesit e shpeshtë të YouTu-
be, aktorët dhe interpretues të
tjerë, lexojnë pjesë nga veprat e Ha-
velit. Sipas disa të dhënave të me-
diave sociale, Zantovski tha se Bi-
blioteka Havel, është OJQ-ja më e
cituar në Republikën Çeke. “Haveli
është këtu për të qëndruar. Dhe vi-
tin e ardhshëm, do të festojmë
përvjetorin e 30-të të revolucionit,
dhe ky do të jetë një rast tjetër për
ta shfaqur trashëgiminë e tij”. Por jo
të gjithë i shohin gjërat në këtë
mënyrë. Idealizmi i Havelit, mund
të jetë jashtë mode në botën e sot-
me të realpolitikës, sipas ish-mini-
strit të Mbrojtjes Aleksandër Von-
dra, i cili shërbeu si këshilltar i parë

i politikës së jashtme të presidentit
të ndjerë. “Ashtu si në ekonomi, ka
cikle edhe në vlera”, thotë Vondra,
një ish-disident së bashku me Ha-
velin, që ashtu si ai u burgos për
aktivitetet e tij. “Asokohe ishim të
gjithë idealistë. Por forca e sotme
është e rëndësishme, prandaj, nëse
po kërkoni shenjat e trashëgimisë
morale të Havelit, do të thosha se
ky është një mision i vështirë”, thotë
ish-ministri i Mbrojtjes.

Vondra tha se dyshon nëse Ha-
veli do të zgjidhej sot president në
një votim popullor, për shkak të
standardeve të larta morale. “Ai e
ngriti shumë lart stekën etike për
qytetarin e zakonshëm. Por, nëse e
filloni me një stekë më të ulët, do të
merrni rezultate më të ulëta” dekla-
roi ai. Zahradil beson se këmbën-
gulja e Havelit për standarde të lar-
ta morale, i distancoi shumë çekë
nga presidenca e tij. “Kishte 1.5 mi-
lionë njerëz që kishin qenë anëtarë
të Partisë Komuniste, shumë prej
tyre pa besuar realisht në ideo-
logjinë komuniste. Ata njerëz u
mërzitën, nga ajo që ata e konsi-
deronin si pozicionin moral supe-
rior të Havelit”, tha ai. Kjo
kundërvënie ndaj qëndrimit etik të
Havelit, përfshiu gjithashtu disa
politikanë tradicionalë - ai u

rizgjodh president në vitin 1997 me
vetëm 55 për qind të votave në par-
lament. Por trashëgimia e Havelit,
nuk është thjesht një çështje mora-
li, mendon Vondra.

I konsideruar gjerësisht babai i
shtetit modern çek, Haveli dhe ba-
shkëpunëtorët e tij, hodhën the-
melet e demokracisë së sotme
Çeke. “Unë jam shumë kritik ndaj
Zemanit, dhe madje edhe më
shumë se sa ndaj Babis, por ata nuk
mund ta shkatërrojnë demokra-
cinë që u ngrit me ndihmën e Have-
lit. Dhe ai e ankoroi vendin në
Perëndim.  Edhe Zeman, me ‘orek-
sin’ e tij për burra të fortë, dhe që
bën biznes me Rusinë dhe Kinën,
nuk është në gjendje të shkatërrojë
spirancën tonë perëndimore.
Përkundër të gjitha problemeve
dhe politikanëve për të cilën nuk
mund të jesh krenar, vendi është
në një formë relativisht të mirë. Kjo
është trashëgimia e Havelit”, tha ai.

Por nëse shihni me kujdes,
veçanërisht në Pragë, shenjat e sh-
pirtit të vazhdueshëm moral të Ha-
velit, mund të gjenden ende. Në
vertratën e ushqimores së tij të
vogël, jo shumë larg qendrës së qy-
tetit, 40 vjeçari Miloslav Pikmaus,
ka vendosur një poster të madh, që
tregon një Havel të qeshur, nën një
nga deklaratat e tij më të famshme:
“E vërteta dhe dashuria duhet të
mbizotërojnë mbi gënjeshtrën dhe
urrejtjen!”. Pikmaus tha se e ven-
dosi atë poster, për shkak të shqetë-
simit të tij gjatë zgjedhjeve parla-
mentare të tetorit 2017, të fituara
nga Babis. Ai shprehet se shumë
njerëz kanë reaguar negativisht
ndaj tij, duke ardhur në dyqan për
t’u ankuar, apo madje duke pë-
shtyrë në dritare. “Por shumë më
tepër njerëz na përshëndesin nga
trotuari, dhe shumë prej tyre kanë
kërkuar kopje të posterit. Idetë e
Havelit, janë ende shumë të rëndë-
sishme, sidomos këto ditë”, përfun-
doi ai. (politico.eu)

Trashëgimia e Vaslav
Havelit mbijeton ende
Nëse shihni me kujdes, veçanërisht në Pragë, shenjat e
shpirtit të vazhdueshëm moral të Havelit, mund të
gjenden ende. Në vertratën e ushqimores së tij të vogël,
jo shumë larg qendrës së qytetit, 40 vjeçari Miloslav
Pikmaus, ka vendosur një poster të madh, që tregon
një Havel të qeshur, nën një nga deklaratat e tij më të
famshme: “E vërteta dhe dashuria duhet të
mbizotërojnë mbi gënjeshtrën dhe urrejtjen!”



19SPORT
Koha, e martë, 15 janar 2019 

Kroacia është shndërruar në
“oaz” për futbollistët shqiptarë, të
cilët duket se po preferojnë gjithnjë
e më shumë kampionatin kroat,
dhe më pas të bëjnë hapa të
mëdhenj në karrierë. Francesco
Tahiraj ishte rasti i fundi i një fut-
bollisti shqiptar, që firmosi një kon-
tratë të rëndësishme për karrierën
e tij. 22-vjeçari me orgjinë nga Vlo-
ra, i lindur në Itali, firmosi dje një
kontratë 3 vjeçare me klubin kroat.
Tahiraj la Aluminij në Slloveni për
të firmosur me klubin e Hajduk, aty
ku në fakt janë dhe dy lojtarë të
tjerë të kombëtares shqiptare, Emir

Sahiti dhe Ardian Ismajli. Sulmue-
si i krahut i është bashkuar ekipit në
Turqi, aty ku ndodhet në fazë për-

gatitore, para se të nis kampionati.
Tahiraj pritet të marrë ngarkesën e
duhur gjatë këtyre ditëve përgatitje

dhe më pas të jetë gati për të luajtur
në kampionatin kroat. Ai nuk do të
jetë vetëm, pasi siç u përmend dhe
më sipër, në klub do të ketë dhe dy
shok skuadre, të cilët mbi të gjitha
janë shqiptarë dhe pjesë të kombë-
tares kuqezi. Është ende herët për
të folur për përshtatjen e Tahirajt
në ekipin e ri, por me siguri që kjo
nuk do të jetë problem, pasi futbol-
listi gëzon cilësi të jashtëzakonsh-
me sportive. Ndërkohë, për tu thek-
suar është fakti, që Kroacia është
shndërruar në trampolinë për fut-
bollistët shqiptarë, ku klube si Haj-
duk, Lokomotiva, Osijek, Rijeka apo
dhe Dinamo, po shërbejnë si vitrinë
për shumë lojtarë shqiptarë. Aktua-
lisht janë disa lojtarë shqiptarë që
luajnë në Kroaci, përfshi këtu Myr-
to Uzunin te Lokomotiva, Endri
Çekiçi te Dinamo e Zagrebit apo
Herdi Prenga te Inter Zapresiç. Të
gjithë këta lojtarë kanë veshur fa-
nellën e ekipit kombëtar të Shqipë-
risë, kush me moshat e kush me
ekipin e parë, e padyshim që për të
gjithë kjo është reklamë më vete.
Mirëpo, fakti që të gjithë luajnë në
Kroaci, u rrit shansin që në të ardh-
men të bëjnë hapa më të rëndësi-
shëm në karrierë.

Lacio ofron
10 milionë
euro për
Ademin
Shkup, 14 janar - E përdit-
shmja italiane sportive
‘Gazzetta dello Sport’ shk-
ruan se Roma është e inte-
resuar për futbollistin sh-
qiptar dhe kapitenin e
Dinamos së Zagrebit,
Arijan Ademi.  Më pas
thuhet se Roma dihet t’i
paguajë klubit kroat
shumën prej 4 milionë eu-
rove për shërbimet e me-
sfushorit shqiptar. Por, për-
veç Romës për Ademin së
fundmi në garë është futur
edhe Lazio, drejtor i së
cilës është Igli Tare. Sipas
mediumeve kroate Lacio
janë të gatshëm që për ka-
pitenin e Dinamo Zagrebit
të paguajn një shumë prej
8 deri në 10 milion euro,
një shumë që është dy
herë më e madhe se ajo e
Romës. Për transferimin e
Ademit te Lacio është paj-
tuar edhe trajneri Simone
Isnzagi. Vitin e kaluar për
Ademin interes kishte sh-
faqur edhe skuadra fran-
ceze Lille, të cilët drejt Di-
namos kishin dërguar një
ofertë me 5 milion euro,
miërpo drejtuesit e kam-
pionit kroat patën refu-
zuar ofertën e ekipit fran-
cez. (F.N)

Shkup, 14 janar - Reprezentacioni i Maqe-
donisë në hendboll për meshkuj në botë-
rorin që po zhvillohet në Gjermani e kanë
shënuar fitoren e dytë. Në kuadër të
raundit të dytë të fazës së garave në gru-
pe me rezultatin 28:23 e mundën Bah-
reinin. Kapiteni Llazarov ndeshjen e
mbylli me 8 gola të shënuar dhe me këtë
morri edhe epitetin e hendbollistit të
takimit. Maqedonia pas kësaj fitore
radhitet e dyta me 4 pikë aq sa ka edhe
Spanja e vendit të parë. 

