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Kjo klasë politike
s’mund t’u japë
zgjidhje temave
të rëndësishme
Politologu Ramush Tahiri ka vlerësuar se ky koalicion qeverisës dhe kjo
klasë politike nuk mund t'u japin
zgjidhje çështjeve të rëndësishme
për vendin. Në këtë intervistë dhënë
për gazetën "Epoka e re", ai ka thënë
se pushtetarët nuk dëshirojnë t'i
çojnë përpara proceset që janë në
interes të vendit dhe të qytetarëve.
Tahiri ka theksuar se demarkacioni i
kufirit me Malin e Zi është bërë sipas
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Ekrem KRASNIQI

‘TOKA PA ATDHE’,
‘KOMBI PA SHTET’
F. 11

Prof. dr. Hakif
BAJRAMI

kritereve të përcaktuara, por
është politizuar më shumë sesa
që duhet nga garnitura që po e
kundërshton pa argumente.
Sipas tij, Kuvendi edhe mund
ta rrëzojë këtë marrëveshje,
por nuk mund ta ndryshojë
kufirin në mes të dy vendeve.
Tahiri ka folur edhe për rolin
opozitar, duke thënë se opozita është shumë e dobët
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Ambasadori i Shteteve të Bashkuara
të Amerikës në Prishtinë, Greg
Delawie, sërish ua ka tërhequr vërejtjen liderëve politikë rreth iniciativës

për shfuqizimin e Ligjit për Gjykatën
Speciale. Diplomati amerikan ka
theksuar se qytetarët e Kosovës nuk e
duan shfuqizimin e kësaj gjykate
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Strategjia e (pa)qartë e zgjerimit
të BE-së me Ballkanin Perëndimor
Në strategjinë e BE-së
për Ballkanin
Perëndimor, Kosova
përmendet në kuadër
të bisedimeve për
normalizimin e
marrëdhënieve me
Serbinë, që është
kushti kryesor për
Beogradin në përparimin e tij drejt
Bashkimit Evropian
dhe viti që vjen
parashihet si periudhë
e përmbylljes së
procesit të këtij
normalizimi
BRUKSEL, 31 JANAR - Të martën e
ardhshme, më 6 shkurt,
Komisioni Evropian pritet ta
publikojë
strategjinë
për
Ballkanin Perëndimor dhe
afatet
e
mundshme
të
anëtarësimit të këtyre vendeve
në BE.
Publikimi i strategjisë është një
nga zhvillimet e rëndësishme
për rajonin gjatë këtij viti. Në
muajin
prill,
Komisioni
Evropian do të publikojë
raportin e përparimit të këtyre
vendeve, ndërsa në muajin maj
në Sofje pritet të mbahet takimi
i lartë i vendeve të Ballkanit
Perëndimor.
Strategjia
e
zgjerimit do të diskutohet më
pas në qershor në takimin e
lartë të Bashkimit Evropian,
ndërsa në korrik në Londër do
të mbahet takimi i radhës i
vendeve
të
Ballkanit
Perëndimor.
Këto zhvillime shihen si një përpjekje e ripërtërirë e Bashkimit
Evropian për një qasje ndryshe
ndaj rajonit të trazuar për shkak
të rritjes së ndikimit rus, krizës
së emigracionit, rrëshqitjes së
Turqisë drejt autoritarizmit dhe
synimit për të forcuar integrimin evropian pas largimit të
Britanisë në vitin 2019.
Hapi i parë është publikimi i
raportit të Komisionit më 6

shkurt në Strasburg. Projekt
dokumenti që është ende duke
u diskutuar, me gjithë përfshirjen e të gjashtë vendeve të
rajonit, parasheh që Serbia dhe
Mali i Zi të hyjnë më parë se
vendet e tjera në Bashkimin
Evropian, ndoshta para vitit
2025.
Për katër vendet e tjera,
Shqipërinë,
Maqedoninë,
Bosnjën dhe Kosovën thuhet se
deri atëherë duhet të jenë thellë
në procesin e anëtarësimit. Por,
derisa për Shqipërinë e
Maqedoninë paralajmërohet që
shpejt t'i hapin negociatat për
anëtarësim, Bosnja mund të
marrë vitin që vjen statusin e
vendit kandidat. Kosova përmendet në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, që
është kushti kryesor për
Beogradin në përparimin e tij
drejt Bashkimit Evropian. Viti që
vjen parashihet si periudhë e
përmbylljes së procesit të këtij

normalizimi.
Përcaktimi i Serbisë dhe Malit të
Zi si vendet e para që mund të
anëtarësohen ka lënë shije jo të
mirë te vendet e tjera posaçërisht në Kosovë, ku druhet se përparimi më i shpejtë i Serbisë do
të mund të bllokonte përparimin e saj.
Zëvendëskryeministri i Kosovës,
Enver Hoxhaj, tha se Kosova
është pjesë e strategjisë dhe
shqetësimi i saj ka të bëjë me
afatet kohore. "Nëse thuhet për
Serbinë çka ndodh në vitin
2021-2025 ne duam që edhe për
Kosovën të thuhet se çfarë do të
bëhet në këto vite. Nëse Serbia
bëhet shtet anëtar i BE-së për
shkak të reformave të brendshme dhe dialogut me Kosovën,
ne duam që edhe Kosova të
bëhet anëtar për shkak të reformave dhe dialogut me Serbinë,
kjo është qasja jonë", tha
Hoxhaj.
Kërkesat e Kosovës janë përfshirë në një letër që autoritetet

thanë se u kanë drejtuar zyrtarëve evropianë.
Hartimi i dokumentit të
strategjisë së zgjerimit është
përcjellë edhe me letra joformale të të paktën 15 vendeve të
BE-së dhe asnjë nuk ka vënë në
pikëpyetje faktin që në procesin
e zgjerimit duhet të përfshihen
gjashtë vendet e Ballkanit
Perëndimor, përveç Spanjës, e
cila në letrën e saj thekson se
"koncepti 'Ballkani Perëndimor'
nuk i përgjigjet ritmit të zgjerimit. Kosova nuk është pjesë e procesit të zgjerimit dhe ka kuadrin
e saj të marrëdhënieve nëpërmjet Marrëveshjes së Stabilizim
Asocimit".
Në letrën e dorëzuar nga Spanja
thuhet se zgjerimi nuk është
instrument i parandalimit të
konflikteve, ndërsa kërkohet që
t'i jepet përparësi përshpejtimit
të
bisedimeve
ndërmjet
Prishtinës dhe Beogradit, meqë
nuk mund të gjendet zgjidhje
afatgjatë për këtë konflikt

nëpërmjet imponimit të rezultateve të njëanshme.
Letrat joformale nuk kanë
karakter
detyrues
për
Komisionin Evropian, por letra
e Spanjës mund të jetë paralajmërim i qëndrimit të saj në
zhvillimet e mëtejshme gjatë
këtij viti.
Spanja e përballur e problemin
e Katalonjës që kërkon pavarësi,
është një nga pesë vendet
anëtare të Bashkimit Evropian
që nuk e njohin pavarësinë e
Kosovës të shpallur dhjetë vjet
më parë me mbështetjen e
ShBA-së dhe vendeve kryesore
të Bashkimit Evropian.
Pavarësia e saj vazhdon të
kundërshtohet nga Serbia e cila
është përfshirë në një proces
bisedimesh për normalizimin e
marrëdhënieve me Kosovën në
shkëmbim të afrimit me strukturat evropiane.
Kosova
ndërkaq
përfitoi
Marrëveshjen e Stabilizim
Asocimit
me
Bashkimin
Evropian, por mbetet e fundit
në proceset integruese në rajon.
Ajo ka dështuar deri tash të
përmbushë edhe një nga
kriteret kryesore për përfshirjen
në regjimin e udhëtimit pa viza,
duke mos e ratifikuar një marrëveshje për shënimin e kufirit
me Malin e Zi.
Ditën kur publikohet strategjia
për Ballkanin Perëndimor,
Kosova pret kryeministrin e
Malit të Zi, Dushko Markoviq.
Nuk është e qartë nëse çështja e
kufirit mund të marrë ndonjë
kah tjetër pas asaj vizite, por
autoritetet në Kosovë duket se
janë vënë në përpjekje për të
gjetur një rrugëdalje që do të
zhbllokonte situatën.
Krahas kësaj çështjeje, pozicionin e Kosovës e ka rënduar
edhe një nismë për shfuqizimin
e Gjykatës Speciale për krime
lufte me seli në Hagë që do t'i
trajtojë pretendimet për krime
të kryera nga pjesëtarët e ishUshtrisë Çlirimtare të Kosovës
gjatë dhe menjëherë pas luftës
së viteve 1998-1999 që përfundoi me ndërhyrjen e NATO-s.

Daçiqi dhe Tanini biseduan për situatën e sigurisë në Kosovë
Beograd, 31 janar - Ministri i
Jashtëm i Serbisë, Ivica Daçiq, ka
biseduar të mërkurën me shefin
e UNMIK-ut, Zahir Tanin, për
situatën në Kosovë, gjatë një
vizite të tij të rregullt në Beograd,

para seancës së ardhshme të
Këshillit të Sigurimit të OKB-së
për punën e këtij misioni në
Kosovë.
Siç njofton faqja në Internet e
Ministrisë së Jashtme të Serbisë,

në këtë takim është diskutuar
për "situatën e brishtë politike
dhe të sigurisë në Kosovë,
veçanërisht pas vrasjes tragjike
të Oliver Ivanoviqit dhe lidhur
me ngjarjet aktuale për përpjek-

jet për shfuqizimin e Gjykatës
Speciale". Po ashtu, është diskutuar për perspektivën e dialogut
ndërmjet
Beogradit
dhe
Prishtinës dhe angazhimin e
UNMIK-ut.

Botohet nga “Epoka e re” • Kryeredaktor: Mal QORRAJ
• Drejtor i përgjithshëm: Sadik ZEQIRI (Tel: 044 127 434, dhe 049 127 434 e-mail: sadikzeqiri@yahoo.com)
• ADRESA: Prishtinë, përballë ish-Selisë Qendrore të UNMIK-ut
• Tel: 038/227-557, e-mail: epokaere_mm@hotmail.com & mm_epokaere@yahoo.com
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Sërish u tërhiqet vërejtja politikanëve për zhbërjen e Gjykatës Speciale

Delawie: Populli i Kosovës është
kundër zhbërjes së Speciales
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës
në Prishtinë, Greg Delawie, sërish ua ka tërhequr
vërejtjen liderëve politikë rreth iniciativës për
shfuqizimin e Ligjit për Gjykatën Speciale.
Diplomati amerikan ka theksuar se qytetarët e
Kosovës nuk e duan shfuqizimin e kësaj gjykate
Muhamet KOCI
PRISHTINË ,
31
JANAR
Ambasadori i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës (ShbA)
në Kosovë, Greg Delawie, ka
bërë me dije se populli i
Kosovës nuk e përkrah iniciativën për shfuqizimin e Ligjit
për Gjykatën Speciale. Edhe
një herë, ai ka përgëzuar qytetarët dhe të gjithë ata që po
shprehen publikisht kundër
kësaj iniciative. "Populli i
Kosovës nuk e përkrah iniciativën për shfuqizimin e
Gjykatës Speciale. Duartrokas
politikanët dhe të tjerët të cilët
po flasin publikisht në emër të
qytetarëve të Kosovës dhe,
ndonëse e vështirë, për atë që
është e drejtë për të ardhmen e
Kosovës", ka shkruan Delawie
në llogarinë e vet në "Twitter".
Ndërkohë ende nuk dihet se
kur do të shqyrtohet në
Kuvendin e Kosovës, iniciativa
e 43 deputetëve për shfuqizimin e Ligjit për Gjykatën
Speciale.
Kohë më parë kryesia e
Kuvendit të Kosovës këtë çështje ia ka dërguar për mendim
Qeverisë, e cila brenda një
muaji duhet t'ia kthejë një
përgjigje Kuvendit.
Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, ka treguar se
ekzekutivi do ta kryejë obligimin e vet brenda afatit kohor
sa i përket Gjykatës Speciale.
Haradinajt nuk i kanë bërë
shumë përshtypje deklaratat e
ambasadorëve të akredituar në
Kosovë për këtë çështje, duke
potencuar se Qeveria i jep llogari vetëm Kuvendit e jo
ambasadorëve
të
huaj.
"Iniciativa është e parlamentit
dhe ne e respektojmë parlamentin. Qeveria i jep llogari
parlamentit", është shprehur

Haradinaj.
Së fundi edhe lideri i Nismës
Socialdemokrate, njëherësh
zëvendëskryeministër, Fatmir
Limaj, ka deklaruar se ky subjekt politik nuk do ta përkrahë
iniciativën për shfuqizimin e
Ligjit për Specialen.
Edhe kryetari i Kuvendit të
Kosovës, njëherësh lideri i
PDK-së, Kadri Veseli, e ka vlerësuar të gabueshme iniciativën
për shfuqizimin e Gjykatës
Speciale. Përmes një shkrimi
autorial, Veseli kishte shpjeguar
se Specialja është një padrejtësi
që po i bëhet Kosovës, e cila
nuk mund të ndalet.
Kosova ditët e fundit po përballet me kritika të ashpra nga faktorët ndërkombëtarë pas nismës për ta shfuqizuar Ligjin për
Gjykatën
e
Speciale.
Diplomatët amerikanë dhe
evropianë kanë paralajmëruar
udhëheqësit e vendit dhe
deputetët për pasojat e rënda
që mund ta presin shtetin e
Kosovës nëse kjo nismë do të
kalojë në Kuvend.
Shefja e Zyrës së BE-së në
Prishtinë, Natalya Apostolova,
ka thënë se shfuqizimi i Ligjit
për Specialen do të ndikonte
për të keq në rrugën evropiane
të Kosovës.