Stërvitemi 
nga 6 orë 
në ditë
Shkup, 14 janar - Reprezentuesi i
Maqedonisë, Ezgjan Alioski ka
komentuar punën e Marselo
Biellsës në Lids Junajted, duke
potencuar se ekipi punon më
shumë se ekipet e tjera në Kate-
gorinë e futbollit anglez. Alioski
ka potencuar se ish kampioni i
Anglisë është duke punuar plot
6 orë pa pushim në ditë, që të
rikthehet në elitën e futbollit
anglez, që është dëshira më e
madhe e drejtuesve të klubit .
“Askush nuk stërvitet si ne. Jam
i sigurt se askush nuk stërvitet
më shumë se ne. Jemi vazhdi-
misht në stërvitje , së paku nga
6 orë në ditë”, deklaroi Alioski.
Lids Junajted është lider në ka-
tegorinë e dytë në Angli dhe
pas 27 javësh ka 4 pikë më
shumë se Shefild Junajted në
pozitën e dytë.

Elseid Hysaj luajti mbrëmjen
e djeshme si titullar në ndeshjen e
Kupës së Italisë, që Napoli zhvilloi
dhe fitoi kundër Sasuolos. Hysaj
bëri një paraqitje të mirë në taki-
min e fituar 2-0 nga skuadra e tij,
ndërsa pas ndeshjes është vlerë-
suar me notë pozitive nga mediat
italiane.  Në këtë linjë ka qenë dhe
trajneri Carlo Ancelotti, që në kon-
ferencën për shtyp, ka përshënde-
tur dhe vlerësuar lojën e mbrojtë-
sit shqiptar. Madje ai u ka dhënë
përgjigje edhe zërave të merkatos,
që e lidhin Elseid Hysajn me një
largim të mundshëm nga Naopli.

“Hysaj bëri një ndeshje përgjithë-
sisht të mirë, pati dhe gabime.
Mendoj që situata e tij është me-
naxhuar mirë. Gjatë një sezoni
mund të ketë ulje dhe ngritje. Kam
folur me të dhe ai është shprehur
se dëshiron të qëndrojë këtu. Ne
kemi respekt për të, ai dhe agjenti
i tij mendoj se janë të qetë në tani”,
është shprehur ndër të tjera Ançe-
loti. Në fakt këto deklarata vijnë
në momentin e duhur, pasi futbol-
listi i kombëtares shqiptare, edhe
për shkak të zërave të shtuar të
merkatos, ka pasur një sezon me
ulje e ngritje deri më tani. 

Hysaj nuk largohet nga Napoli
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Maqedonia shënon fitoren e dytë në botëror

Ekipet kroate “zaptohen”
nga lojtarët shqiptarë

Kroacia është
shndërruar në
trampolinë për
futbollistët shqiptarë,
ku klube si Hajduk,
Lokomotiva, Osijek,
Rijeka apo dhe
Dinamo, po shërbejnë
si vitrinë për shumë
lojtarë shqiptarë



20 MARKETING
Koha, e martë, 15 janar 2019 

             Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 dhe 3 , nenit 23 paragrafi 1, 4, 5 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 62/05, 
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 120/11, 10/12, 11/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 120/80) 
nenit 82 të Ligjit për arsim fillor ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 103/08, 33/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 
10/15 , 98/15, 145/15, 30/2016, 127/16, 67/17 dhe 64/18) dhe Pëlqimit nga MASH nr. 12-7363/4 të datës 24.12.2018 dhe Ministria e 
financave 18-16969/2 të datës 05.12.2018, drejtori i SHFK “Draga Stojanovska” f. Rakotincë – Sopishte, publikon    

    
SHPALLJE  

Për punësim të kuadrit mësimor për vitin shkollor  
2018/2019 për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019 

                                                                                          
                1. Një mësimdhënës për orar të plotë të punës me 20 orë mësimore prej të cilave 14 orë mësimore për gjuhë angleze, 2 orë për 
edukatë muzikore dhe 4 orë për lëndë zgjedhore atdheu ynë, edukim për mjedisin dhe kulturë klasike të civilizimit evropian për paralelet në 
gjuhën shqipe për SHP në f. Patishka Reka me neto pagesë bazë prej 21.681,00 den; 
                2. Një mësimdhënës për orar të plotë të punës prej të cilave 8 orë mësimore për edukatë muzikore, 3 orë për informatikë, 4 orë për 
lëndë zgjedhore aftësitë e jetesës dhe 4 orë për edukim për mjedisin dhe 2 orë për atdheu ynë për paralelet në gjuhën shqipe për SHP në f. 
Çiflik dhe SHP në f. Sveta Petkë me neto pagesë bazë prej 21.681,00 den; 
                3. Katër (4) mësimdhënës për gjuhë angleze për orar të plotë të punës: (1) për SHP në f. Çiflik, (1) për SHP në f. Sveta Petkë për 
paralelet në gjuhën shqipe dhe (1) për SHQ në f. Rakotincë, SHP në f. Sopishtë dhe Dobri Doll për paralelet në gjuhën maqedonase dhe (1) 
SHP në f. Sonje e Poshtme dhe Drzhillovë – paralelet në gjuhën maqedonase dhe gjuhën turke, me neto pagesë bazë prej 21.681,00 denarë; 
               4. Një mësimdhënës për gjuhë amtare shqipe për orar të plotë të punës për paralelet në gjuhën shqipe për SHP në f. Sveta Petkë dhe 
f. Çiflik, prej të cilave 8 orë mësimore të zbrazëta me emërimin e ndihmës drejtorit, me neto pagesë bazë prej 21.681,00 den; 
               5. Një mësimdhënës me orar të plotë të punës prej 20 orëve mësimore prej të cilave për 17 orë mësimore të matematikës, 1 orë për 
inovacione dhe 2 orë mësimore për lëndë zgjedhore – atdheu ynë për paralelet në gjuhën shqipe për SHP në f. Sveta Petkë me neto pagesë 
bazë prej 21.681,00 den; 
              6. Një mësimdhënës për orar të plotë të punës prej të cilave 10 orë mësimore për biologji, 4 orë për shkenca natyrore, 4 orë për etikë 
të religjioneve, 2 orë për etikë dhe 1 orë për inovacione për paralelet në gjuhën shqipe për SHP në f. Çiflik dhe f. Sveta Petkë, me neto pagesë 
bazë prej 21.681,00 den;  
              7. Një mësimdhënës për orar të plotë të punës për realizim të fizikës për 8 orë, 6 orë për shkenca natyrore për SHQ në f. Rakotincë, 8 
orë për matematikë në f.Rakotincë dhe f. Drzhillovë, për paralelet në gjuhën maqedonase me neto pagesë bazë prej 21.681,00 den; 
              8. Katër (4) mësimdhënës të mësimit klasor – 1 (një) për mësimin në gjuhën maqedonase për SHQ në f. Rakotincë  dhe 2 (dy) për 
SHP në f. Drzhillovë për mësimin në gjuhën turke dhe 1 (një) për mësimin në gjuhën shqipe për f. Çiflik me neto pagesë bazë prej 21.681,00 
denarë; 
              9. Një mësimdhënës për gjysmë orari të punës për 10 orë mësimore për realizimin e mësimit me 2 orë për biologji dhe 8 orë për kimi 
për mësimin në gjuhën shqipe për SHP në f. Çiflik dhe Sveta Petkë me pagesë bazë prej 10.840,00 den; 
             10. Mësimdhënës të biologjisë, kimisë dhe shkencave natyrore për orar të plotë të punës ose 20 orë mësimore prej të cilave 8 orë 
mësimore për biologji dhe 6 orë për kimi për f. Rakotincë dhe 6 orë për shkenca natyrore në SHP në f. Sopishte, Dobri Doll dhe Sonje e 
Poshtme, për paralelet në gjuhën maqedonase, me neto pagesë bazë prej 21.681,00 denarë; 
             11. Një mësimdhënës të gjuhës angleze dhe gjermane për orar të plotë të punës prej të cilave 16 orë për gjuhë angleze dhe 6 orë për 
gjuhë gjermane në SHQ në f. Rakotincë për paralelet në gjuhën maqedonase dhe SHP në f. Sveta Petka për paralelet në gjuhën shqipe, me 
neto pagesë bazë prej 21.681,00 den;  
             12. Një mësimdhënës për orar të plotë të punës prej të cilave 8 orë gjuhë turke, 4 orë për histori, 2 orë për informatikë, 2 orë për 
arsim muzikor, 6 orë për edukatë fizike, 1 orë për etikë dhe 1 orë për arsim qytetar në paralele të kombinuara në SHP në f. Drzhillovë për 
mësimin në gjuhën turke, me neto pagesë bazë prej 21.681,00 den; 
             13. Një mësimdhënës për edukatë muzikore për gjithsej 18 orë mësimore prej të cilave 7 orë për edukatë muzikore dhe 2 orë për 
lëndë zgjedhore – dancë dhe valle, 3 orë për kor dhe 6 orë për orkestër për paralelet në gjuhën maqedonase për SHQ në f. Rakotincë dhe SHP 
në f. Drzhillovë, me neto pagesë bazë prej 19.513,00 den; 
             14.  Një mësimdhënës për gjeografi për 16 orë mësimore për paralelet në gjuhën shqipe për SHP në f. Sveta Petkë dhe f. Çiflik me 
neto pagesë bazë prej 17.345,00 den; 
             15. Mësimdhënës për 7 orë mësimore - prej të cilave 2 për edukim qytetar, 4 orë për lëndë zgjedhore - njoftim me religjionet dhe 1 
orë për etikë në gjuhën maqedonase për SHQ në f. Rakotincë me neto pagesë bazë prej 7.588,00den; 
             16. Një mësimdhënës për arsim teknik për 10 orë mësimore në paralelet në gjuhën maqedonase për SHQ  në f.Rakotincë dhe SHP në 
f.Sopishte, Sonje e poshtme dhe D.Doll me neto pagesë bazë prej 10.840,00den; 
             17.  Një mësimdhënës për 4 orë mësimore për shkenca natyrore në paralelet në gjuhën turke për SHP në f. Drzhillovë, me neto 
pagesë bazë prej 4. 336,00 den. 
             18. Një mësimdhënës për 2 orë mësimore për arsim figurativ në paralelet në gjuhën turke për SHP në f.Drzhillovë, me neto pagesë 
bazë prej 2.168,00den; 
             19. Një mësimdhënës për 2 orë mësimore për arsim teknik në paralelet në gjuhën turke për SHP në f.Drzhillovë, me neto pagesë bazë 
prej 2.168,00 den. 

 
Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligjin për marrëdhënie pune kandidatët për mësimdhënës duhet të përmbushin 

edhe kushtet nga neni 80 dhe 81 i Ligjit për arsim fillor: të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë, të kenë të mbaruar arsim përkatës, të 
njohin gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik (për paralelet në gjuhën shqipe dhe turke edhe gjuhën dhe alfabetin në të cilin realizohet 
mësimi) dhe të kenë të dhënë provim profesional për mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional, gjegjësisht edukator.  

Në shpalljen publike mund të paraqitet edhe personi pa provim të dhënë profesional dhe të lidhë marrëdhënie pune për kohë të 
caktuar deri në fund të vitit shkollor.  

Orari i punës së kuadrit mësimor në kuadër të javës pesëditore të punës realizohet në ndërrimin e parë me fillim në ora 08:00 
ndërsa në SHP në f. Çiflik në mësimin klasor mësimi realizohet vetëm në ndërrimin e dytë me fillim në ora 13:00. Orari i orëve mësimore 
është në pajtim me Orarin e orëve për vitin shkollor 2018/2019 në kuadër të Programit vjetor për punë të shkollës.  

Shpallja zgjatë 3 ditë pune dhe afati fillon të rrjedhë nga dita e publikimit të tekstit të shpalljeve në shtypin ditor. 
Zgjedhja do të realizohet më së voni në afat prej 40 ditëve pas përfundimit të shpalljes. 
Kërkesa për punësim së bashku me CV dhe dëshmitë e nevojshme për përmbushje e kushteve të nevojshme, të dorëzohen deri në 

SHFK “Draga Stojanovska”, f. Rakotincë – Sopishte në adresën rr. “1” nr. 2A, f. Rakotincë – Sopishte. 
SHFK “Draga Stojanovska” 

                                                                                                                                f. Rakotincë – Sopishte 

          Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie të punës (Gazeta zyrtare e RM nr. 62/05, 106/08, 
161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15 
dhe 72/15), Pëlqimi nga Ministria e financave nr. 18-19773/2 nga data 28.12.2018 dhe nenit 31 nga Statuti i IPKÇF 
"SNEZHANA" drejtori i Institucionit Publik publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim 
 

1. Edukator për kohë të pacaktuar - realizues 1 (një) 
 

Kushtet e përgjithshme që vlejnë për të gjithë kandidatët: 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- Të jetë i aftë fizikisht dhe psiqikisht; 
- Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik; 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtjeje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose 

detyrës; 
- të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën është dënuar për vepër penale 

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

- Të plotësojë kushte të tjera të caktuara në aktin për organizim të brendshëm të punës dhe sistematizim të  
vendeve të punës 
 

1. Për vendin e punës edukator për fëmijë prej moshës 2-6 vjeçare për kohë të caktuar deri më 01.05.2019 
- Edukator mund të jetë një profesor i diplomuar për edukim parashkollor, edukator i diplomuar i fëmijëve nga 

mosha parashkollore dhe pedagog i diplomuar për edukim parashkollor, pedagog i diplomuar - me 240 kredi 
të arritura sipas SETK ose arsim sipëror të mbaruar shkalla VII/1 ose me arsim të lartë përkatës të mbaruar 
për edukator dhe licencë valide për edukator. 

- Me dhe pa përvojë pune 
 Orari i punës së edukatorit gjatë ditës zgjatë prej ora 07:00 deri në ora 15:00 (30 orë të orarit të punës t’i kalojë 

me fëmijë dhe 10 orët tjera të orarit të punës për aktivitete tjera programore), gjegjësisht 8 orë në ditë ose 40 
orë në javë, prej ditës së hënë deri ditën e premte 

Neto pagesa themelore për vendin e punës: 20.524,00 denarë  
 
Kandidatët duhet të dorëzojnë: 

- Lutje  
- Biografi të shkurtë (CV) 
- Diplomë për arsimin e mbaruar përkatës (kopje të vërtetuar në noter)  
- Certifikatë të shtetësisë së RM (kopje)  
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar masë për siguri ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
- Certifikatë të mjekut 
- Vërtetim se njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën është dënuar për vepër penale për 

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

- licencë valide për edukator. 
 

Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm dorëzohet deri në IPKÇF “Snezhana” Çair – Shkup, 
rr. “Xhon Kenedi” nr. 1 përmes postës ose në Institucionin në zarf të mbyllur me shenjë të domosdoshme për numrin 
rendor për vendin e punës për të cilin aplikohet. 

Shpallja publike zgjatë 3 (tre) ditë pune duke llogaritur nga dita e publikimit. 
Kushtet e theksuara në shpallje, kandidatët duhet t`i plotësojnë në momentin e paraqitjes. 
Fletëparaqitjet të cilat nuk do të dorëzohen në afatin e caktuar, si dhe fletëparaqitjet të cilat nuk do të përmbajnë 

dokumentet e kërkuara do të konsiderohen si të pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit dhe nuk do të merren 
parasysh. 

Shpallës është IPKÇF “SNEZHANA” Komuna e Çairit me seli në rrugën “Xhon Kenedi” nr. 1,  kontakt telefoni 
02 2622-454 

       
IPKÇF “SNEZHANA” 

Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18), nenit 
22 të Ligjit për marrëdhënie të punës ("Gz. zyrtare e RM" nr. 62/2005......120/2018), Kryetari i komunës Mavrovë dhe Rostushe, 
publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE 
numër 01/2019 

për pranim të punëtorëve në marrëdhënie të punës për kohë të pacaktuar në administratën komunale në Komunën e Mavrovës dhe 
Rostushe 

 
Administrata komunale e Komunës së Mavrovës dhe Rostushe ka nevojë për themelim të marrëdhënies së punë për kohë të pacaktuar 
për vendet e punës në vijim: 
Njësia për çështje të përgjithshme edhe atë: 
 
1. Emri i vendit të punës: Mirëmbajtës/e i higjienës, niveli A3, shifra UPR 04 05 A03 004, numri i realizuesve - 1 (një) 
 
2. Emri i vendit të punës - Vozitës i automjetit, niveli A3, shifra UPR 04 03 A03 001, numri i realizuesve - 1 (një) 

 
Kushtet e përgjithshme për dy vendet e punës janë: 

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Ta përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

 
Kushtet e veçanta për vendin e 1-rë të punës janë: 
- së paku arsim fillor 
- përvoja e punës: me ose pa përvojë të punës 
- orari i punë: nga ora 08:00 deri 16:00 

 
Kushtet e veçanta për vendin e 2-të të punës janë: 
- niveli i kualifikimeve profesionale V A ose niveli i kualifikimeve IV sipas kornizës kualifikuese të Maqedonisë dhe të arritura 
180 ose 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO ose së paku arsim të mesëm 
- përvoja e punës: pa përvojë të punës 
- të ketë patentë shoferi kategoria B, C ose D 
 
Kandidatët ndaj Fletëparaqitjes për themelim të marrëdhënies së punës duhet ta parashtrojnë dokumentacionin e duhur në vijim: 
- Biografi (CV), 
- Diplomë për arsim të mbaruar, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, 
- Certifikatë nga Historiati për punësim nga Qendra për punësim si dëshmi për përvojën e punës (origjinal ose kopje të 

vërtetuar në noter) 
 