Lëvizja Vetëvendosja mban
tryezë për Specialen
Lëvizja Vetëvendosje ka mbajtur të
mërkurën tryezë me temë "Dhomat e
Specializuara dhe raporti me institucionet
e Republikës së Kosovës". LV-ja ka vlerësuar se nisma për shfuqizimin e Gjykatës
Speciale është e dëmshme. Kjo nismë,
sipas përfaqësuesve të LV-së, është bërë
për interesa personale të individëve për ta

shpëtuar kokën e tyre.
Lideri i LV-së, Albin Kurti, ka thënë se iniciativa për shfuqizimin e Ligjit për
Specialen është e pasinqertë dhe joserioze. Ndërsa shefi i grupit parlamentar i
LV-së, Glauk Konjufca, ka thënë se ata që e
themeluan Specialen duhet të tregojnë
pse tash duan ta shfuqizojnë atë.

"Përgjegjësit kryesorë që po e iniciojnë
shfuqizimin e Gjykatës Speciale janë
Thaçi, Veseli dhe Haradinaj. Nëse Thaçi
mendon se Dhomat e Specializuara nuk
janë të drejta atëherë duhet t'i shkruajë
letër Mogherinit dhe të thotë se nuk qëndron prapa letrave të Jahjagës dhe të distancohet", ka thënë Konjufca.

Kryeministri Haradinaj viziton Ipeshkëvinë e Kosovës
PRISHTINË, 31 JANAR (ER) Kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj, ka vizituar të mërkurën Ipeshkëvinë e
Kosovës, me ç'rast është pritur nga ipeshkvi i Ipeshkëvisë
së Kosovës, Imzot Dodë
Gjergji. Gjatë takimit me

udhëheqësit e Kishës Katolike
të Kosovës, kryeministri
Haradinaj u njoftua për së
afërmi me punët dhe
aktivitetet e këtij institucioni
fetar, duke i përgëzuar për
bashkëpunimin. Kryeministri
Haradinaj ka vlerësuar kon-

tributin e ipeshkvit Dodë
Gjergji dhe të komunitetit
katolik, për krijimin e frymës
së mirëkuptimit ndërmjet
komuniteteve
fetare
në
Republikën e Kosovës, duke
shprehur mbështetjen e
Qeverisë.
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FLET PËR
"EPOKËN E RE",
RAMUSH TAHIRI
Politologu Ramush Tahiri
ka vlerësuar se ky
koalicion qeverisës dhe
kjo klasë politike nuk
mund t'u japin zgjidhje
çështjeve të rëndësishme për vendin. Në
këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", ai
ka thënë se pushtetarët
nuk dëshirojnë t'i çojnë
përpara proceset që janë
në interes të vendit dhe
të qytetarëve. Tahiri ka
theksuar se demarkacioni i kufirit me Malin e
Zi është bërë sipas
kritereve të përcaktuara,
por është politizuar më
shumë sesa që duhet
nga garnitura që po e
kundërshton pa
argumente. Sipas tij,
Kuvendi edhe mund ta
rrëzojë këtë marrëveshje, por nuk mund ta
ndryshojë kufirin në mes
të dy vendeve. Tahiri ka
folur edhe për rolin
opozitar, duke thënë se
opozita është shumë e
dobët

KJO KLASË POLITIKE

S’MUND T’U JAPË
ZGJIDHJE TEMAVE
TË RËNDËSISHME
Shqipe HETEMI
PRISHTINË , 31 JANAR - Analisti
politik Ramush Tahiri ka thënë
se iniciativa për ta shfuqizuar
ligjin për Gjykatën Speciale, e
marrë nga 43 deputetë të
Kuvendit të Kosovës, është
legale dhe ligjore. Megjithatë,
në këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re" ai ka
theksuar se deputetët e
Kuvendit duhet të jenë të
përgjegjshëm, prandaj duhet të
dinë pse dhe çfarë vendimesh
marrin. Kurse sa i përket
demarkacionit të kufirit me
Malin e Zi, Tahiri ka vlerësuar se

ky proces është bërë sipas
kritereve të përcaktuara, por
është politizuar më shumë sesa
që duhet nga garnitura që po e
kundërshton pa argumente.
Sipas tij, Kuvendi edhe mund ta
rrëzojë këtë marrëveshje, por
nuk mund ta ndryshojë kufirin
në mes të dy vendeve.
Politologu Tahiri ka bërë me dije
se ky koalicion qeverisës dhe kjo
klasë politike nuk mund t'u
japin zgjidhje çështjeve të
rëndësishme për vendin. Ai ka
thënë se pushtetarët nuk dëshirojnë t'i çojnë përpara proceset
që janë në interes të vendit dhe
të qytetarëve. Në këtë kontekst,
Tahiri ka vlerësuar se opozita

është shumë e dobët dhe nuk po
paraqet argumente bindëse për
asnjë çështje.
"Epoka e re": Z. Tahiri, si e keni
parë iniciativën për shfuqizimin
e Ligjit të Gjykatës Speciale?
Tahiri: Iniciativa për ta
shfuqizuar Ligjin për Gjykatën
Speciale, e marrë nga 43
deputetë të Kuvendit të
Kosovës, është legale dhe ligjore.
Kuvendi është sovran në
vendimet e tij. Tani kjo çështje
është duke i ndjekur procedurat
në Qeveri dhe ende nuk ka dalë
në seancë plenare. Arsyet për
këtë iniciativë duhet të
argumentohen nga deputetët

në seancë, nëse do të ketë një të
tillë. Në këtë rast, sipas
mendimit tim, nuk ka asnjë
rrethanë të re prej kohës së
miratimit të Ligjit për Dhomat e
Specializuara në vitin 2015, si
dhe nuk ka asnjë argument të ri
po nga ajo kohë. Plotësimndryshimet e ligjit, nëse nuk
kanë ndonjë argument të
vlefshëm, nuk bëhen vetëm nga
fakti se dikush i ka votat, sepse
nuk do të ishte demokratike. Në
vitin 2015 për çështjen e
Gjykatës Speciale deputetët
kanë pasur një debat, ku i kanë
dhënë
argumentet
dhe
kundërargumentet, më pas
është miratuar ligji për këtë
gjykatë. Argumentet se Specialja
është një gjykatë e njëanshme,
një-etnike dhe vetëm kundër
një grupi politik, kanë qenë
edhe para dy vjetëve por,
megjithatë, ligji është miratuar.
Pritjet se kjo gjykatë do t'i hetojë
edhe të ashtuquajturat krime
politike nuk janë të pritshme
sepse nuk janë të arsyeshme,
meqë kemi gjykatat e rregullta
të cilat duhet ta kryejnë punën e
vet
me
ndërgjegje
dhe
përgjegjësi
varësisht
prej
argumenteve që prezantohen.
"Epoka e re": Kjo iniciativë u
kundërshtua
nga
faktori
ndërkombëtar. Ishte iniciativë e
pamenduar mirë?
Tahiri: Ka pasur kundërshtim të

fuqishëm
të
miqve
ndërkombëtarë, përkatësisht të
ambasadorëve të Quintit. Nuk
pres që deputetët të jenë
frikacakë, por duhet të kenë
qëndrim parimor. Ashtu sikur
në kohën kur e kanë miratuar
këtë ligj në vitin 2015, besoj se i
kanë pasur argumentet. Edhe
në këtë rast duhet t'i kenë
argumentet dhe t'u qëndrojnë
besnikë parimeve të veta.
Deputetët e Kuvendit duhet të
jenë të përgjegjshëm sepse janë
përfaqësues të popullit, prandaj
duhet të dinë pse dhe çfarë
vendimesh marrin. Prandaj
mendoj se deputetët do të dinë
se si do të përcaktohen, ose t'i
tërheqin nënshkrimet, ose me
votë ta miratojnë nismën që e
kanë marrë. Aktualisht kjo
çështje është në Qeveri dhe
tani varet prej saj se si do të
procedojë tutje.
"Epoka e re": Duhet shfuqizuar
kjo gjykatë?
Tahiri: Për krime të luftës, pa
pretenduar nëse janë kryer nga
ushtria paramilitare serbe apo
nga UÇK-ja, do të ishte shumë
më e drejtë të kemi një gjykatë
të specializuar në kuadër të
sistemit juridik në Kosovë. Por,
tash jemi para aktit të kryer,
meqë Ligji për Gjykatën
Speciale është miratuar me
shumicën e plotë në Kuvend.
Tani e kemi një kundërshtim
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politik, por nuk do të thotë se
kemi argumente të reja. Se si do
të vendosin deputetët e
Kuvendit të Kosovës mbetet të
shihet. Sikurse mbetet të shihet
nëse do të ketë pasoja dhe nëse
do të penalizohen ata që e
shfuqizojnë Gjykatën Speciale.
"Epoka e re": Një problem tjetër
është edhe demarkacioni me
Malin e Zi. Cili do të jetë epilogu
i kësaj çështje?
Tahiri: Demarkacioni është
çështje e drejtë e cila e rregullon
sovranitetin dhe integritetin
territorial të Kosovës. Ky proces
është në dobi të Kosovës. Nuk
shoh ndonjë arsye që Kosova të
humbë territor. Mendoj se
demarkacioni është bërë sipas
kritereve të përcaktuara, por
është politizuar më shumë sesa
që duhet nga garnitura që po e
kundërshton pa argumente.
Tani varet se si do të përcaktohet
Kuvendi karshi marrëveshjes së
demarkacionit. Kuvendi edhe
mund
ta
rrëzojë
këtë
marrëveshje, por nuk mund ta
ndryshojë kufirin. Kufiri do të
mbetet aty ku ka qenë, sepse
Kosova nuk ka pretendime
territoriale ndaj Malit të Zi dhe
nuk mund ta shtyjë kufirin për
asnjë milimetër nëse nuk ka
marrëveshje ndërmjet dy
vendeve për një gjë të tillë.
"Epoka e re": Nëse vazhdohet
me këtë ritëm, ky koalicion
qeverisës mund t'i shtyjë
përpara këto dy procese dhe
proceset e tjera të rëndësishme
për vendin?
Tahiri: Nuk besoj. Këta

deputetë dhe kjo garniturë
politike janë të politizuar dhe
nuk kanë argumente profesionale
e shkencore as për asnjërën e as
për çështjen tjetër. Prandaj ky
koalicion dhe kjo klasë politike
nuk besoj se do të mund t'i
japin zgjidhje asnjë prej
çështjeve të rëndësishme për
vendin. Jo pse nuk mundën, por
sepse nuk dëshirojnë t'i çojnë
përpara proceset që janë në
interes të vendit dhe të
qytetarëve. Pra, nuk duan ta
ratifikojnë marrëveshjen e
demarkacionit si dhe nuk duan
ta lënë ta vazhdojë punën
Gjykata Speciale.
"Epoka e re": Për shkak të këtyre
dy çështjeve qytetarët e Kosovës
vazhdojnë të jenë të izoluar.
Madje raportuesi i Kosovës në
Parlamentin Evropian e bëri të
qartë se Kosova ka humbur
trenin për këtë vit sa i përket
liberalizimit të vizave.
Tahiri: Natyrisht se Kosova ka
humbur këtë mundësi, sepse
është zotuar për t'i përmbushur
kriteret e përcaktuar por, në
fakt, nuk i ka përmbushur.
Është fakt se Kosova do të jetë e
izoluar, sepse udhëheqja e saj,
në këtë rast qeveritarët dhe
deputetët, nuk po i marrin
vendimet që çojnë përpara
vendin. Pastaj pasojat do t'i
vuajë populli. Ata nuk po duan
t'u japin zgjidhje të kënaqshme
këtyre çështjeve ashtu siç
kërkon bashkësia ndërkombëtare. Prandaj këtë gjendje do
ta kemi deri në zgjedhjet e
ardhshme, sepse nuk kemi
mekanizma të tjerë me të cilët
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mund të ndikojmë në vendimmarrje. Nuk mund të themi se
Haradinaj nuk e ka përkrahjen e
popullit, sepse i ka 61 vota në
Kuvend, po ashtu nuk mund të
themi se nuk e ka përkrahjen
ndërkombëtare,
sepse
ky
koalicion është bërë me
përkrahjen e ambasadorëve që
sot po i kritikojnë vendimet e
këtij koalicioni. Ne nuk kemi
mekanizma demokratikë që
ndikojnë në vendimmarrjen e
Qeverisë. përveç Kuvendit. Dhe
nëse Kuvendi është në të njëjtin
qëndrim me Qeverinë, atëherë
jemi në bllokadë.
"Epoka e re": Çfarë i duhet
Kosovës një koalicion që nuk
punon për interesa të shtetit e
të qytetarëve? Dhe si e shihni
rolin e opozitës në këtë drejtim?
Tahiri: Ata po thonë se po
punojnë për interesa të vendit.
Përderisa janë në pushtet dhe
thirrën në votën e popullit,
mund të thonë çfarë të duan.
Nuk
kemi
opozitë
dhe
demokraci të mirëfilltë. Opozita
është shumë e dobët dhe nuk
po paraqet argumente bindëse
e ligjore për asnjë çështje.
"Epoka e re": Kjo opozitë
mendoni se është e pafuqishme
përball kësaj qeverie? Opozita
po përmend zgjedhje të reja.
Tahiri: Zgjedhje mund të ketë
nëse opozita bën mocion
mosbesimi ndaj Qeverisë, por
aktualisht nuk ka mocion.
Zgjedhje të reja mund të ketë
edhe në rast se kryeministri jep
dorëheqje, por një gjë e tillë nuk
besoj se mund të ndodhë.