Shpallja publike zgjat 5 ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor, duke mos e llogaritur edhe ditën e publikimit në shtypin 
ditor. 
Përzgjedhja e kandidatëve të paraqitur do të bëhet në afat prej 7 ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes publike. 
Shuma e rrogës neto mesatare për vendin e punës nën pikën 1. Mirëmbajtës i higjienës është 12.524,00 denarë. 
Punësimi i paraparë sipas Planit vjetor për punësime për vitin 2019 është: Shqiptar/e 
Shuma e rrogës neto mesatare për vendin e punës nën pikën 2. Vozitës i automjetit është 18.028,00 denarë. 
Punësimi i paraparë sipas Planit vjetor për punësime për vitin 2019 është: maqedon/e 
 
Fletëparaqitja për punësim mund të merret nga ueb faqja e Komunës së Mavrovës dhe Rostushe: www.mavrovoirostuse.gov.mk 
 

Fletëparaqitja për punësim duhet të përmbajë: 
- Të dhëna për kandidatin (emri dhe mbiemri, numri amë, data dhe vendi i lindjes, adresa dhe vendbanimi, e-mail adresa e 

kandidatit, kontakt telefoni, përkatësia etnike) 
- Letër të shkurtë motivimi 
- Biografi të shkurtë 
- Deklaratë për përmbushjen e kushteve të përgjithshme për vendin e punës me theksim PO/JO për çdo kusht veçmas 
- Deklaratë për përmbushjen e kushteve të veçanta për vendin e punës me theksim PO/JO për çdo kusht veçmas 
- Deklaratë për përmbushjen e kushteve të veçanta për vendin e punës me theksim PO/JO për çdo kusht veçmas 
- Deklaratë për përmbushjen e kushteve të tjera të veçanta për vendin e punës me theksim PO/JO për çdo kusht veçmas 
 

Kandidatët Fletëparaqitjen me dokumentacionin duhet ta dorëzojnë deri në arkivin e Komunës Mavrovë dhe Rostushe ose përmes 
postës në adresën: Komuna Mavrovë dhe Rostushe, 1254- posta f.Rostushe, me shenjën: për shpalljen publike numër 01/2019. 
Fletëparaqitjet të cilat nuk do të dorëzohen brenda afatit të përcaktuar dhe ato të cilat nuk do t`i përmbajnë dokumentet e duhura do të 
llogariten si të vonuara gjegjësisht jo të kompletuara dhe të njëjtat nuk do të shqyrtohen. 
Për Komunën e Mavrovës dhe Rostushe: 042 478-815 
Numër 04-16/3                                                                                   Komuna Mavrovë dhe Rostushe 
14.01.2019.                                                                                

          Në bazë të nenit 22 dhe 23 të LMP (Gazeta Zyrtare e RM nr. 145/2014....120/2018), Drejtori i 
SHFK "Petar Pop Arsov" Bogomila, Komuna Çashka më datë 14.01.2019  ka sjellë Vendim për publikim 
të 

SHPALLJE 
për plotësim të vendeve të lira të punës për kohë të caktuar për vitin shkollor 

 2018/2019 deri më 31.08.2019 
1. Mësimdhënës të informatikës dhe arsimit teknik - 1 realizues, me orar jo të plotë të punës prej 18 

orëve në SHFK "Petar Pop Arsov" Bogomila 
2. Pedagog - 1 realizues me orar të plotë të punës prej 40 orëve në SHFK "Petar Pop Arsov" 

Bogomila 
3. Mësimdhënës për mësim klasor - dy (2) realizues me orar të plotë të punës prej 20 orëve në SHFP 

f.Izvor 
4. Mësimdhënës për arsim muzikor - 1 realizues me orar jo të plotë të punës prej 7 orëve në SHFK 

"Petar Pop Arsov" Bogomila 
5. Mësimdhënës të artit figurativ - 1 realizues me orar jo të plotë të punës prej 8 orëve në SHFK 

"Petar Pop Arsov" Bogomila 
6. Mësimdhënës të matematikës dhe fizikës - 1 realizues në SHFP "Petar Pop Arsov"  f.Izvor, 

(zëvendësim për drejtor), me orar të plotë të punës prej 21 orëve 
Kandidatët nga numri rendor 1 deri në 6 duhet t`i plotësojnë kushtet e parapara në nenin 80 nga Ligji 

për arsim fillor (Gz. zyrtare e RM nr. 103/2008, 33/2010, 51/2011). 
Ndaj fletëparaqitjes për punësim të parashtrohen dokumentet në vijim: 
Certifikatë të shtetësisë, diplomë për arsim të mbaruar sipas normativit për kuadër mësimor. 
Shpallja zgjat 3 (tre) ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
Përzgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve pas përfundimit të shpalljes. 

                                                                                                                  Drejtor: 
Margica Xhunova  

Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 62/05, 52/12, 
54/13, 170/13 dhe 74/2015 - tekst i pastruar), nenit 80 dhe 82 të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e 
RM” nr. 103/08, 33/10, 112/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 dhe 24/13), Drejtori i SHFK 
"Todor Janev" Çashka vendosi të publikojë:  

SHPALLJE 
për plotësim të vendeve të lira të punës në SHFK "Todor Janev" Çashka për kohë të 

caktuar deri më 31.08.2019 
 
1. Mësimdhënës të mësimit klasor, 1 realizues, me orar të plotë të punës, të ketë të mbaruar 

arsimin sipëror- Fakultetin Pedagogjik, më pagesë bazë prej 20.180,00 denarë, për kohë të caktuar deri 
më 31.08.2019  

2.  Mësimdhënës të Artit figurativ, 1 realizues me 8 orë mësimore (4 orë në Çashka dhe 4 në 
Melnica) me Fakultet të mbaruar të artit figurativ, me pagesë bazë 8.357,00 denarë, për kohë të caktuar 
deri më 31.08.2019 

Kandidatët për mësimdhënës duhet t`i plotësojnë kushtet e përcaktuar me ligjin për arsimin fillor. 
Shpallja do të zgjatë 5 (pesë) ditë punë nga dita e publikimit. 
Me lutje të dorëzohen dokumentet në vazhdim: 
-Diplomë për arsim të mbaruar përkatës origjinal apo e notarizuar  
- Certifikata e shtetësisë 
- Certifikatë që nuk është i dënuar 
Dokumentacionin e tërësishëm kandidatët ta dërgojnë deri te SHFK "Todor Janev" në adresën "8mi 

Septemvri" nr.1  Çashka 
Dokumentet e arritura pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh. 

SHF "Todor Janev" 
Drejtor 

Violeta Spirkovski  
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Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 
50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 
72/15, 129/15,  27/16 dhe 120/18), ndërsa në pajtim me Lajmërimin për mjetet e siguruara financiare 
për punësim për kohë të pacaktuar në shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit në bazë të financimit të 
ri me numër të veprës 18-12647/2 të datës 16.11.2018 të Ministrisë së financave të Republikës së 
Maqedonisë, Lajmërimit për pëlqimin valid për realizim në vitin fiskal 2019 dhe Lajmërimit me 
pëlqim për punësim në shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit për kohë të pacaktuar të punës në bazë 
të financimit të ri për vitin shkollor 2018/2019 me numër të veprës 12-8689/5 të datës 03.12.2018 të 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë, drejtori i SHMQSH “Saraj” – 
Shkup, publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për punësim të personave ndihmës teknik  

për kohë të pacaktuar të punës  
 

Për plotësimin e vendeve të punës për personelin ndihmës-teknik për realizimin e detyrave të punës 
në shkollë për kohë të pacaktuar të punës.  
 

1. Mirëmbajtës të higjienës................. 1 (një) realizues me shifër OBN 04 01 01 002 për kohë të 
pacaktuar me orar të plotë të punës, me neto pagesë fillestare prej 12.500,00 denarë plus shtesa e 
punës së kaluar në shumë prej 0.5% për çdo vit të stazhit të punës, me punë ditore me dy ndërrime – 
ndërrimi i parë prej ora 06.00 deri në ora 13.00 dhe ndërrimi i dytë prej ora 13.00 deri në ora 20.00. 
 
Kandidatët duhet të kenë të mbaruar arsimin fillor, shkollën teknike ose gjimnazin. 
 
Kushtet: 
Kandidatët të cilët do të paraqiten në konkurs të jenë shtetas të R.M-së, përveç kushteve të 
përgjithshme të vërtetuara me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët për vendin e punës 
mirëmbajtës i higjienës, duhet t`i plotësojnë edhe kushtet nga neni 59 të Ligjit për arsim të mesëm të 
RM. 

Përveç fletëparaqitjes në konkurs në të cilën duhet patjetër të kenë theksuar kontakt telefonin, 
kandidatët duhet gjithashtu të dorëzojnë edhe dokumentet origjinale ose të notarizuara me të cilat 
i plotësojnë kushtet për vendin e punës për të cilin aplikojnë, edhe atë:  

 Dëftesë ose Diplomë për arsimin e mbaruar përkatës (origjinal ose kopje të vërtetuar 
në noter)  

 Certifikatë të shtetësisë së RM në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
 

     Shpallja do të publikohet në gazetën ditore dhe do të zgjatë 3 ditë, ndërsa afati fillon të rrjedhë që 
nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
     Dokumentet në bazë të konkursit të dorëzohen personalisht ose përmes postës në adresën 
SHMQSH "Saraj" Shkup, rr. 2 nr. 20 Saraj. 
    Për informata më të hollësishme në tel. 02/5110127 
    Dokumentet jo të kompletuara dhe të dorëzuara jo në kohë nuk do të shqyrtohen. 
 

SHMQSH “ Saraj” - Shkup 
                                                                                                                   Drejtor, 

M-r Bedri Gjureci 

         Në bazë të nenit 13 paragrafi 1 dhe 2 nga Vendimi për kushtet dhe mënyrën për dhënie me qira të pronës së 
patundshme në pronësi të Qytetit të Shkupit nr. 07-7450/1 të datës 30.10.2014 (Gazeta zyrtare e Qytetit të Shkupit 
nr.12) ndërsa në pajtim me Vendimin për kushtet dhe mënyrën e dhënies me qira të pronës së patundshme në 
pronësi të Qytetit të Shkupit shfrytëzuesi i të cilit është SHMQSH Gjimnazi "Pançe Arsovski" Shkup, sipas 
Vendimit nr. 02-685/8 të datës 28.12.2018, të sjellur nga Këshilli i shkollës, dhe pajtimit i të njëjtës nga Kryetari i 
Qytetit të Shkupit nr. 08-11736/2 të datës 10.01.2019, SHMQSH Gjimnazi "Pançe Arsovski" Shkup publikon: 
 

SHPALLJE 
për dhënie me qira të pronës së patundshme- pjesë nga hapësira shkollore  

(punëtoria shkollore një) 
 

1. Qiramarrësi: 
SHMQSH Gjimnazi "Pançe Arskovski" Shkup, me seli në rr. "16-ta Makedonska brigada" nr. 34, Shkup, tel 02 
3173 645 
2. Ofertues: 
Të drejtë në parashtrim të kërkesës për shfrytëzim të hapësirës me qira ka të drejtë çdo subjekt juridik i interesuar. 
3. Lënda, shuma dhe kohëzgjatja e qirasë: 
3.1. Punëtoria shkollore me sipërfaqe prej 400 m2 (e pajisur me makina në pronësi të shkollës të cilat datojnë nga 
viti 1962, të cilat janë statike dhe nuk mund të largohen nga vendi). 
3.2. Shuma e qirasë do të përcaktohet me ankand ndërsa çmimi më i ultë (çmimi fillestar) është 2 Euro për metër 
katror, në kundërvlerë denarë pa TVSH të llogaritur sipas kursit të mesëm të NBRM.  
3.3. Kohëzgjatja e dhënies me qira të punëtorisë shkollore është një vit. 
4.2. Hapi minimal për rritjen e vlerës për metër katror të pronës së patundshme është 1% nga çmimi fillestar për 
metër katror.  
5. Afati dhe kushtet të cilat duhet t`i plotësojnë pjesëmarrësit:  
5.1. Shpallja zgjat 15 ditë nga dita e publikimit të tij. 
5.2. Pjesëmarrësit e shpalljes për ankand publik me ofertën duhet ta parashtrojnë edhe dokumentacionin në vijim: 
- dokument për veprimtari të regjistruar, jo më të vjetër se gjashtë muaj 
- vërtetim që nuk ka procedurë të hapur falimentimit, jo më të vjetër se gjashtë muaj, të lëshuar nga organi 
kompetent 
- raport për bilancin e gjendjes dhe të dhëna nga bilanci i suksesit, jo më të vjetër se gjashtë muaj të lëshuar nga 
organi kompetent - vërtetim për tatime dhe të ardhura të paguara jo më të vjetër se gjashtë muaj të lëshuar nga 
organi kompetent - dëshmi për depozitë të paguar 
5.3. Në ankandin publik përfaqësuesi i subjektit juridik duhet të parashtrojë letërnjoftim ose pasosh dhe autorizim 
të vërtetuar në noter 
6. Dokumentet parashtrohen në zarf të mbyllur, me shenjën "mos e hap" dhe shenjën "për shpalljen për dhënie me 
qira të pronës së patundshme" dhe numri i shpalljes, dhe parashtrohen përmes postës ose në arkivin e shkollës, çdo 
ditë pune nga ora 9.00 deri 14.00. 
6.1. Oferta e cila nuk do t`i përmbajë dokumentet e duhura do të llogaritet si e jo kompletuar dhe ajo nuk do të 
shqyrtohet. 
6.2. Dokumentet e dorëzuara për shpallje nuk kthehen. 
7. Depozita  
7.1. Depozita për pjesëmarrje në ankandin publik është 5% nga çmimi i plotë fillestar për hapësirën e huazuar në 
muaj, e cila duhet të paguhet deri në ditën e përfundimit të shpalljes në xhiro llogarinë 785010381678714, shifra e 
të ardhurave 725929, programi H2.  
7.2. Pagesa e bërë pas skadimit të afatit llogaritet si e vonuar dhe personat të cilët e kanë bërë pagesën jo me kohë 
nuk do të kenë të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik. 
7.3. Depozita e ofertuesve të cilët nuk do të marrin statusin si ofertues më të volitshëm, do të i`u kthehet në tërësi 
në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik, ndërsa depozita e ofertuesit më të volitshëm do t`i 
kthehet e zvogëluar për 10% në afat prej 15 ditëve nga dita e qirasë së parë.  
8. Mënyra e realizimit të ankandit publik dhe përzgjedhja e ofertuesit më të volitshëm:  
8.1. Ankandi publik mund të fillojë edhe me së paku një pjesëmarrës i cili ka përmbushur kushtet e shpalljes dhe e 
jep çmimin fillestar. Pjesëmarrësi i cili ka ofruar çmimin më të lartë e merr statusin si ofertuesi më i volitshëm. 
8.2. Qiraxhiu është i detyruar të paguajë depozitë në shumën prej një qiraje për mbulim të dëmit të paramenduar e 
cila mund të jetë e shkaktuar gjatë shfrytëzimit të hapësirës, në afat prej tre ditëve të punës nga dita e lidhjes së 
marrëveshjes dhe e njëjta do të i kthehet në tërësi në afat prej 15 ditëve pas skadimit të marrëveshjes. 
 

Komisioni i cili do ta realizon procedurën 
në lidhje me shpalljen publike pranë SHMQSH "Pançe Arsovski" 

 
QYTETI I SHKUPIT 
KRYETARI I QYTETIT 
 

 
Në bazë të nenit 50, paragrafi 1, pika 9, të Ligjit për vetëqeverisje lokale (Gazeta zyrtare e RM 
nr. 05/02), dhe në lidhje me nenin 29 paragrafi 3 të Ligjit për kulturë (Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë nr. 31/98; 49/03; 82/05; 24/07; 116/10; 47/11; 51/11; 136/12; 
23/13; 187/13; 44/14; 61/15; 154/15, 39/16 dhe 11/18), Kryetari i Qytetit të Shkupit publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për zgjedhjen e drejtorit të Institucionit  publik 
Shtëpia e kulturës “Koço Racin”– Shkup  

 
1. Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme: 

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;  
- në momentin e zgjedhjes me vendim gjyqësor të formës së prerë nuk i është shqiptuar 

dënim ose kundërvajtje, ndalim për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë apo detyrës; 
- të ketë fituar më së paku 240 kredi sipas EKTS ose të ketë përfunduar shkallën VII/1të 

arsimit të lartë të përcaktuar me statutin e institucionit;  
- ka minimum pesë vjet stazh pune në fushën e kulturës ose pesë vjet eksperiencë pune 

në punë ose projekte në fushën e kulturës në bazë të kontratave për punë;  
- ka një nga certifikatat e mëposhtme të njohura ndërkombëtarisht ose vërtetime për 

njohjen aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:   
- TOEFEL IBT – më së paku 74 pikë,  
- IELTS (IELTS) - më së paku 6 pikë,  
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - më së paku nivel B2 (B2),   
- FCE (FCE) (Cambridge English: First) – të përfunduar  
- BULATS (BULATS) - më së paku 60 pikë ose  
- APTIS (APTIS) - më së paku nivel B2 (B2) 

 
2. Kandidatët janë të obliguar që përveç dëshmive për plotësimin e kushteve të 
lartpërmendura të deponojnë edhe dokumentet e mëposhtme: 
 
- Fletëparaqitje me biografi të shkurtër 
- Dëshmi për stazh pune  
- Propozim-Program për punën dhe zhvillimin e institucionit  
 
3.  Dokumentacionin e nevojshëm kandidatët janë të obliguar ta deponojnë në origjinal ose 
kopje të vërtetuar te noteri.  
4.  Afati për deponimin e dokumentacionit të nevojshëm është 10 ditë pune, nga dita e 
publikimit të Shpalljes publike në shtypin e ditës. 
5. Dokumentacioni i dorëzuar me vonesë, i paplotë dhe i parregullt nuk do të jetë lëndë e 
shqyrtimit. Fletëparaqitjet e Shpalljen publike deponohen në adresën e mëposhtme:  
 

 Institucioni publik Shtëpia e kulturës “Koço Racin”– Shkup - Këshilli drejtues 
(për konkurs) 

Adresa e institucionit: rr. „Dimitrija Çupovski “ nr. 20a 
1000 Shkup, R. e Maqedonisë 

 
                      Qyteti i Shkupit 

               Në bazë të nenit 128 paragrafi 3 nga Ligji për arsim fillor ("Gazeta zyrtare e RM" nr.103/2008, 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, 127/2016 dhe 67/2017 ) dhe neni 82 
paragrafi 1 nga Statuti i SHFK "Bratstvo-Migjeni" - Tetovë si dhe Vendimi me nr.09-218/1 të datës 10.01.2019 i sjellur nga ana e 
kryetarit të komunës së Tetovës, Këshilli i shkollës publikon këtë:  

 
SHPALLJE  PUBLIKE 

PËR EMËRIM TË DREJTORIT TË SHKOLLËS 
 KUSHTET: 
 Përveç kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj kadidati duhet t`i plotësojë edhe këto kushte të veçanta:  
- Të ketë të kryer së paku arsim të lartë dhe t`i plotësojë kushtet për mësimdhënës ose për bashkëpuntor profesional në 

shkollën fillore; 
- Të ketë 5 vjet përvojë pune në procesin edukativo-arsimore dhe 
- Të ketë dhënë provimin për drejtor. 
 