Zëvendëskryeministri, njëherësh ministër i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, ka raportuar në Komisionin për Punë të
Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

22 ambasadorë do të kthehen në Kosovë
Ministri i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, para
anëtarëve të Komisionit për Punë të Jashtme,
Diasporë dhe Investime Strategjike, ka bërë me
dije se 22 ambasadorëve nuk do t'u vazhdohet
mandati. Ai ka thënë se këta ambasadorë do të
zëvendësohen me diplomatë të tjerë
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 31 JANAR - Komisioni
për Punë të Jashtme, Diasporë
dhe Investime Strategjike, nën
kryesimin e kryetares Vjosa
Osmani, ka mbajtur të mërkurën
mbledhjen e radhës, në të cilën
ka raportuar zëvendëskryeministri, njëherësh ministër i
Punëve të Jashtme, Behgjet
Pacolli. Ai Pacolli ka raportuar për
gjendjen në shërbimin e jashtëm
të Republikës së Kosovës si dhe
për ecurinë lidhur me njohjen e
pavarësisë së Kosovës. Me këtë
rast, ministri Pacolli vuri në dukje
angazhimin e tyre dhe sfidat që
janë duke hasur gjatë aktiviteteve
diplomatike. Ai para anëtarëve të
këtij komisioni ka përmendur një
mori takimesh me përfaqësues

shtetesh dhe qeverish të
ndryshme, ndërkaq ka shprehur
optimizëm se rezultatet në këtë
fushë do të jenë të prekshme.
Pacolli ka vlerësuar se angazhimi
diplomatik nuk është çështje
vetëm e një ministrie apo ndonjë
institucioni por, sipas tij, është
çështje për të cilën duhet të
angazhohen të gjithë mekanizmat shtetërorë. Nga ky këndvështrim, ministri Pacolli u
shpreh se Kuvendi i Kosovës,
veçanërisht Komisioni për Punë
të Jashtme, duhet të jetë më i
angazhuar në diplomacinë parlamentare jashtë vendit dhe për
këtë i siguroi anëtarët e komisionit për ndihmë të pakursyer. Duke
folur për sfidat në angazhimin e
tyre, Pacolli ka bërë me dije se
shteti serb për shërbimin e tyre
diplomatik ka ndarë 300 milionë

dollarë dhe ka angazhuar një ekip
prej 20 vetash, i cili ka për qëllim
pengimin e integrimit të Kosovës
në mekanizmat ndërkombëtarë.
Po ashtu, Pacolli ka bërë me dije
se shteti i Egjiptit nuk ka
ndryshuar qëndrim ndaj vendit
tonë, ndërkaq ka nënvizuar se
edhe Madagaskari nëpërmjet një
note verbale dërguar Kosovës si
dhe Serbisë, ka konfirmuar rinjohjen për Kosovën.
Lidhur me angazhimin e MPJ-së
për anëtarësimin në mekanizmat

ndërkombëtarë, ministri njoftoi
se në kuadër të ministrisë është
formuar një grup punues i cili ka
për qëllim hartimin e një plani
për angazhime konkrete të ministrisë. Në vijim ministri Pacolli
ka bërë me dije edhe për gjendjen e shërbimit diplomatik në
kuadër të ministrisë si dhe për
ecurinë
e
emërimit
të
ambasadorëve. Lidhur me këtë,
ai ka thënë se MPJ-ja është duke
u reformuar dhe për këtë ka formuar një komision, i cili gjatë

muajit shkurt do ta paraqesë
gjendjen
e
përgjithshme
organizative në MPJ, si dhe
gjendjen e shërbimit diplomatik
në kuadër të ministrisë. Ai ka
pohuar se 22 ambasadorëve nuk
do t'u vazhdohet mandati. "22
ambasadorë do të kthehen në
Kosovë, do të shkëputen nga
vendet përkatëse. S'bën të rrinë
më shumë se një mandat. Ata do
të kthehen në Kosovë dhe të
zëvendësohen me diplomatë të
tjerë", ka deklaruar Pacolli.
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Besiana bëhet me shtatoret
e katër heronjve
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë
se sot është një emocion i paharrueshëm kur
çdokush sheh shtatoren e Zahirit, të Hakifit, të
Edmondit dhe të Ilirit në qendër të qytetit në Besianë.
Ai ka pohuar se këto shtatore të tyre bartin një
mesazh të madh për gjeneratat e reja që do ta
trashëgojnë shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës
Faton DERMAKU
BESIANË, 31 JANAR - Në "Sheshin e
Dëshmorëve" në Besianë janë
zbuluar të mërkurën shtatoret e
heronjve Edmond Hoxha, Hakif
Zejnullahu, Zahir Pajaziti dhe Ilir
Konushevci. Përurimi i tyre u bë
në 21-vjetorin e rënies së Zahir
Pajazitit, Edmond Hoxhës dhe
Hakif Zejnullahut.
Të pranishëm në këtë ceremoni
ishin zyrtarë të lartë shtetërorë
dhe komunalë të cilët e çmuan
lart veprën e këtyre dëshmorëve.
Kjo ngjarje është mbajtur nën
përkujdesjen e kryetarit të
Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli.
Kryeparlamentari Veseli, i cili ka
qenë pjesë e zbulimit të shtatoreve të këtyre heronjve, ka
thënë se sot është një emocion i
paharrueshëm kur çdokush sheh

shtatoren e Zahirit, të Hakifit, të
Edmondit dhe të Ilirit në qendër
të qytetit në Besianë. Ai ka thënë
se këto shtatore të tyre bartin një
mesazh të madh për gjeneratat e
reja që do ta trashëgojnë shtetin e
pavarur dhe sovran të Kosovës.
"Bartin mesazhin se si punohet,
luftohet e sakrifikohet për atdheun. Ushtria Çlirimtare e Kosovës
është vepra më sublime që ka krijuar populli ynë në histori. E tillë
do të mbetet përgjithmonë, sepse
tregimi për lirinë e Kosovës nuk
mund të shkruhet pa UÇK-në",
ka thënë Veseli.

Thaçi: Rënia e Zahirit,
kthesë në historinë e
Kosovës
Me rastin e 21-vjetorit të rënies së
Zahir Pajazitit, Edmond Hoxhës

dhe Hakif Zejnullahut, presidenti
i Kosovës, Hashim Thaçi, ka bërë
homazhe te shtatorja e Zahir
Pajazitit në Prishtinë. Ai ka thënë
se rënia e heronjve të kombit ka

shënuar kthesë në historinë e
Kosovës. "Kemi ardhur t'i
nderojmë heronjtë tanë. Rënia e
këtyre heronjve të kombit,
komandantëve të parë të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, bëri
kthesën e madhe në lëvizjen
kombëtare të Kosovës, por edhe
tek bashkësia ndërkombëtare, se
në Kosovë po fillon një etapë e re,
një etapë e rezistencës së armatosur
masive", ka thënë Thaçi.

Haradinaj: Zahiri, Hakifi
dhe Edmondi do të jenë
përherë në kujtesën tonë
Edhe kryeministri i vendit,
Ramush Haradinaj, ka bërë
homazhe pranë shtatores së
heroit Zahir Pajaziti në 21vjetorin e rënies së tij me
bashkëluftëtarët Hakif Zejnullahu
dhe Edmond Hoxha. "Vepra e
heronjve të kombit mbetet
frymëzim dhe udhërrëfyes për të
gjithë brezat që pasojnë. Zahiri,
Hakifi dhe Edmondi do të jenë
përherë në kujtesën tonë. Lavdi e

Lansohet projekti për avancimin e të drejtave të njeriut në polici
PRISHTINË, 31 JANAR (ER) - Të
mërkurën në Prishtinë është
lansuar
projekti
për
avancimin e të drejtave të
njeriut në Policinë e Kosovës.
Ky projekt, i cili bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian
(BE) dhe Këshilli i Evropës
(KE), do të zbatohet në partneritet me Ministrinë e
Punëve të Brendshme (MPB),
përkatësisht
Policinë
e
Kosovës dhe Inspektoratin
Policor.
Zëvendësministri i Punëve të
Brendshme,
Abduselami
Shkodra, ka thënë se duke u

bazuar në orientimin liberal
demokratik kushtetues që ka
Kosova dhe obligimet që merr
si subjekt i së drejtës
ndërkombëtare, ka ndërmarrë
masat dhe veprimet e nevojshme për përmbushjen e
obligimeve ndërkombëtare që
dalin nga e drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut,
duke përfshirë këtu edhe
respektimin e të drejtave të
njeriut nga organet e rendit
gjatë zbatimit të ligjit.
"Qeveria e Republikës së
Kosovës,
përkatësisht
Ministria e Punëve të

Brendshme,
bashkëpunon
ngushtë edhe me institucionet
relevante dhe shoqërinë civile
për mbrojtjen e të drejtave dhe
lirive të njeriut", ka thënë
Shkodra.
Ky projekt ka për qëllim përmirësimin e mbrojtjen e të
drejtave të njeriut nga policia
dhe forcimin e mëtejshëm të
sistemit të kontrollit të
pavarur policor.
Projekti pritet të përfundojë
deri më 30 prill të vitit të
ardhshëm, me një buxhet të
përgjithshëm prej 600 mijë
eurosh.

përjetshme!", ka thënë Haradinaj.

Kurti: Zahir Pajaziti i dha
një hov të madh UÇK-ssë
Edhe
kryetari
i
Lëvizjes
Vetëvendosje, Albin Kurti, ka
kujtuar heronjtë Zahir Pajaziti,
Hakif Zejnullahu e Edmond Hoxha
në përvjetorin e 21-të të rënies së
tyre. Kurti ka thënë se respekti i
dëshmorëve e martirëve të kombit
është respekt për vetën si qytetarë
të Republikës. "Sot, me rastin e
21-vjetorit të rënies së heronjve të
kombit Zahir Pajazitit, Hakif
Zejnullahut e Edmond Hoxhës,
bëjmë nderime para shtatores së
Zahirit këtu në kryeqytet. Respekti
për heronjtë, dëshmorët dhe martirët e kombit tonë, është respekt për
veten tonë si qytetarë të Republikës,
si aktivistë politikë e si politikanë
përfaqësues. Zahir Pajaziti ishte
pararendës i luftës çlirimtare dhe i
dha një hov të madh UÇK-së.
Populli i Kosovës asokohe e fitoi besimin në UÇK-në dhe kësisoj atij iu
rrit vetëbesimi" ka thënë Kurti.
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Kuvendi i Kosovës ka mbajtur seancë të jashtëzakonshme lidhur me ndotjen alarmante të ajrit