Kandidatët bashkë me kërkesën duhet t`i dorëzojnë këto dokumente te nevojshme: 
- biografi të shkruar (CV e shkurtë);  
- diplomën për arsimin e lartë të kryer të grupit lëndor ose klasor, pedagog, psikolog; 
- çertifikatë për provimin e dhënë për drejtor, por nëse s’ka provim të dhënë për drejtor, obligohet që në afat prej një viti nga 

dita e emërimit ta japë provimin për drejtor 
- vërtetim me më së paku 5 (pesë) vjet përvojë pune në procesin edukativo-arsimor; 
- çertifikatë nga libri amzë i të lindurve; 
- çertifikatë për nënshtetësi; 
- çertifikatë që nuk është i gjykuar dhe nën hetime; 
- çertifikatë mjeksore; 
- program për punën 4 vjeçare; 
- të njohë gjuhën angleze. 
 Konkursi zgjat 8 (tetë) ditë nga dita e shpalljes në gazetat ditore.  
 Kërkesa së bashku me dokumentacionin e kompletur dorëzohet në adresën: SHFK."Bratstvo-Migjeni", Tetovë. 
Dokumentet e pakompletuara si dhe ato të cilat do të arrijnë pas afatit të paraparë në shpallje, nuk do të merren në shqyrtim. 

 Kryetar i këshillit të shkollës 

Sipas nenit 22, pika (1) artikulli 6, pika (5) dhe pika (8) nga Ligji për Nëpunës në 
Sektorin Publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 
dhe 198/18), dhe në pajtim me nenin 22 nga Ligji për Marrëdhënie Pune (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 
124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 
27/16 dhe 120/18 ), ministrja e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë shpall 

SHPALLJE PUBLIKE 
për anulimin e Konkursit Publik të datës 05.01.2019 

1. Ministria e Mbrojtjes shpall anulim të Konkursit Publik të shpallur më datë 05.01.2019 
përmes së cilit kërkoheshin kandidatë për punësim në Konkursin Publik për punësim të 1 (një) 
këshilltari special në Kabinetin e ministres së Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë, për kohë të 
caktuar. 

2. Anulimi shpallet për shkak të një gabimi administrativ në Ministrinë e Mbrojtjes.  
                                        MINISTRIA E MBROJTJES 

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

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

Tel. 071/372-215 & 078/243-583   
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Një “bookmaker” ka propozuar
një bast të bujshëm për Ole Gunnar
Solskjaer, duke e kuotuar atë si traj-
ner i përhershëm i Manchester Uni-
ted, edhe për sezonin e ardhshëm.
Bastet për këtë kanë nisur të vendo-
sen, tashmë. “Paddy Power”, një
kompani bastesh, e themeluar në
Irlandë, por që e ushtron aktivitetin
e vet edhe në Mbretërinë e Ba-
shkuar, është aq e sigurt se nor-
vegjezi do të vijojë ta bëjë punën e
tij në baza të përhershme në “Old

Trafford”, sa e ka kuotuar këtë gjë.
“Djajtë e Kuq” e kanë koeficentin
(kuotën) 2/1 për ta mbyllur sezonin
aktual në vendin e katërt të Pre-
mier League, nga 10/1, përpara se të
vinte trajner Solskajer. Kjo kuotë e
fundit vendosej për vendin e katërt
në fund të kampionatit me trajner
Jose Mourinho.  Sidoqoftë, me
rrokadën e trajnerëve te Manche-
ster United, gjërat kanë ndryshuar
edhe në këtë drejtim, jo vetëm në
fushën e blertë. Me norvegjezin në

drejtim, “Djajtë e Kuq” kanë fituar
secilën nga gjashtë ndeshjet e fun-
dit në Premier League. Një
zëdhënës i “Pedi Power” tha: “Ne
jemi aq të sigurt që Gunnar Ole Sol-
skjaer do të qëndrojë, sa kemi ven-
dosur kuota për këtë. Ai do të emë-
rohet trajner i përhershëm i
Manchester United. Ole fitoi nde-
shjen e tij kryesore në rolin e sotëm,
të trajnerit të përkohshëm, duke
sfiduar Mauricio Pochettino. E ka
treguar shumë herë në më pak se

një muaj se është trajner i veçantë
dhe special”. Goli i Marcus Rashford
ishte i mjaftueshëm për Manche-
ster United, që të mundte Tot-
tenhamin në “Wembley”. Sido-
qoftë, “Djajtë e Kuq” u shpëtuan
disa herë nga portiere David De
Gea, i cili bëri pritje të shkëlqyesh-
me në pjesën e dytë. Për momen-
tin, Manchester United është
vetëm gjashtë pikë larg zonës së
Ligës së Kampionëve (katër vende-
ve të para të renditjes).

Capello:
Higuain është i
çuditshëm, ja ku
dëshiron të
shkojë
E ardhmja e Gonzalo Higuain te
Milan është një ndër temat më
të diskutuara në këto ditë
merkatoje. Për këtë çështje foli
edhe trajneri Fabio Capello, i cili
e ka patur nën drejtim sulmue-
sin në kohën kur drejtonte Real
Madridin. “Kur ai luante në Ma-
drid nën urdhrat e mi, ishte
shumë i rëndësishëm për të fi-
tuar kampionatin. Penalltia e
humbur ndaj Juves mbeti si
shenjë për të. Nuk e di çfarë
ndodhi, ai nuk është më si më
parë. Në fushë ai është i çudit-
shëm, por nëse diskutojmë
vlerën e Higuainit, futbolli ka
mbaruar", tha fillimisht italiani.
Capello e krahasoi argjentina-
sin edhe me Patrick Cutrone,
duke theksuar se Higuain është
më shumë teknik dhe sulmuesi
i ri ka mësuar disa lëvizje prej
tij. Higuain apo Morata? “Nëse
Higuain rikthehet të luajë ashtu
siç jemi mësuar ta shohim është
më i mirë në krahasim me Mo-
rata-n. Spanjolli është lojtar
shumë i mirë, por ai nuk luan as
tek Chelsea. Gjithsesi, mendoj
se ‘El Pipita’ dëshiron të shkojë
tek një trajner që e njeh mirë
atë dhe mund t’i nxjerrë në pah
kualitetin e tij”, me këto fjalë
trajneri nënkupton se argjenti-
nasi dëshiron të shkojë tek Sar-
ri, edhe për faktin se Gattuso
nuk di ta përdorë si duhet sul-
muesin. Sipas tij, Gattuso duhet
ta bëjë Higuainin të ndihet se ai
është në qendër të projektit të
Milanit, ashtu siç bëri ai me Tre-
zeguet te Juventus, pasi francezi
dëshironte të largohej.

Santiago Solari ka thënë se lë-
nia e Iscos në bankën rezervë nuk
ka të bëjë me asgjë personale
kundër tij. Real Madridi mbrëmë
fitoi si mysafir 2-1 ndaj Real Beti-
sit, dhe ishte në bankën rezervë
sërish mirëpo nuk u përdorë fare
në pjesën e dytë si zëvendësues,
pavarësisht se mungonin Gareth
Bale, Lucas Vazquez, Toni Kroos e
Marco Asensio. “Ne luajtëm një
ndeshje serioze, ne jemi ata që
jemi dhe ne jemi të bashkuar.
Nuk kam asgjë personale”, tha So-
lari për Iscon. "Të gjithë lojtarët

janë të rëndësishëm. Ne luajmë
çdo tri ditë. E ardhmja e tij? Nuk
më takon mua të përgjigjem". Që

prej se ka ardhur në stol Solari,
Isco nuk e ka nisur asnjë ndeshje
nga fillimi.

Emri i Alvaro Morata po
lakohet në disa skuadra në merka-
ton e dimrit. E ardhmja e sulmue-
sit spanjoll, në të vërtetë, është
gjithnjë e më larg Chelsea, pas pje-
sës së parë zhgënjyese të sezonit
dhe deklaratave të ashpra të Zolës,
ndihmësit të Sarrit. Ish-lojtari i
Real Madridit nuk gëzon më bësi-
min e stafit teknik të “Blues”, kjo
është e qartë. Përveç Atletico Ma-
drid dhe Barcelona, siç raportohet
nga “Daily Mail”, ka mbërritur edhe

interesimi i Bayern Munich për të.
Tabloidi anglez thekson qëllimin
e klubit bavarez për t'i siguruar një
përforcim Kovac në repartin ofen-
siv, duke pasur parasysh garën e ti-
tullit në Bundesliga dhe Ligën e
Kampionëve. Lewandowski nuk
mund të luajë në të gjitha ndeshjet
dhe Morata mund të jetë shumë i
dobishëm për trajnerin e Bayernit.
Kështu, siç thekson “Daily Mail”,
bavarezët kanë kërkuar huazimin e
sulmuesit te Chelsea, gjë e cila vlen

të paktën 3 milionë paund. Për mo-
mentin, Bayern Munich është i dyti
në renditjen e Bundesligës, me
gjashtë pikë prapa Borussia Dort-
mundit. Për këtë arsye, por sido-
mos për synimet që ka në Ligën e
Kampionëve, trajneri Kovac kërkon
një përforcim në sulm. Ish-sul-
muesi i Juventusit duket se është
profili i duhur për të përforcuar re-
partin ofensiv të bavarezëve. Për
momentin nuk mund të flitet me
siguri, sepse “telenovela Morata”

do të vazhdojë edhe në ditët e
ardhshme.

Afrimi i Ramseyt
largon Khediran
nga Juvja
Për Sami Khediran sezoni aktual
pritet të jetë i fundit me Juventu-
sin. Mesfushori gjerman është
shndërruar në një rezervë luksi
te bardhezinjtë dhe që nga shta-
tori ka luajtur vetëm 252 minuta.
Afrimi i Aaron Ramsey do të re-
duktojë edhe më shumë aktivizi-
min e tij. 31-vjeçari ka rinovuar
kontratën deri në vitin 2021 me
Juven, teksa drejtuesit kanë ven-
dosur të vlerësojnë ofertat që do
të vijnë në fund të sezonit. Verën
e kaluar ishin Paris Saint Ger-
main dhe Arsenali që u intere-
suan për Khediran, por nuk
përjashtohet edhe mundësia e
transferimit në Major League
Soccer.

Bavarezët i bashkohen “ankandit” 
për ish-lojtarin e Real Madridit

Solari: Nuk kam asgjë personale me Iscon

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

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

E ardhmja 
e Solskajer 
te Manchester 
United
Paddy Power”, një kompani bastesh, e themeluar në Irlandë,
por që e ushtron aktivitetin e vet edhe në Mbretërinë e
Bashkuar, është aq e sigurt se norvegjezi do të vijojë ta bëjë
punën e tij në baza të përhershme në “Old Trafford”,
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INSTRUMENT

MUZIKOR
HEROI YNË 
NË FOTO

VEPRIMTARIA 
JETËSORE 

E PERSONIT 
NË FOTO

MEDIET 
ELEKTRONIKE

----------------------------
EMRI I VJETËR 

I NISHIT
P

P
YLL

(ANG.)
-----------------------------

RENDIT

R

FJALA
E DHËNË

AKTORI
IRLANDEZ,

PITER

ISH VRAPUESI 
FINLANDEZ, 

VIREN

ERBIUMI
----------------------------

KOMPOZITORI 
ÇEK, BEDZHIH

TEMPERATURA
----------------------------

SHITORE
AUDIO -

KASETASH

Mensur
Mamuti

VEPRIMTARIA 
JETËSORE 

E PERSONIT 
NË FOTO

TANTALI ZESHKANI FLUORI

SPECIALITET
MISHI

----------------------------
BANORI
I ATRIT

I SHKOLLUAR,
I EDUKUAR

MBIEMRI 
DHE EMRI 
I AKTORIT 

TË SHQUAR 
SHQIPTAR

PJATË
E THELLË

NJË NGA 
SHBA-TË

-----------------------------
PRODHIM I KRIPËS 

ME ACID

REOMIRI
DËSHMORET

-----------------------------
PYLLI

AVIATORJA
AMERIKANE,

ERHART

KOMPANI GREKE 
E TELEKOMUNIKA-

CIONIT
---------------------------

ITALIA

KËNGËTAR
I NJOHUR

TTURK

ELITA
REÇI

-----------------------------
ERVEHE

VEIZI

AKTORJA
BRAZILIANE,

BEZERA

RRYMIMI
I AJRIT

---------------------------
ANGSTREMI

AUTORI
FRËNG,

DE MOPASAN
51

ROMAK AFRON
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DASHI 21. mars - 20. prill
Do tregoheni me te disponueshëm për jetën ne çift sot

dhe nuk do këtë asnjë mundësi qe lidhja juaj te pushtohet nga ruti-
na. Do argëtoheni pa fund dhe do provoni eksperienca te reja. Beqa-
ret do joshen pa fund, por nuk do e kenë te lehte te vendosin për dike.
Ne planin financiar priten përmirësime. Do ndiheni me te qete dhe
do shpenzoni pa frike për disa gjera te nevojshme.

DEMI 21. prill - 21. maj
Do kërkoni me shume liri gjate kësaj dite ne jetën tuaj

sentimentale dhe kjo do krijoje debate me partnerin. Mos e tepro-
ni dhe flisni qetësisht. Beqaret do fillojnë disa aventura te këndsh-
me dhe emocionuese, por qe nuk do i çojnë asgjëkund. Hëna do
ndikoje negativisht tek financat. Kujdes me shpenzimet e mëdha se-
pse gabimi me i vogël do iu rrënojë menjëherë.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Jeta juaj ne çift do marre një kthese tjetër gjate kësaj

dite. Do ndiheni te lumtur dhe do jetoni ne një ambient mjaft har-
monik. Bashkëpunimi me partnerin do mbizotërojë gjate gjithë
kohës. Ndikimi i yjeve për jetën sentimentale te beqareve do jete po-
zitiv. Shfrytëzojeni çdo mundësi qe do iu jepet për takime. Financat
kërkojnë një menaxhim me te mire dhe me te kujdesshëm.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Fale mbështetjes se Uranit, marrëdhënia juaj me part-

nerin do jete e shkëlqyer sot. Do ndiheni shume mire pranë tij dhe
do mendoni te dy për te ardhmen. Beqaret do lodhen pak duke
kërkuar, por ne fund do e gjejnë personin e përshtatshëm. Ai
mund te jete i shenjës se Ujorit. Ne planin financiar nuk rekoman-
dohen transaksione apo investime te mëdha.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Sot do rivendoset dialogu ne çift dhe do flisni hapur me

partnerin tuaj. Pas kaq kohesh do i sqaroni një e nga një te gjitha ke-
qkuptimet dhe do ndiheni te qete. Beqaret do jene luftarake dhe do
arrijnë ta bëjnë për vete personin qe pëlqejnë. Do ndryshoni status
shume shpejt. Tregohuni sa me vigjilente ne planin financiar nëse
nuk doni te përballeni me probleme te mëdha.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Nëse jeni ne një lidhje prej disa kohesh, çdo gjë do shkoje

mire sot. Do flisni për gjithçka me njeri-tjetrin dhe nuk do mbani sek-
rete. Beqaret do pëlqejnë disa persona aspak te sinqerte dhe shume
xheloze. Kujdes, nëse mendoni te filloni një lidhje me ta do vuani shu-
me. Ne planin financiar do iu gjeni menjëherë zgjidhje problemeve
dhe do shpenzoni pa frike.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do i shtoni dozat e imagjinatës sot ne jetën tuaj ne çift

dhe do kaloni momente me te këndshme pranë partnerit. Lejoji-
ni vetes edhe ndonjë çmenduri te vogël. Beqaret do kenë takime
pa fund, por ehte shume shpejt për te filluar një lidhje. Njihuni
mire me personat qe do iu qëndrojnë pranë. Dite e shkëlqyer për
te bere një riorganizim te financave. Situata do stabilizohet.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Mos e ngrini ne piedestal sot atë qe dashuroni sepse do

ndihet i privilegjuar dhe mund te kërkojë edhe dike tjetër. Beqaret
do kenë disa takime, por nuk duhet te kërkojnë perfeksionin. Asku-
sh nuk ehte i tille, madje as ju. Përfitoni nga mundësitë qe do iu je-
pen sot sepse nuk vijnë shpesh te tilla. Yjet do iu ndihmojnë ta sta-
bilizoni situatën financiare.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Klima ne çift nuk do jete shume e ngrohte gjate kësaj

dite. Mos bëni gabim te joshni persona te tjerë sepse gjithçka qe
keni ndërtuar deri me sot do shkatërrohet menjëherë. Beqaret do
çejne mundësi te mira për ta stabilizuar jetën e tyre sentimenta-
le. Përfitoni! Ne planin financiar pritet te keni fat. Tregohuni vetëm
pak me te vëmendshëm kur te shpenzoni.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Për pjesën me te madhe te çifteve, gjerat do ecin me se

miri sot ne jetën sentimentale. Do e dëgjoni me kujdes partnerin
dhe nuk do bëni asgjë sipas mendjes suaj. Beqaret nuk duhet te da-
lin ne përfundime te nxituara para se ta njohin mire një person. Sh-
mangni zhgënjimet! Financat do jete te paqëndrueshme. Këshil-
lohuni sa me shpejt e specialistet e fushës.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Nëse doni qe marrëdhënia juaj me partnerin te për-

mirësohet duhet te ndryshoni tërësisht mënyrën tuaj te sjelljes.
Tregohuni pak me te kuptueshëm dhe toleroni here pas here.
Kokëfortësia gjithashtu është një “armik”. Beqaret do kenë serish
te njëjtin status. Ne planin financiar duhet te ulni sa te mundni sh-
penzimet dhe t’i menaxhoni më me kujdes te ardhurat.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Partneri do iu surprizoje gjate kësaj dite me një propo-

zim te rëndësishëm. Edhe pse do iu vije papritur mendohuni mire
para se te jepni një përgjigje. Beqaret do kenë një dite te zakonsh-
me dhe nuk do e gjejnë as sot personin e përshtatshëm. Ne planin
financiar do jeni me te motivuar për t’u përballur me problemet qe
do iu dalin përpara. Do e stabilizoni situatën.
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1535 - Henri VIII shpall veten krye-
sues i Kishës angleze 