Deputetët kërkojnë masa që të
parandalohet ndotja e ajrit
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur të mërkurën
seancë të jashtëzakonshme lidhur me ndotjen
alarmante të ajrit në Prishtinë. Deputetët e kanë
vlerësuar të domosdoshëm përmirësimin e
politikave mjedisore lidhur me cilësinë e ajrit.
Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, ka kërkuar
bashkëpunimin e të gjitha institucioneve
përgjegjëse që të ndikojnë në përmirësimin e
ajrit në Prishtinë dhe në komunat e tjera
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 31 JANAR - Kuvendi i
Kosovës ka mbajtur të mërkurën
seancë të jashtëzakonshme në të
cilën ka debatuar lidhur me
ndotjen alarmante të ajrit në
kryeqytet. Kjo seancë është
mbajtur me iniciativë të kryeparlamentarit Kadri Veseli. Ky i fundit
në fjalën e tij gjatë seancës së
jashtëzakonshme për cilësinë e
ajrit në Prishtinë ka thënë se jeta e
qytetarëve në kryeqytet pothuajse është ngulfatur dhe ka kërkuar
të dilet me rekomandime për
cilësinë e ajrit, i cili kohët e fundit
ka marrë përmasa shqetësuese.
"Ne kemi trashëguar një gjendje
të mjerueshme të faktorëve që
shkaktojnë ndotjen ambientale,
siç është KEK-u në Obiliq, Trepça
në Mitrovicë apo edhe ndotja e
lumenjve. Po ashtu, edhe kaosi
urbanistik i ka ndihmuar gjendjes
edhe më të rëndë ambientale.
Këtu hyn edhe papërgjegjësia
jonë për hedhjen e mbeturinave
dhe prerja e drurëve që kanë
shkaktuar ndotjen e ajrit", ka
thënë Veseli.
Ai ka kërkuar bashkëpunimin e të
gjitha institucioneve përgjegjëse
që të ndikojnë në përmirësimin e
ajrit në Prishtinë dhe në komunat
e tjera. Veseli ka kërkuar të

krijohet një buxhet i veçantë për
përkrahjen e investimeve të qytetarëve dhe bizneseve, me të cilat
ulen shpenzimet e jetesës dhe
rritet cilësia e shëndetit, duke
investuar në izolimin e shtëpive
dhe ndërtesave të paizoluara në
Kosovë. "Kemi një projekt të
jashtëzakonshëm,
projektin
amerikan të MCC-së, i cili ka
ndarë tashmë 22 milionë dollarë.
Ky Kuvend të votojë që Qeveria e
Kosovës të ndajë 30 milionë euro
për këtë qëllim që do t'i përmirësojë ekonomitë familjare, në
veçanti izolimin e shtëpive. Pastaj
zgjerimi i projektit të koogjenerimit dhe mbjellja e drunjve në
zonat urbane. Trajtimi i ujërave të
zeza dhe trajtimi i mbeturave...",
ka thënë Veseli.
Ministrja e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor, Albena
Reshitaj, gjatë fjalës së saj në
Kuvend, ka treguar se kush është
shkaktari kryesor i ndotjes së ajrit
në Prishtinë. Ajo ka theksuar se
termocentralet janë ndotësit më
të mëdhenj të ajrit në Prishtinë,
duke shtuar se filtrat e termocentralit "Kosova B" nuk janë kontrolluar prej vitit 1985. "Në masat
afatmesme kemi kërkuar dhe
rekomanduar Ministrisë së
Zhvillimit Ekonomik dhe ministrive të tjera që ta zgjerojnë
rrjetin e koogjenerimit në qytetin

Prishtinasit
kërkojnë ajër të
pastër
PRISHTINË, 31 JANAR - Disa qindra
qytetarë të Prishtinës, me moton
"Duam ajër të pastër", kanë
protestuar të mërkurën në
Sheshin "Skënderbeu" dhe para
objektit të Kuvendit të Kosovës,
me qëllim të sensibilizimit të
opinionit dhe institucioneve të
vendit për nivelin alarmant të cilësisë së ajrit në kryeqytet.
Ditët e fundit, cilësia e ajrit, sipas
matjeve zyrtare, është e rrezikshme për shëndetin e njerëzve.
Komuna e Prishtinës dhe Qeveria
e Kosovës kanë marrë masa të
caktuara, në përpjekje për ta ulur

nivelin e ndotjes së ajrit.
Protestuesit në Prishtinë kanë
vendosur para Kuvendit të
Kosovës pankartat me mesazhe
kundër ndotjes së ajrit. "Helm",
"U ngufatëm", "Kontrollo cilësinë
e naftës", "Ajër", ishin disa nga
mesazhet e parullave që mbanin
protestuesit në duar. Në emër të
qytetarëve që kanë protestuar ka
folur Vullnet Krasniqi, i cili ka
thënë se përgjegjësinë kryesore
për cilësinë e ajrit në Prishtinë e
bartin institucionet e vendit për
shkak të shpërfilljes që i kanë bërë
këtij problemi për vite të tëra.

e Prishtinës dhe qendrat e tjera të
Kosovës ku ajo është e mundur.
Ky projekt kapital besoj se do të
realizohet
brenda
vitit.
Gjithashtu, kemi kërkuar nga
komunat të riorganizohet transporti publik dhe të promovohet
ky transport në ato zona ku ndotja e ajrit është më e lartë", ka bërë
me dije Reshitaj.
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje,
Dardan Sejdiu, ka bërë disa
propozime për të ndikuar në përmirësimin e cilësisë së ajrit. Ai ka
theksuar se projekti i koogjenerimit ka qenë një nga shembujt më
të mirë se si mund të përdoret një
burim i energjisë për ta mënjanuar një ndotës, siç ishte mazuti në
ngrohtoren "Termokos". "Sipas
një studimi që është bërë, me 24
milionë euro mund të dyfishohet
kapaciteti i koogjenerimit, nga

140 megavatë energji termike. Kjo
do t'i mundësonte 'Termokos'-it
ta bëjë lidhjen e 180 mijë
konsumatorëve, pra dyfishi i
kapaciteteve, nga 90 mijë sosh sa i
kemi sot. Në komunat ku kemi
këtë cilësi të ajrit duhet të
shikohet me urgjencë për
subvencionimin e qytetarëve të
cilët nuk e kanë gjendjen e mirë
ekonomike, pra t'u ndihmohet
nga lëvizja e ngrohjes me thëngjill
në ngrohje të tjera që nuk
shkaktojnë ndotje të ajrit", ka
thënë Sejdiu.
Ndërsa deputetja e Lidhjes
Demokratike të Kosovës, Besa
Gaxherri, ka kritikuar vendimin e
Komunës së Prishtinës dhe të
Ministrisë së Mjedisit për ndalimin
e qarkullimit të veturave në
kryeqytet si pjesë e masave për
ndalimin e ndotjes së ajrit.

Kurse kryetari i grupit parlamentar
i AAK-së, Ahmet Isufi, ka thënë se
mbipopullimi në kryeqytet ka
ndikuar në shfrytëzimin pa
kontroll
të
automjeteve.
"Elementi që duhet të jetë prioritet
është shfrytëzimi i hapësirave për
gjelbërim dhe kjo duhet të bëhet
në masë të madhe në Prishtinë",
ka thënë Isufi.
Në këtë seancë të Kuvendit ka
folur edhe ministri i Punëve të
Brendshme, Flamur Sefaj, i cili ka
thënë se vendimi i Komunës së
Prishtinës për parandalimin e
veturave ka qenë vendim i
guximshëm. Ai ka thënë se policia
është angazhuar për të ndihmuar
në këtë plan të veprimit.
Seanca e thirrur për të diskutuar
për ndotjen e ajrit në kryeqytet do
të vazhdojë edhe sot (e enjte) në
orën 10:00.
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BB-ja ndihmon Kosovën me 20 milionë euro
për bujqësi dhe zhvillim rural
Beqaj: Banka Botërore,
partnere strategjike e
Ministrisë së Inovacionit
dhe Ndërmarrësisë

Menaxheri i Zyrës së Bankës Botërore në Kosovë, Marco Mantovanelli, ka
bërë me dije se nëpërmjet këtij projekti katërvjeçar, i cili arrin vlerën prej
20.8 milionë eurosh, synojnë avancimin e një sektori bujqësor konkurrues,
produktiv dhe të qëndrueshëm
Arbisa SHEFKIU
PRISHTINË, 31 JANAR - Ministri i
Bujqësisë,
Pylltarisë
dhe
Zhvillimit Rural, Nenad Rikalo,
ka pritur të mërkurën në takim
menaxherin e Zyrës së Bankës
Botërore në Kosovë, Marco
Mantovanelli, me të cilin ka
biseduar për bashkëpunimin e
mëtutjeshëm në kuadër të
Projektit për Bujqësi dhe
Zhvillim Rural (ARDP) të BB-së,
përmes të cilit investimet në
sektorin e bujqësisë do të arrijnë vlerën prej 20.8 milionë
eurosh.
Ministri Rikalo ka falënderuar
Bankën Botërore për mbështetjen që kanë dhënë deri më tash
për zhvillimin e sektorit të
bujqësisë në Kosovë si dhe për

angazhimin e saj në shumë projekte të rëndësishme në këtë
sektor. Duke shprehur gatishmërinë për bashkëpunimin e
mëtejmë në kuadër të vazhdimit të Projektit për Bujqësi dhe
Zhvillim Rural të BB-së, ministri
Rikalo ka theksuar nevojën që
kjo mbështetje në kuadër të
këtij projekti të shtrihet në sektorë të ndryshëm të bujqësisë,
duke ndikuar kështu në zhvillimin e mëtejmë të bujqësisë në
vend, në rritjen e prodhimit dhe
në motivimin për t'u marrë me
bujqësi.
Ndërsa menaxheri i BB-së,
Marco Mantovanelli, ka vlerësuar zhvillimet e deritashme
për avancimin e sektorit të
bujqësisë në vend dhe ka rikonfirmuar gatishmërinë e BB-së
për mbështetjen e mëtejmë të

sektorit të bujqësisë dhe zhvillimit rural në Kosovë përmes
projekteve konkrete në kuadër
të vazhdimit të projektit për
këtë sektor. Ai ka treguar se
përmes këtij projekti katërvjeçar, i cili arrin vlerën prej 20.8
milionë
eurosh,
synojnë
avancimin e një sektori bujqësor konkurrues, produktiv dhe
të qëndrueshëm. Të dy janë
pajtuar se suksesi i deritashëm i
projektit për bujqësi dhe zhvillim rural, që zbatohet nga
MBPZhR-ja dhe BB-ja, duhet të
jetë bazë për thellimin e
bashkëpunimit të ndërsjellë.
Vitin e kaluar Qeveria e Kosovës
e ka nënshkruar marrëveshjen
financiare me Bankën Botërore
për vazhdimin e projektit për
bujqësi dhe zhvillim rural për
katër vjetët e ardhshëm.

PRISHTINË, 31 JANAR (ER) - Ministri
i Ministrisë së Inovacionit dhe
Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, ka
pritur në takim Marco
Mantovanelli,
drejtor
për
Kosovën në Bankën Botërore. Në
këtë takim ministri Beqaj ka
theksuar
mundësinë
e
bashkëpunimit në fushën e
inovacionit dhe të zhvillimit të
projekteve të përbashkëta.
Beqaj
e
ka
njoftuar
Mantovanellin me prioritetet
dhe planin e punës së Ministrisë
së
Inovacionit
dhe
Ndërmarrësisë. "Banka Botërore
do të jetë partnere strategjike e
Ministrisë së Inovacionit dhe
Ndërmarrësisë për ndërtimin e
kapaciteteve për zhvillim të

qëndrueshëm ekonomik", është
shprehur Beqaj pas takimit.
Temë diskutimi e takimit ishte
edhe
mundësia
e
bashkëpunimit të Ministrisë së
Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
dhe Bankës Botërore në fushën
e Inovacionit, zhvillimit të
projekteve të përbashkëta më
qëllim të krijimit të vendeve të
reja të punës, me fokus tek gratë
dhe të rinjtë, si dhe përkrahja e
sektorit privat në rritjen e
konkurrueshmërisë. Po ashtu,
ministri Beqaj ka shprehur edhe
falënderimin e tij për përkrahjen
e vazhdueshme që Banka
Botërore ua ka dhënë institucioneve të Republikës së
Kosovës.

Haradinaj pezullon vendimin për rritjen
e pagave të Qeverisë
Pas kërkesës së 30 deputetëve të Kuvendit të
Kosovës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së
vendimit për nivelizim të pagave, të marrë më 20
dhjetor nga Qeveria e Kosovës, kam vendosur që
përkohësisht, deri në një vendim të Gjykatës
Kushtetuese, ta kërkoj pezullimin e këtij vendimi
PRISHTINË, 31 JANAR (ER) Kryeministri i vendit, Ramush
Haradinaj, e ka quajtur politik
vendimin e Agjencisë Kundër
Korrupsionit (AKK) lidhur me rritjen e pagave për qeveritarët. Ai
përmes një postimi në llogarinë e
vet në "Facebook" ka bërë me dije
se ka vendosur që vendimin për
rritjen e pagave për qeveritarët ta
pezullojë deri në një vendim të
Gjykatës Kushtetuese. "Vendimin e
AKK-së lidhur me nivelizimin e
pagave e vlerësoj të paqëndrueshëm dhe të ndikuar politikisht. Për këtë vendim kemi
dorëzuar përgjigje të qartë dhe kjo

është e njohur për opinionin.
Megjithatë, pas kërkesës së 30
deputetëve të Kuvendit të Kosovës
për vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimit për nivelizim
të pagave, të marrë më 20 dhjetor
nga Qeveria e Kosovës, kam
vendosur që përkohësisht, deri në
një
vendim
të
Gjykatës
Kushtetuese, ta kërkoj pezullimin e
këtij vendimi. Shqetësimi im dhe i
Qeverisë është se ky pezullim
godet më së shumti gjyqtarët dhe
prokurorët, duke qenë se pagat e
tyre janë të ndërlidhura drejtpërdrejt
me vendimin për nivelizimin e
pagave", ka thënë Haradinaj.
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Hamza ia dorëzon Apostolovës
programin për reforma në ekonomi
Ministri i Financave, Bedri Hamza,
me rastin e dorëzimit të programit
për reforma në ekonomi 2018-2020,
ka theksuar se ky program u
përmbahet plotësisht instruksioneve
dhe kritereve për analizë rigoroze të
përcaktuara nga Komisioni
Evropian. Ai ka thënë se rritja
ekonomike pritet të tejkalojë 4.5 për
qind, ndërsa stoku i borxhit po rritet
me kujdes, kryesisht përmes
kredive koncesionare
Qendresa RAMA
PRISHTINË, 31 JANAR - Ministri i
Financave, Bedri Hamza, ka
dorëzuar të mërkurën në Zyrat e
Komisionit Evropian programin
për reforma në ekonomi
2018-2020. Hamza ka theksuar
se programi i reformave edhe
këtë vit u përmbahet plotësisht
instruksioneve dhe kritereve për
analizë rigoroze të përcaktuara
nga Komisioni Evropian. Ai ka
bërë me dije se për herë të parë
ky program është hartuar me
pjesëmarrje të drejtpërdrejtë të
palëve me interes nga shoqëria
civile
dhe
komuniteti
i
bizneseve, duke u bazuar në një
proces
gjithëpërfshirës
të
konsultimeve. "Po ashtu, edhe
institucionet e pavarura publike
kanë dhënë kontribut të
drejtpërdrejtë në azhurnimin e
këtij programi", ka thënë
ministri Hamza.
Ai ka shtuar se institucionet
tona kanë punuar me përkushtim
të lartë që mbi bazën e
evidencës të identifikohen
nevojat dhe veprimet për adresimin e pengesave strukturore të
ekonomisë. "Në të njëjtën kohë,
kemi raportuar në mënyrë
objektive mbi performancën e
reformave gjatë vitit 2017.
Jemi plotësisht të vetëdijshëm
se na pret një rrugë e gjatë e
transformimit për të arritur
konvergjencë me anëtarët e
Unionit. Përsosja e ekonomisë
së tregut kërkon reforma afatgjata të cilat krijojnë një ambient

për rritje të produktivitetit dhe
gradualisht zhvillojnë aftësinë e
ekonomisë për t'u përballur me
konkurrencën e një tregu të vetëm
evropian. Drejt këtij rrugëtimi,
gjithsesi, hapi i parë është planifikimi më i mirë strategjik, që siguron se burimet tona të kufizuara
shfrytëzohen në mënyrën më
efektive të mundshme", ka thënë
ai, duke shtuar se programi për
reforma në ekonomi është platformë që mundëson përsosjen e
planifikimit strategjik buxhetor
dhe politik, si dhe mundëson
efektivitet më të lartë të qeverisjes
sonë. "Fokusi kryesor është vendosur për përmirësimin e ambientit rregullator, adresimin e
boshllëqeve në infrastrukturën
publike, orientimin e shpenzimeve për sektorët prioritarë (rendit, edukimit dhe shëndetësisë), të
gjitha këto me një fokus të qartë
për krijimin e kushteve për zhvillim të udhëhequr nga sektori pri-

vat", është shprehur Hamza.
Ai ka pohuar se ambienti
makroekonomik, për dallim nga
viti i mëhershëm, është më i favorshëm dhe ofron mundësi të mirë
që mundësitë fiskale të drejtohen
nga reformat afatgjata. "Rritja
ekonomike pritet të tejkalojë 4.5
për qind, ndërsa stoku i borxhit po
rritet me kujdes, kryesisht përmes
kredive koncesionare. Rreziqet
janë të balancuara", ka deklaruar
Hamza.
Kriteri ekonomik është vetëm një
nga kushtet e përcaktuara nga
Komisioni
Evropian
për
anëtarësimin e vendeve në BE. Në
kuadër të kritereve ekonomike të
BE-së përfshihen: stabiliteti
makro-financiar,
ambienti
mirëpritës biznesor, tregjet
funksionale të fuqisë punëtore
dhe financiare, nivelet kualitative
cilësore në arsim, në infrastrukturë, inovacion dhe integrim
ekonomik.

Apostolova: Boshti i
qeverisjes ekonomike,
shtyllë e strategjisë së
zgjerimit
Ndërkaq
përfaqësuesja
e
Bashkimit
Evropian
në
Prishtinë, Nataliya Apostolova,
ka thënë se Kosova duhet t'i
përmbushë kriteret ekonomike
të kërkuara nga Bashkimi
Evropian, në mënyrë që të
kualifikohet për tregun e
përbashkët të BE-së.
Kriteret ekonomike evropiane,
ka theksuar Apostolova, nënkuptojnë një ekonomi funksionale të
tregut, që ka kapacitete t'i bëjë
ballë konkurrencës brenda tregut
të përbashkët të BE-së.
"Komisioni Evropian, për çdo

vit, në raportin për Kosovën, jep
një pasqyrë të gatishmërisë dhe
progresit për përmbushjen e
kriterit ekonomik", theksoi ajo.
Apostolova ka theksuar se
programi
i
reformave
ekonomike është shumë proces i
rëndësishëm për BE-në. "Boshti
i qeverisjes ekonomike është si
një prej tri shtyllave të strategjisë
së zgjerimit", ka deklaruar
Apostolova. Ajo e ka rikujtuar
Qeverinë e Kosovës se zbatimi i
kritereve ekonomike është
kërkesë kryesore për anëtarësim
në Bashkimin Evropian.

"Germania" lanson linjën Prishtinë - Kopenhagën
PRISHTINË, 31 JANAR (ER) - Në
fund të muajit mars aviokompania e pavarur gjermane
"Germania" do të hapë një linjë
të re Kopenhagë - Prishtinë.
Aeroplanët e gjelbër me të
bardhë do të fluturojnë mes
dy qyteteve çdo të premte.
Linja do të operohet në
bashkëpunim të ngushtë me
partnerin e saj të kamotshëm
"Air Prishtina" në fluturimet
për në Kosovë dhe anasjelltas.

Sipas
një
njoftimi
të
Aeroportit të Prishtinës, biletat nga Kopenhagëni dhe
Parisi për në Prishtinë dhe
anasjelltas janë në dispozicion
duke filluar nga vetëm 79
euro për një drejtim dhe mund
të rezervohen online në
www.flygermania.com, ose
duke telefonuar +49 30 610
818 000 (tarifa standarde nga
linjat
telefonike
fikse
gjermane, tarifat e telefonisë

celulare mund të ndryshojnë)
apo nëpërmjet një agjencie
turistike. "Biletat për fluturimet
me 'Germania' nga Prishtina
për në Kopenhagën, Paris dhe
vende të ndryshme mund të
rezervohen me 'Air Prishtina'
në www.airprishtina.com. Të
gjitha çmimet e cituara
përfshijnë të gjitha taksat dhe
tarifat", është bërë me dije në
njoftimin e Aeroportit të
Prishtinës.
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I jepet lamtumira e fundit
ish-ushtarit të UÇK-së, Haradin Bala
DRENAS, 31 JANAR (ER) - Në varrezat e dëshmorëve në Kleçkë
është varrosur ish-ushtari i
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
(UÇK), Haradin Bala, i cili ka
ndërruar jetë dje në orët e her-

shme të mëngjesit. Në varrimin e
tij kanë marrë pjesë shumë
bashkëluftëtarë, zyrtarë të institucioneve qendrore dhe lokale si
dhe bashkëqytetarë.
Zëvendëskryeministri i vendit,
Fatmir Limaj, ka çmuar lart rolin
e Balës gjatë luftës së vitit 1999,
por edhe pas luftës që, siç ka
thënë ai, ka mbrojtur me dinjitet

luftën e shenjtë.
Limaj ka thënë se vdekja e
Haradin Balës është humbje e
madhe për familjen, miqtë dhe
Kosovën në përgjithësi. Ai ka
theksuar se Bala ishte njeri i

familjes Bala", ka thënë Limaj.
Limaj dhe Bala, përveç në luftë,
kanë qenë bashkë edhe në
Tribunalin e Hagës për akuzat
për krime lufte. Kryesia e
Organizatës së Veteranëve të
Luftës së UÇK-së ka shprehur
ngushëllime për familjen Bala.
"Mbahuni e qëndroni të fortë në
këto momente dhimbjeje që
ndjeni për babanë e juaj. Ai nuk
ishte vetëm i juaji, por edhe i
popullit sepse dihen kontributet
e mëdha të tij që dha për çështjen
kombëtare. Lavdi jetës dhe
veprës së tij!", është thënë në
ngushëllimin e OVLUÇK-së.

drejtë, punëtor, kontribuues i
madh i luftës së lavdishme të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
dhe shtetndërtimit të vendit.
"Ishte njeri i drejtë dhe punëtor.
Ai dha kontribut të madh edhe
për forcimin dhe konsolidimin e
partisë tonë, Nisma. I përjetshëm
do të mbetet kujtimi për të.
Ngushëllimet më të sinqerta

Kryetari Latifi viziton fshatin
Krushë e Madhe
RAHOVEC , 31 JANAR (ER) Kryetari
i
Komunës
së
Rahovecit, Smajl Latifi, i
shoqëruar nga kryesuesi i
Kuvendit Komunal, Afrim Dina,
drejtori
i
Drejtorisë
së
Shërbimeve Publike, Përparim
Krasniqi,
dhe
drejtori
i
Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari
dhe Zhvillim Rural, Berat
Duraku, kanë vizituar të
mërkurën fshatin Krushë e
Madhe, ku kanë parë nga afër
gjendjen e dy rrugëve lokale në
këtë fshat. "Duke e parë gjendjen
e rrugës, është autorizuar kompania, e cila është kontraktuar
nga komuna që nga sot të fillojë
intervenim emergjent për rregullimin e përkohshëm të rrugës,
me mbushjen e gropave me zhavorr, për ta bërë më të lehtë

Haradin Bala ka mbajtur 10 vjet
burgim, ndërsa i janë falur tri vjet
nga Tribunali i Hagës. Ky Tribunal
në tetor të vitit 2010 e kishte
refuzuar kërkesën e ish-pjesëtarit
të UÇK-së, Haredin Bala, për
lirim pas vuajtjes së më shumë se
gjysmës së dënimit. Për këtë proces gjithsej u zhvilluan 88 ditë
gjyq. Vendimi i gjykatës, i bërë
publik më 30 nëntor 2005, shpalli të pafajshëm Fatmir Limajn
dhe Isak Musliun dhe dënoi me
13 vjet burgim Haradin Balën.
Bala ishte edhe anëtar i partisë
Nisma Socialdemokrate.

Lladrovci takohet me
O'Connellin, flasin për
bashkëpunim
DRENAS, 31 JANAR (ER) - Kryetari i
Komunës së Drenasit, Ramiz
Lladrovci, ka takuar të mërkurën
ambasadorin e Britanisë së
Madhe, Ruairi O'Connell, me të
cilin ka diskutuar për mundësinë
e realizimit të projekteve të përbashkëta me Ambasadën e
Britanisë së Madhe. Lladrovci ka
njoftuar ambasadorin O'Connell

qarkullimin për vetura dhe
qytetarë që e frekuentojnë këtë

për Komunën e Drenasit, kurse
ambasadori e ka përgëzuar
kryetarin Lladrovci për zbatimin
e ligjit për respektimin e kuotës
gjinore. Të dy kanë vizituar edhe
varrezat e dëshmorëve në
Gllanasellë, ku pushon trupi i
Fehmi e Xhevë Lladrovcit dhe
Qendrën për Promovimin e të
Drejtave të Grave në Drenas.

rrugë", është thënë në njoftimin e Komunës së Rahovecit.

Mitrovica prezanton pilot-projektin e ndërtesave të banimit në bashkëpronësi
MITROVICË, 31 JANAR (ER) - Në
ambientet e sallës së Kuvendit
Komunal të Komunës së
Mitrovicës të mërkurën është
mbajtur takim i përbashkët
me pronarët e banesave
kolektive, ku është prezantuar pilot-projekti "Krijimi i
Shoqatave të Pronarëve
(ShP?ve) të ndërtesave të

banimit në bashkëpronësi".
Ky pilot-projekt është financuar nga Banka Botërore
përmes
Ministrisë
së
Zhvillimit Ekonomik (MZhE)
dhe Ministrisë së Mjedisit dhe
Planifikimit
Hapësinor
(MMPH), ndërsa Komuna e
Mitrovicës është përzgjedhur
përfituese në mesin e tri

komunave në nivel vendi.
Përfaqësuesi i kompanisë
implementuese
"Energy
Environmental Consulting
Grup", Besim Islami, ka
prezantuar rolin e kompanisë
në zbatimin e këtij projekti si
dhe mënyrën e aplikimit dhe
kushtet e përzgjedhjes së
ndërtesave
përfituese.

Nënkryetari i Komunës së
Mitrovicës, Faruk Mujka, ka
theksuar se ekzekutivi komunal është i vetëdijshëm me
gjendjen e objekteve kolektive
në Mitrovicë. "Një gjendje e
tillë e objekteve kolektive
duhet trajtuar e përmirësuar.
Ky pilot-projekt është një
mundësi e mirë për për-

mirësimin dhe avancimin e
gjendjes aktuale", ka thënë
Mujka.
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Analizë krahasimtare politiko-historike

‘TOKA PA ATDHE’,
‘KOMBI PA SHTET’
Prof. dr. Hakif BAJRAMI
Para Luftës së Dytë Botërore
serbët kishin të dejtë t'i vrisnin
arnautët, por pas luftës
(1945-1999) do ta shpikin
moton: "Po i vrasim se po na
detyrojnë". Kjo politikë do të
përmbyset nga zgjimi nacional,
jo nga "demokracia globale", jo
nga lart-poshtë, por nga
poshtë-lart. Në realitet, shtypësi
do të vuajë më tepër sesa i
shtypuri, sepse okupatori nuk
di të ndalet. E në rastin konkret,
Serbia e blen parinë shqiptare
në pranverë, e mjel verës, e pret
në vjeshtë dhe e hanë dimrit.
Me fjalë të tjera, Serbia ka
provuar që dy shekuj vdekjen e
kombit shqiptar (1844…), para
se ta lindte shteti (1912).
Nuk ka ditë që popët apo
politikanët serbë nuk e
përmendin: "Se në Kosovë do të
kthehemi si triumfalistë", dhe
askush nuk reagon.

Më 15 janar 2018 në Raçak
kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli, e shkrepi një fjali
se: "Nëse Serbia provokon dhe
hynë në luftë përsëri, nuk do të
ndalemi deri në Nish". Kjo
shprehje u tha hapur në konotacion konjuktural që të kuptohet se një funksionar i
Republikës Kosovës e dinë më
në fund shumë mirë se çfarë ka
ngjarë në Sanxhakun e Nishit
më 1877/8. Ka ngjarë tragjedia
e shekullit në Ballkan, duke i
pastruar të gjitha fshatrat
shqiptare, duke u zgjeruar
Serbia në jug për nja 15 000
kilometra katrorë. Por, opinioni
sot nuk e di se këtë triumfalizëm bota serbiane nuk e ka
siguruar vetëm, por me ndihmën e Evropës.
Më 1878, kur e okupoi
Sanxhakun e Nishit (prej shqiptarëve) dhe Prirotit (prej bullgarëve
dhe
shqiptarëve),
Principata serbiane i kishte në
"dispozicion" gjashtë Fuqitë e
Mëdha, që prinin me gërshërë
trojet shqiptare, për ta përgatitur sheshin e kryqëzatave në
vijim, pa treguar kurrë se sa oficerë dhe mercenarë u ishin
bashkuar njësive serbiane me
qëllim që të zgjerohen kah

jugu, kah Kosova, për t'iu afruar detit. Dhe ajo dalje, mosdalje
në det, ka ardhur si pasojë se
Rusia ekspansioniste dhe
aleate e Francës, Anglisë dhe
Italisë, e në pazare me Vjenën,
duke hetuar indiferencën e
Berlinit, është hamendur nëse
do t'i ndihmohet Bullgarisë apo
Serbisë, pasi që kishte dështuar
misioni i Çartoriskit (Polonisë)
për ta krijuar një Perandori të
dytë sllave. Lidhur me këtë, më
1976 në një arkiv evropiane
kisha hasur një karikaturë ku
ishte prezantuar një gomar me
emrin "Albani".
Atë "shtazë" në anën e djathtë e
rrihnin: rusi, gjermani dhe austriaku; në anën e majtë e rrihnin
anglezi, francezi dhe italiani. I
shkreti "Alban" dukej invalid!
Këtë invaliditet e ka përkujtuar
Vesel Kadria. Të dihet publikisht.
Konkretisht,
më
1877
Principata serbiane e kishte
marrë lejen se do të ndihmohet
nga
mercenarët
anglezë,
francezë, austriakë, italianë dhe
ndihmën materiale dhe njerëzore nga Rusia, për ta dëbuar
Sulltanin dhe lejen nga Parisi,
Londra dhe Vjena, të cilat
gjithashtu e aspironin Bosforin.

Çështja e tokës pa atdhe, do të
fillojë të "zgjidhet" aty kah viti
1875, kur Gjermania e kishte
kryer bashkimin (1871) në pallatet e Versajit, kur Vjena kishte
themeluar monarkinë dualiste
me Budapestin. Çështja ishte
stabilizuar për ta forcuar
Serbinë, për të cilën gjithmonë
kishte garanci nga Peterburgu
se do të shfrytëzohet si "urë
sherri" për depërtim kah
Stambolli.
E Stambolli nuk mund të
riokupohej pa e dobësuar për
vdekje çështjen shqiptare,
sepse ky popull ia kishte zgjatur
jetën Padishahut edhe për treqind vjet.
Shkurt dhe saktë, më 1 dhjetor
1877 Serbisë do t'ia ndezin
motorët të gjashtë Fuqitë e
Mëdha. Beteja kryesore do të
zhvillohet në dy pika të përgjakshme: në Pleme të Vogël (1877),
ku shqiptarët e kishin fjalën
kryesore, por që Divani i
Padishahut i kishte tradhtuar
shumë keq, dhe, në Smakovë
mbi Përpellac (janar-shkurt
1878). Beteja e parë i kishte
zhveshë të gjitha kalëbësitë e
Portës, ndërsa beteja e dytë i
kishte treguar Evropës (aleates
së tyre "Kryqëzatë Piemont"-

Serbisë) se do të avancohet në
institucion të privilegjuar të
gjashtë Fuqive të Mëdha.
Në këtë "tregti" të shekullit,
Rusia e "pabesë" i kishte tradhtuar aleatët krishterë me
Paqen e Shen Stefanit, duke e
sforcuar Bullgarinë që ta merr
flamurin e krijimit të një
"Perandorie të Re" nën diktatin
e Otoçestveno Frontit". Kjo ide
e ndrydhte idenë e "Naçertnisë
1844" serbiane, të krijuar nga
polakët, çekët dhe francezët,
dhe, "Megali Idesë" (1844), të
krijuar nga shqiptarët anacional, grekët dhe anglezët
ekspansionistë.
Ndoshta fati, pozita strategjike
apo më mirë të besojmë në
kalbjen e të "sëmurit në
Bosfor",
do
të
ngritin
Principatën e Serbisë në një
"fuqi" ekspansioniste. E vërteta,
Principata në këmbë të qelqta,
shumë shpejtë do të këndellët
duke i modernizuar tri korpuse
ushtarake
(Korpusi
i
Shumadisë, Korpusi i Moravës
dhe Korpusi i Negotinit), ku
fjalën kryesore e kishin
strategët austriakë, mercenarët
rusë dhe oficerët francezë të
dalë nga shkolla e Napoleonit.
(Vijon)

BIE MASKA E BE-së
PËR KOSOVËN

Shkruan: Edmond
Ekrem KRASNIQI
Meqë Kosova nuk mund të jetë
pjesë përbërëse e BE-së, për
shkak të mosnjohjes së saj nga
pesë shtete anëtare, qytetarët
dhe klasa politike vendore
duhet të fillojnë të shqyrtojnë
dhe ndërtojnë gradualisht modelin e Zvicrës, Norvegjisë dhe
Islandës
për
partneritet
ekonomik dhe politik me BE-në.
U bënë vite të tëra që zyrtarët e
institucioneve të BE-së dhe të
vendeve anëtare të saj i thonë
Kosovës se ajo një ditë do të
anëtarësohet në këtë familje

evropiane, pavarësisht prej faktit se anëtarësimi është i
pamundur pa u njohur nga të
gjitha vendet për shkak të rregullës aktuale në fuqi për
(mos)pranimin e anëtarëve të
rinj.
Në nëntor pata shkruar në
mjetet vendore të informimit se
Kosova ndodhet në një rrugë të
pa fund për hyrje në BE, pikërisht për këtë arsye.
Qëndrimi i Spanjës në letrën
dërguar Komisionit Evropian
(raportuar nga "Koha ditore")
vetëm se po shpalos gradualisht
dhe publikisht të vërtetën e
madhe dhe të hidhur për
Kosovën për premtimet e
maskuara, por edhe të kota nga
Brukseli dhe vendet anëtare të
saj për 'perspektivën' e saj (të
pamundur) drejt BE-së.
Tash gradualisht maskat e
fjalorit shterpë disavjeçar brenda BE-së po bien. Kjo do të
shkaktojë huti dhe një udhëkryq
të madh për vetë Kosovën dhe

qytetarët e saj.
Zyrtarët e institucioneve të BEsë dhe të vendeve anëtare tash
gradualisht nuk do të jenë më të
besueshëm kur përsëri do të
thonë se Kosova ka perspektivë
për hyrje në BE. Qytetarët e
Kosovës gradualisht do ta
humbin besimin ndaj tyre. Ndaj
politikanëve kosovarë, për të
njëjtin fjalor, po ashtu.
Kjo e vërtetë e madhe gradualisht do të duhet të provokojë një
të menduar tjetër të vet qytetarëve të Kosovës, të politikanëve të saj, por edhe të
vendeve anëtare të saj që ishin
më të zëshmit në premtimet
ndaj Kosovës për anëtarësim në
BE.
Kosova dhe kosovarët gradualisht do të fillojnë të mendojnë
për alternative të tjera.
Dhe alternativa të tilla ka.
Shembuj do të duhej marrë
Zvicrën,
Norvegjinë
dhe
Islandën.
Që të tri këto shtete kanë

raporte të forta me BE-në.
Ekonomitë e tyre janë të ndërlidhura bukur shumë, madje të
varura në shkallë të madhe nga
blloku evropian.
Në mars të vitit 2006, pak muaj
pasi Angela Merkel erdhi në
pushtet (nëntor 2005), ajo pat
sugjeruar për vendet e Ballkanit
Perëndimor një 'partneritet të
privilegjuar', (https://euobser ver.com/enlargement/21163) një opsion më i
dobët se anëtarësimi i plotë.
Ajo në konferencën për shtyp
më 15 mars 2006 doli me një
sugjerim të këtillë, edhe pse në
vitin 2003 në Selanik vendet
anëtare të BE-së premtuan anëtarësim të plotë për vendet e
rajonit.
Përderisa Kosova nuk do të
mund të anëtarësohet në BE
për shkak të pesë shteteve që
nuk ia njohin pavarësinë, sugjerimi i para 12 vjetëve i
Merkelit për krejt vendet e
Ballkanit, duhet të shqyrtohet

nga klasa politike e Kosovës, si
alternativë, e jo që të vazhdohet
me fjalorin shterpë për
perspektivë për hyrje në BE.
Kosova nuk mund të vazhdojë
me premtime ëndrrash, kur
vetë rregullat e zgjerimit të BEsë nuk e lejojnë atë që të bëhet
anëtare e plotë.
Përvojat e tri shteteve (Zvicra,
Norvegjia dhe Islanda) thonë se
jetë të mirë edhe jashtë BE-se,
se ka alternativa të tjera për të
forcuar
shtetin,
zhvilluar
ekonominë dhe mirëqenien e
qytetarëve.
Por për këtë opsion alternativ
Kosovës i duhet një partner i
fortë, një vend evropian, për ta
shqyrtuar dhe gradualisht bërë
synim, projekt dhe bërë realitet.
Gjermania është adresa më e
mirë për të ndihmuar që përvojat e tri shteteve të lartpërmendura të marrin jetë, deri atëherë
kur të gjitha shtetet do ta njohin
pavarësinë, nëse do të njohin
në ndonjë të ardhme të largët.
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Stoltenbergu: Pas zgjidhjes së emrit, Maqedonia në NATO
BRUKSEL, 31 JANAR - Maqedonia
do të marrë ftesë për anëtarësim
në NATO pasi ta zgjidhë
kontestin për emrin me Greqinë,
ka bërë të qartë edhe një herë
sekretari i përgjithshëm i NATO-s,
Jens Stoltenberg. Ai tha se
Aleanca mbetet e përkushtuar
për mbështetjen e Maqedonisë
në rrugën e saj drejt anëtarësimit
në NATO dhe se dëshirojmë që

vendi të ketë sukses në këtë
drejtim. Sipas tij, ekziston
impuls pozitiv për çështjen e
emrit. "Jam i lumtur që e kam
vizituar Shkupin këtë muaj.
Mbetemi të përkushtuar për
mbështetjen e vendit në rrugën
drejt anëtarësimit në NATO dhe
dëshirojmë të ketë sukses në
këtë drejtim. Kjo është në pajtim
me vendimin e sjellë në Samitin

në Bukuresht në vitin 2008 dhe
është përsëritur në deklaratat
tona në Uells dhe Varshavë.
Aleatët u pajtuan se NATO do të
dërgojë ftesë për anëtarësim në
Aleancë pas zgjidhjes së pajtuar
bashkërisht për kontestin për
emrin në kuadër të KB-së", tha
ai.
Por, përveç zgjidhjes së kontestit,
Stoltenbergu thotë se për NATO-

n është, po ashtu, i rëndësishëm
angazhimi i Qeverisë për reformat. "Nga formimi i Qeverisë së
re vitin e kaluar, pamë
angazhime të ripërtëritura në
reformat. Gjatë vizitës sime e
inkurajova Qeverinë për ta vazhduar zbatimin e reformave të
cilat do ta përforcojnë qeverisjen
e së drejtës dhe institucionet
demokratike. Gjithashtu, i kam

inkurajuar të gjitha partitë
politike dhe palët e tjera të
përfshira në vend, që të futen në
dialog të hapur dhe konstruktiv",
tha Stoltenbergu.

Trumpi: Kina dhe Rusia,
duhet të konfrontohen
Në fjalimin e tij të
parë drejtuar kombit
e të mbajtur të
martën në mbrëmje,
presidenti i ShBA-së,
Donald Trump, i ka
përshkruar Kinën dhe
Rusinë si rivale, të
cilat duhet të
konfrontohen me fuqi
të pakonkurrencë
UASHINGTON, 31 JANAR - Presidenti
amerikan Donad Trump i ka
përshkruar Kinën dhe Rusinë si
rivale, të cilat duhet të
konfrontohen me "fuqi të
pakonkurrencë" dhe i ka bërë
thirrje Kongresit t'i përmirësojë
të metat fundamentale në
ndërmjet fuqive botërore dhe
Iranit. Këto komente ai i ka bërë
të martën në mbrëmje në
fjalimin e tij të parë drejtuar
kombit, në seancën e përbashkët
të Kongresit të Shteteve të
Bashkuara.
Fjalimi i gjatë afro 80 minuta
ishte i përqendruar kryesisht në
çështjet
e
brendshme
amerikane, siç janë ndërtimi i
infrastrukturës së dëmtuar të
vendit, reformimi i politikave të
imigrimit, e të tjera. Por,
megjithatë, ai është përqendruar
edhe në sfidat madhore të
politikës së jashtme, me të cilat
ballafaqohet ShBA-ja. Në këtë
kuadër, ai u është referuar
"regjimeve të papërgjegjshme,
grupeve terroriste dhe rivalëve si

Kina e Rusia, që i sfidojnë
interesat,
ekonominë
dhe
vlerat" amerikane. "Derisa ne e
ndërtojmë forcën e Amerikës
dhe besimin në shtëpi, ne, po
ashtu, e ripërtërijmë fuqinë dhe
qëndrimin tonë jashtë. Në gjithë
botën, ne ballafaqohemi me
regjime të papërgjegjshme,
grupe terroriste dhe rivalë si Kina
e Rusia, që i sfidojnë interesat
tona, ekonominë dhe vlerat
tona. Në konfrontim me këto
rreziqe të tmerrshme, ne e dimë
se butësia është rruga më e sigurt
në konflikt dhe fuqia e
pakonkurrencë është mënyra
më e sigurt për mbrojtjen tonë të

madhe dhe të vërtetë", tha presidenti Trump. Ai theksoi se "për
këtë arsye, kërkon nga Kongresi
përfundimin e shkurtimit në
mbrojtje dhe plotësisht të financohet ushtria jonë e madhe".
Në këtë aspekt ai ka shpjeguar:
"Si pjesë e mbrojtjes sonë ne
duhet ta modernizojmë dhe
rindërtojmë arsenalin tonë
atomik, me shpresë se kurrë nuk
do të duhet ta përdorim, por për
ta bërë aq të fuqishëm saqë do ta
zmbraps çfarëdo akti të agresionit nga çfarëdo vendi ose
ndokush tjetër", tha ai. "Me
gjasë, një ditë, në të ardhmen, do
të vijë një moment magjik kur

vendet e botës do të bashkohen
për eliminimin e armatimit të
tyre atomik. Për fat të keq, ne
ende nuk jemi atje, mjerisht!",
tha Trumpi.
Donald Trump i ka bërë thirrje
Kongresit amerikan për ta kaluar
legjislacionin për përmirësimin e
marrëveshjes atomike të vitit
2015, i cili mundëson tërheqje të
sanksioneve
paralizuese
ekonomike perëndimore kundër
Iranit.
Trumpi, po ashtu, ka theksuar se
"zhvillimi i papërgjegjshëm" i
raketave atomike i Koresë Veriore
shumë shpejt mund të paraqesë
kërcënim për ShBA-në. Ai tha se

Koreja Veriore e konsideron raciste administratën e Trumpit
SEUL, 31 JANAR - Koreja Veriore ka
akuzuar administratën e presidentit amerikan, Donald Trump,
duke e cilësuar klub të miliarderëve që zbaton "politikë
raciste", derisa kundërshton lirinë
e shtypit dhe mbulimin shëndetësor për qytetarët e saj, transmeton
"Reuters".
Raporti, Letra e Bardhë për shkeljet e të drejtave të njeriut në ShBA
gjatë 2017-s, është prezantuar nga
Instituti
për
Studime
Ndërkombëtare të Republikës
Demokratike Popullore të Koresë

(DPRK) dhe ka qarkulluar nga
misioni i saj diplomatik në
Gjenevë.
Ai nuk i është referuar konfliktit në
mes të Koresë Veriore dhe
Shteteve të Bashkuara, përfshirë
aleatët e saj, për shkak të programit bërthamor dhe atij të raketave të Koresë Veriore, apo për
sanksionet ndërkombëtare të
vëna kundër këtij shteti.
Presidenti amerikan Donald
Trump në fjalimin e tij të parë drejtuar kombit, e ka cilësuar, udhëheqjen e Koresë Veriore të shthurur.

Ai ka treguar për rrezikun që ka
ShBA-ja nga ky vend dhe ka premtuar se do ta vazhdojë fushatën
për ta parandaluar një gjë të tillë.
"Dhuna racore që ndodhi në
Sharllotsvill, Virxhnia, është një
shembull tipik i politikës raciste të
administratës", thuhet në raport.
Trumpi që ka marrë pozitën një vit
më parë e ka mbushur kabinetin e
tij me miliarderë duke përmendur
sekretarin e Shtetit, Rex Tillerson,
sekretarin e Thesarit, Steven
Mnunchin dhe sekretarin e
Mbrojtjes, James Mattis.

Uashingtoni po zhvillon një
fushatë "të presionit maksimal"
kundër Koresë Veriore dhe
ambicieve për armatim atomik,
kurse Phenianin e ka quajtur
"diktaturë mizore".
Presidenti amerikan Donald
Trump ka shpallur se e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për
ta mbajtur të hapur burgun
ushtarak të sigurisë së lartë në
Guantanamo Bej të Kubës.
"Në të kaluarën në mënyrë të
pamençur i kemi liruar qindra
terroristë të rrezikshëm vetëm
për t'i takuar ata prapë në fushëbetejë, përfshirë liderin e ISIS-it,
al-Baghdadi", tha Trumpi.
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Ditar: Ushtria Çlirimtare Kombëtare 1900-2002 me rastin e 73-vjetorit të luftës së Drenicës 1941-1945.
Morali ushtarak kombëtar i Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare (2)

Ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare
Kombëtare bënë luftë të pastër

Behram HOTI
(Mal Drenica)
Se morali ushtarak kombëtar
ishte parësor i armëve të lirisë, të
luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare
Kombëtare vërteton edhe kjo
deklaratë
e
dhënë
nga
bashkëluftëtarët e komandantit
Shaban Polluza në muajin maj
1964 në Gradicë, Likushan:
"Ishte ora 00:01, datë 18 janar
1945, kur arritën një grup
njerëzish të armatosur në
grykën e 'Gurit të plakës' (rrënjëz Qiqavicës) ku ishim në
pararojë të vijës së fronit të luftës
së Drenicës, unë Ajet Qirez,
Hasan Jashar Likofci, Mehmet
Alia, Rifat Galica, e të tjerë. Pasi
që i ndalëm, i hetuam se kush
ishin dhe nga vinin nuk ua
morëm armët, ishin pikërisht të
deleguarit e Hysen Trepezës nga
Vitia, Adem Gllavicës nga fshati
Gllavicë i Lipjanit, të cilët kishin
ardhur për të përcjell këtë
mesazh: Na jemi të dërguarit e
komandantëve tanë Hysen
Trepeza dhe Adem Gllavica që të
kontaktojmë me bacën Shaban
Polluza dhe t'i përcjellim këtë
porosi: Ke përshëndetje nga
Hysen Trepeza (Komandat i
Forcave Nacionale për Ferizaj,
Viti dhe Zhegër) që ta ndërpremë luftën dhe të mos bëhet
gjakderdhje, sepse është e
pamundur një brigadë të luftojë
kundër shtatë brigadave partizane. Na: Hysen Trepza, Adem
Gllavica, Bahtir Dumnica (Llap),
Ali Demë Pozhari Dukagjin, po

kalojmë në Greqi… Kur hetuam
këtë deklaratë u thamë: Nuk
mund të shkoni në shtab se me
qëllu aty Mehmet Gradica të
gjithëve u pushkaton, sepse na
kemi hyrë në luftë për të vdekur
dhe për të dhënë jetën për
Drenicë dhe Shqipëri dhe jo për
t'u largue nga populli. Shtabi
ynë çdo largim e konsideron
dezertim. (Deklaratë e marrë
nga B.Hoti, maj 1964 dhe shtator
1968, Drenicë)

Drenica u la pas shpine.
Pushteti komunist përdorte
filtrin perfid në infrastrukturë,
kulturë, arsiim dhe punësim…
Rënia e Drenicës mbeti plotë
50 vite nën mëshirën e etnoqëndresës.
Pushteti
komunist
diferenconte,
anashkalonte
kuadro e studentë drenicas. Syri i
tretë (UDB-a) i mbante nën
vëzhgim.
Qindra
drenicas
vriteshin edhe në shërbimin
ushtarak (të obliguar) jugosllav.
Arkivolet e ushtarëve të vrarë në
armatën jugosllave vinin të
blinduar. Familjet e tyre
"ngushëlloheshin" vetëm me një
fjali: "Djali juaj ka bërë
vetëvrasje…!". Ishte ky preteksti
shtetëror më i rëndë që ju bëhej
familjeve të dëmtuara. Por, rinia
revolucionare (Pjesëtarët e
Ushtrisë Kombëtare Çlirimtare) i
prinin arkivolet me sharrë, i
hapnin
dhe
konstatonin
masakrimin e kufomave të
ushtarëve të vrarë nga KOS-i…
(1980-1997).
Ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare
Kombëtare bën luftë të pastër,
burrë me burrë dhe ushtar me
ushtar… Nuk vranë dhe nuk
nëpërkëmbën asnjë grua, asnjë
të paarmatosur… Në tokat
stërgjyshore shqiptare si në
Polac, Likofc, Prekaz, Tërstenik,
Gllogovc,
Klinë,
Galicë…Dashefc…(Drenicë)

Ushtria Çlirimtare Kombëtare
bëri luftë kundër komunizmit
Balshovit ruso-serbo-sllav… Një
brigadë shqiptare kundër shtatë
brigadave jugosllave partizane
dhe dy brigadave bullgare të
Georg Dimitrovit të Sofisë bullgare.

Gjeneral Shaban Polluzha e
kishte shpirtin e bardhë
Lufta u zhvillua në kohë,
histori, stinë e motmot tejet të
papërshtatur dhe tejet të vështirë
kundër Brigadës së Drenicës…
Brigada kundër një Brigade.
Armatës, divizioneve, korpuseve
të armatës së Jugosllavisë,
artilerive, kombësisë, topave
maloro-kodrinore, logjistikës
ushtarake jugosllave të përkrahur
direkt nga Rusia, iu dolën ballë
pjesëtarët e Brigadës së Shaban
Polluzhës, të cilët luftuan me
moral të lartë ushtarak.
Brigada e Drenicës dispononte
disa mitrolozë (sharc gjerman të
Hitlerit), qindra mashinka të
Hinglizit dhe mija mauzere e
"kragujevka" të Serbisë… Por, në
luftë ishin radhitur edhe luftëtarë
që dispononin sëpata, kosa të
shkurta, hanxharë brezi dhe
revole… UÇK-ja u bënte përballje
edhe me stuhitë natyrore në 30 e
40 gradë celsius, ku ngricat
ngrinin akull grykat e armëve…
Mungonte veshmbathja, buka e
uji… Herë pas herë (ushtarët e
UÇK-së) hanin borë në vend të
bukës, hanin lena mali, lakra,
kaça dhe kollomoq të pazier…
Nën këto rrethana mbinjerëzore
ata luftonin… Shpeshherë luftëtarët e UÇK-së besatoheshin
"nëse na ofrohen, bimë në pritë,
por ma kthe pushkën në gjoks,
dhe unë ty në gjoks, vrasim
njëri-tjetrin dhe kurrë për së
gjalli të mos na kap serbo partizani - çetnik i Serbisë…. Në këtë
luftë, ziheshin rob 50 deri në 120
partizanë. Në mesin e tyre të

moshës të 20 - 25 vjeçar. Kishte
edhe djem të ri nga Dukagjini…
kur i dorëzonin në shtab Shaban
Polluzha i lironte, nuk i pushkatonte. Ua mundësonin që të
largohen dhe të dalin të gjallë
nga Drenica … Shabani e kishte
shpirtin e Bardhë…

Miftar Bajraktari figurë
kombëtare (1888-1
1945)
Të flasësh për jetën dhe veprën e
Miftar (Adem) Bajraktari të
Llaushës së Drenicës, është një
detyrë e vështirë. Llausha, një
ndër fshatrat më të mëdha me
banorë me qendër në Skenderaj,
ka një histori dramatike, me
rezistencën e vet, me kullat
karakteristike, e fshehur nga
bjeshkët e Rezallës dhe të
Tushilës.
Llausha është e enigmatizuar në
tri gryka. Llausha merr frymë me
natyrën e Drenicës dhe lidhet
me Pejën, Tahirmehën dhe
Gllogocin.
Një ndër familjet me në zë (jo
vetëm në Llaushë) në Drenicë,
është familja e bajraktarëve,
përkatësisht e Zeqir Kurt
Bajraktarit.
Në vitet 1878-1880, Zeqir Kurt
Bajraktari, bie dëshmor në
Prokuple, duke i mbrojtur trojet
etnike shqiptare të Vilajetit të
Nishit, ku atje edhe varroset.
Në vitin 1912, xhaxhanë e
Miftarit e pushkatuan në
Vushtrri tok me 18 kombëtarë
drenicas.
Miftar Bajraktari u bë anëtar i
Lidhjes së Dytë të Prizrenit. Që
nga ajo kohë, por edhe më herët,
edhe fshatrat të tjera të Drenicës,
Bajrakun e Llaushës, tokë me
Bajrakun e Hotit të Plluzhinës, i
dinin dhe i njihnin për tribunë e
njerëz me aspiratat e brezave,
me vendosmëri dhe me sinqeritet të zhveshur nga çdo
egoizëm. Bajraktari i Llaushës së

bashku me Bajraktarin e Hotit,
me Shaban Polluzhën dhe Azem
Aruç Gjinocin e Makerkmalit
ishin shtetarë që i dolën në pritë
gjakderdhjes vëllavrasëse në
Drenicë në kohën e Islihatit.
Kur u bë Kuvendi i Skenderajt
(28 tetor 1944), katër muaj pas
Kuvendit të Dytë të Lidhjes së
Prizrenit, në të cilin morën pjesë
tërë paria e Drenicës, në mesin e
të cilëve edhe profesor Ymer
Berisha (me përfaqësuesit e
nxënëseve të Gjimnazit "Sami
Frashri të Prishtinës), Miftar
Bajraktari, Sefer Haxhia dhe Isuf
Vojvoda, ishin paria e Llaushës
të cilët tok me parinë e Drenicës
së bashku me delegatë të
tjerë, hartuan programin mbi
mobilizimin dhe formimin e
Brigadës së Ushtrisë Kombëtare
në Drenicë.
Komandant i ushtrisë emërohet
Shaban Polluzha, kujtojnë
Brahim Ferat Likoci dhe Hasan
Jashar Hoti - Likoci, bashkëluftëtarë të luftës së Drenicës dhe
njohës të mirë të Miftar
Bajraktarit.
Në këtë Kuvend u morën
vendime të rëndësishme për
çlirimin e plotë të Drenicës dhe
më gjerë. Shtabi i Ushtrisë
Kombëtare formoi anëtarët e
Këshillit organizativ nëpër fshatrat
për të bërë mobilizimin për
formimin e Brigadës së Ushtrisë
Kombëtare. Miftar Bajraktari me
bindje bënte me dije se njëra
nga kështjellat e rinisë, në luftë
për pavarësi denbabaden kishte
qenë Drenica.
Në këtë Kuvend treguan
vendosmërinë (përpos shumë
kombëtarëve të dëgjuar) edhe
Halil Haxhia i Tërnacit, Isuf
Hajdari i Tërstenikut, Sefer
Duboci, Sefer Haxhia i Llaushës,
Hasan Jashari i Likofcit, Brahim
Ferati, etj. (për emrat e të
cilëve është shkruar më pak në
historiografinë kombëtare të
trevës së Drenicës.
Miftar Bajraktari e njihte mirë
figurën e tribunit kombëtar,
Shaban Polluzhës, edhe pse dera
e bajraktarit të Llaushës ishte më
e njohura në Drenicë.
Bajraktari i Llaushës, Bajraktari i
Hotit, e kombëtarë të tjerë, i
lidhte i njëjti ideal. Që të gjithë
ishin të bindur së për lirinë dhe
pavarësinë e atdheut nuk
mjaftonin vetëm fjalët, sado të
bukura e retorike të ishin ato,
por duheshin vepra, madje deri
në flijimin e jetës. Dhe, këtu e
kishte zanafillën vendosmëria
dhe dinjiteti kombëtar i
luftëtarëve të luftës së Drenicës,
kujton Selman Murat Muslia nga
Likofci. (Vijon)
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BARSOLETA E DITËS

E rrallë

Postierit përtac i
gjenden mijëra letra
të padorëzuara

- Profesor, a bën të ma lëshosh Shabanin veç
pak?
- Për çfarë po të duhet?
- Jemi duke luajtur shah e po më duhet një kali.

Mijëra letra të padorëzuara janë gjetur nga policia italiane
në shtëpinë dhe garazhin e një postieri në Vicenza, i cili
duket se nuk e kishte me shumë qejf ta bënte punën.
Agjentët e policisë ushtruan kontrolle dhe gjetën mijëra
letra e pako të padorëzuara që postieri 56-vjeçar kishte
fshehur që prej vitit 2010.

Programi i shfaqjes së filmave
në Kino ABC
Në ora 19:00 (PG-13)

FOTO E DITES

“Maze Runner; The Death
Cure” 3D
Aksion/Triller/Fantastiko-Shkencor; 2 orë 20 min
Rolet: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Tomas Brodie-Sangster,
Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Ki Hong Lee, Barry Pepper, Will
Poulter, Patricia Clarkson, etj.
Regjia: Wes Ball

Në ora 21:30 (PG-13)

Një punëtor grumbullon lulelakër në një kamion në
Pakistan. /Reuters/
E jashtëzakonshme

Robotët kanë nisur ‘pushtimin’

"Mos iu trembni inteligjencës artificiale, por
përqafojeni atë". Ky ishte apeli i drejtorit
ekzekutiv të "Google"-s, Sundar Pichai, pak ditë
më parë, si adresim i shqetësimeve në lidhje me
"kërcënimin e robotikës në punësimin njerëzor
të së ardhmes". "New York Post" ka renditur 22
robotë të zhvilluar nga kompani të ndryshme
nga njëri cep i globit në tjetrin, të cilët ushtrojnë
funksione si kamerier, dëshmitar në një
ceremoni martesore, e deri tek fermeri.

“INSIDIOUS; THE LAST KEY”
Horror/Mister/Triller; 1 orë 43 min
Rolet: Lin Shaye, Angus Sampson, Leigh Whannell, Josh Stewart,
Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer
Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker, Marcus Henderson, etj.
Regjia: Adam Robitel

Për informata dhe rezervime të biletave thirrni FALAS: 0800 22
222 dhe boxoffice@kinoabc.info, www.kinoabc.info, fb: Kino ABC.

DASHI
Perceptimi
juaj se
dikush ju ka
mashtruar në një çështje
pune do të rezultojë i
vërtetë.

DEMI
Po ndiqni
një
informacion
të dhënë nga një person që
nuk e njihni edhe aq mirë.
Do të rezultojë i saktë.

BINJAKËT
Gjërat janë
ashtu siç
keni pritur
dhe kjo gjë ju ka sjellë një
lloj relaksimi që po ju
pëlqen.

GAFORRJA
Jeta
sentimentale
është në
kulmin e saj dhe po prisni ta
finalizoni me diçka akoma
më të rëndësishme.

LUANI
Shoqëria
e mirë
dhe miqtë
do të jenë ata që sot do të
përkujdesen për t'jua bërë
qejfin. Ndiheni mjaft të
përkëdhelur.

VIRGJËRESHA
Partneri
ka
vendosur
t'ju japë një lajm surprizë.
Nuk do ta prisni aq mirë sa
mendohej.

PESHORJA
Nëse keni
marrë
vendime që
nuk i keni konsultuar më parë me të tjerët
duhet t'i merrni përsipër
edhe përgjegjësitë nëse
rezultojnë të gabuara.

AKREPI
Jeni mjaft
të
favorizuar
nga yjet sot dhe çdo iniciativë e juaja do të vlerësohet.
Merrni më seriozisht lidhjen
sentimentale.

SHIGJETARI
Jeni
karakter
impulsiv
dhe sot do ta vërtetoni këtë
gjë. Një situatë me stres do
të komplikohet më shumë
nga ju.

BRICJAPI
Natyra
juaj e qetë
ka bërë që
edhe persona rreth jush të
fillojnë të tregohen më
tolerant.

UJORI
Shpirti
liberal dhe
aventuresk
do të triumfojë sot dhe ju do
të jeni të rrethuar me
persona që duan t'i provojnë
të njëjtat përvoja.

PESHQIT
Keni
kompensuar kohën
e humbur dhe sot do të jeni
pranë personave që ju duan.
Po e shijoni çdo
moment.
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Kate Midelttoni, e bukur
edhe në akull

W

illiam dhe Kate Mideltton
kanë vendosur të marrin
disa ditë pushim e të shijojnë së bashku një lojë "hokej",
pavarësisht se dukesha është në
pritje të fëmijës së saj të tretë. Edhe

pse temperaturat kanë qenë disa
gradë minus një gjë e tillë nuk ka
përbërë problem për Kate e cila
është veshur mjaft bukur, me një
pallto Burberry që kushton plot 2
495 paund.

Rihanna nuk e fsheh më
lidhjen me miliarderin

D

uket se vendin e Miley Cyrusit
këtë herë në Grammy Awards e
mori Rihanna, e cila surprizoi
fansat dhe të pranishmit në ngjarje me
performancën e saj me këngën "Wild

Thoughts". Në festën e organizuar pas
ngjarjes, Rihanna ka shkuar e shoqëruar
nga i dashuri i saj Hassan Jameel, me të
cilin duket se po kalon një histori të
bukur dashurie.

Rihanna nuk e fsheh më
lidhjen me miliarderin

D

uket se vendin e Miley
Cyrusit këtë herë në
Grammy Awards e mori
Rihanna, e cila surprizoi fansat
dhe të pranishmit në ngjarje me
performancën e saj me këngën

"Wild Thoughts". Në festën e
organizuar pas ngjarjes, Rihanna
ka shkuar e shoqëruar nga i
dashuri i saj Hassan Jameel, me
të cilin duket se po kalon një
histori të bukur dashurie.

Davidi dhe Victoria
në krizë?

E

dhe pse gjithmonë janë
përpjekur të sjellin në publik
imazhin e familjes së përkryer,
duket se një prej martesave më të forta
në jetën e shoubizit po kalon ditë

krize. Bëhet fjalë për ish-futbollistin
David dhe ikonën e modës Victoria
Beckham, të cilët, sipas tabloidit "The
Sun", po kalojnë ditë të vështirë në
martesën e tyre disavjeçare.
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GOSTARESH FOOLAD - SIAH JAMEGAN

Transferimet e mëdha shqiptare
nga Rashica te Hasani
Milot Rashica është transferimi kryesor nga futbollistët shqiptarë, pasi nga kampionati
holandez është transferuar në një kampionat më të fortë siç është ai i Gjermanisë. "Jam
i lumtur që do të luaj për një klub të madh si Werder Bremeni që ka një traditë të madhe
në Bundesliga dhe mezi po pres sfidat e reja. Kalimi te Werderi është hap i madh. Jam i
bindur që mund ta përmirësojmë situatën si ekip dhe unë personalisht të zhvillohem sa
më mirë që të jetë e mundur", ka thënë Rashica
Veton ZYMBERI
PRISHTINË, 31 JANAR - Dita e fundit e
afatit kalimtar ka sjellë mjaft befasi,
pasi disa futbollistë shqiptarë kanë
ndërruar skuadrat. Reprezentuesi i
Kosovës, Milot Rashica, ka bërë një
"bum" të madh, duke e lënë skuadrën
holandeze Vitesse për Werder
Bremen. Menjëherë pas prezantimit
nga klubi gjerman, Rashica është
deklaruar duke bërë me dije se është
mjaft i lumtur për këtë lëvizje. "Jam i
lumtur që do të luaj për një klub të
madh si Werder Bremeni që ka një
traditë të madhe në Bundesliga dhe
mezi po pres sfidat e reja. Kalimi te
Werderi është hap i madh. Jam i
bindur se mund ta përmirësojmë situatën si ekip dhe unë personalisht të
zhvillohem sa më mirë që të jetë e
mundur", ka thënë Rashica.
Ndërsa skuadra gjermane është
shfaqur mjaft e kënaqur me transferimin e futbollistit nga Kosova, duke e
vlerësuar si një futbollist me perspektivë të madhe. Për Vitessen, Rashica
është paraqitur në 83 ndeshje dhe ka
realizuar 13 gola. Transferim i madh
është edhe ai i sulmuesit kryesor të
Kombëtares së Shqipërisë, Armando
Sadiku. Sulmuesi kuqezi e braktisi
skuadrën e Legia Varshavës për
Levantën.
Sadiku që ka debutuar në vitin 2008
me Turbinën e Cërrikut, ka nënshkruar me skuadrën spanjolle deri në qershor të vitit 2020. "Për mua është një
hap shumë i rëndësishëm për karrierën time. Jam shumë i lumtur për
mundësinë që Levante më dha për të
luajtur në La Liga. I kam ndjekur disa
ndeshje të Levantes dhe besoj se
mund të bëjmë shumë gjëra të mira
së bashku", ka thënë