1552 - Franca nënshkruan traktat të
fshehtë me Protestantët gjerman 

1582 - Rusia i dorëzon Livoninë dhe
Estoninë Polonisë dhe kështu e humb
daljen në Detin Baltik.

1895 - Mbahet premiera e baltit të
Çajkovskit “Liqeni i mjellmave” në San
Petersburg.

1915 - Japonia shpall kontroll eko-
nomik mbi Kinën.

1955 - BRSS përfundon gjendjen e
luftës me Republikën Federale të
Gjermanisë 

1975 - Portugalia nënshkruan pël-
qimin për pavarësinë e Angolës. 

1992 - Bullgaria njeh pavarësinë e
Maqedonisë.

LUANI E DEMI
Rrinin luani e demi pranë banakut dhe
po pinin. I bjen luanit telefoni mobil.
Paraqitet ai, ishte gruaja e tij:
- Eja në shtëpi, mjaft ndejte në kafene,
po të pres!
- Ja e dashur, menjëherë po vi.
E paguan luani llogarinë, e pi atë që i ki-
shte mbetur në gotë dhe sapo do të ni-
set, demi i thotë:
- E, sikur mua të më thërriste gruaja deri
sa jam në kafene me miqtë, nuk do të
kalonte ashtu, do të rrija në kafene me
miqtë, nuk do të shkoja në shtëpi!
Luani ia kthen:
- Të kuptoj unë ty. mik, por gruaja ime
është luaneshë, ndërsa e jotja lopë!

Çdo dashuri që s’ka shoqërinë si
pikënisje është si një mur i ndër-

tuar në rërë. 
(Ella Wheeler Wilcox)

AVOKADO, NJË MREKULLI PËR
BUKURINË
I pasur me përbërës ushqyes, avoka-
do, i karakterizuar nga forma e
dardhës, ka brenda tij një bërthamë
të madhe të ëmbël e të butë që ndry-
shon nga ngjyra e verdhë e fortë në
të verdhë të zbehtë. Avokado ka disa
të mira të cilat ndikojnë në përmirë-
simin e gjendjes së lëkurës poashtu
edhe në shëndet. Avokado është i pa-
sur me betakaroten dhe glutation,
dhe është mbrojtës
ndaj rrezeve të
diellit. Gjithash-
tu përmban vi-
tamina A dhe E,
dy antioksidantë
të fuqishëm që
ndihmojnë lëkurën të
jetë elastike dhe ngadalësojnë
plakjen e qelizave, duke luftuar edhe
efektin e radikaleve të lira. Vitamina
A në avokado është e rëndësishme
për shikimin, vitaminat B (B1 dhe B2)
janë thelbësore për rritjen. Në këtë
frut nuk mungojnë as vitaminat, D,
E, K, H, PP.
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Mungesa e reshjeve, shtimi i popullsi-
së dhe shpërdorimet i kanë çuar drejt
tharjes basenet ujore të kryeqytetit të Af-
ganistanit, Kabul. Mes familjeve, por edhe
bizneseve ka nisur gara se kush do të gër-
mojë puset më të thellë në kërkimin e kë-
tij burimi të vyer jetik. “Niveli i ujit ka rënë
kaq shumë sa tani na duhet të gërmojmë
100 e ndonjëherë edhe 120 metra, në një
kohë kur përpara shkonim në 30, maksi-
mumi 50 metra. Është bërë mjaft e vështirë
për shkak të thatësirës”, u shpreh Moham-
mad Aman, banor i Kabulit. Këtë muaj në
qytet ra dëbore, por nuk ishte e mjaftuesh-
me për të zgjidhur ngërçin e mungesës së
rezervave ujore; në disa zona, niveli i ujit ka
rënë vitin e kaluar me 20 metra. “Problemi
që kemi në Kabul është rritja e ndjeshme e
popullatës së kryeqytetit, si dhe impakti i

ndryshimeve klimaterike, të cilat kanë bërë
që niveli i reshjeve të shiut dhe të dëborës
këtu të jetë gjithmonë e më i ulët”, tha
Shanny Campbell, Banka Aziatike për Zh-

villim. Vetëm 20% e banorëve të Kabulit
janë të lidhur me sistemin e ujësjellësit,
çka e detyron pjesën tjetër ta gjejë
zgjidhjen tek puset.

Gjigandi i prodhimit të automjete-
ve, “Ford” ka lancuar makinën e re që
mund të përdoret nga patrullat e polici-
së në SHBA në vitin 2020. Modeli 2020

Explorer është përmirësuar në ekono-
minë e karburantit dhe në kilometrazh,
falë fuqisë më të madhe hibride. Makina
ofron zgjedhje të tre motorëve: një mo-

tor 3.3 litra hibrid, një tjetër opsional 3.0
litra EcoBoost dhe 3.3 litra V6, të cilat
çiftëzohen me një ndërrues shpejtësish
prej 10 mundësish. Gjithashtu, rrotat të
cilat posedon ky model i Ford-it janë në
gjendje të përballojnë borën dhe rërën.
Makinat e reja përveçse janë më të sh-
pejta dhe më efikase, kanë edhe një ka-
rakteristikë tjetër efektive, pasi ekziston
një sistem i njohur për alarme të perime-
trit të policisë që monitoron 270 shkallë
përreth automjetit për të ndihmuar në
njoftimin e oficerëve për çdo rrezik po-
tencial. Një veçori tjetër opsionale është
Kamera e Kuqe On-Demand, që lejon
efektivët të shohin se çfarë po ndodh
prapa makinës vetëm përmes shtypjes
së një butoni.

Puthja mes një hebreu 
dhe një palestinezi ndez
internetin
Hebraizmi dhe Islami ulin armët e tyre përballë një
dashurie të aftë për të shfuqizuar çdo konflikt,
madje edhe më të gjatë dhe më të pashërueshme:
për fat të keq është vetëm provokimi i propozuar në
rrjetet sociale nga fotografi italian Matteo Menicoc-
ci dhe së shpejti u bë virale. “Pace, Love and Provoca-
tion”: ky është emërtimi që shoqëroi imazhin e për-
bashkët në Instagram dhe që është mirëpritur nga
qindra ‘like’ dhe komente, ndërsa nuk janë të pakta
kërcënimet dhe sharjet ndaj dy djemve. Matteo
është një fotograf 30 vjeçar dhe aktivist i LGBT. Gjatë
festës së Vitit të Ri të kaluar në Tel Aviv dhe Jerusa-
lem me të fejuarin e tij, Riccardo, ai ishte viktimë e
sulmeve homofobike nga disa djem që i ofenduan
ata në rrugë. Nga atje lindi  ideja e marrjes së një
imazhi të fuqishëm për të thënë mjaftueshëm për
intolerancën dhe konfliktin shumëvjeçar midis pa-
lestinezëve dhe hebrenjve.

Në Itali, u krye një studim që
gjeti se gratë që përfshijnë më
shumë ullinj në dietën e tyre kanë
një shans 30 për qind më të ulët
për zhvillimin e kancerit ovarian.
Arsyeja nuk është ende e qartë,
por vajrat e shëndetshme dhe vaj-
rat e ullirit mund të shtypin aktivi-
zimin e gjeneve përgjegjës për fil-
limin e kësaj sëmundjeje.

Kampioni i golfit, Tiger Woods
është detyruar nga gjykata ame-
rikane që t’i nënshtrohet plot 137
testesh atësie. Kjo sepse 137 femra
pretendojnë se kanë qenë të da-
shurat e kampionit të golfit dhe se

kanë lindur fëmijët e tij. Gratë më-
sohet se kanë më shumë se 7 vite që
janë në luftë që të Woods të kryen-
te analizat. Ndërkohë gjykata i ka
lënë një muaj kohë Tiger për të
kryer të gjitha testet e AND-së.

Makthi i krimit, Ford prezanton makinën e policisë për 2020 

Kabuli po thahet për ujë, vendasit gërmojnë
puse deri 120 metra thellë
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Ullinjtë mbrojnë shëndetin e vezoreve

Wood detyrohet t’i nënshtrohet
plot 137 testesh atësie 


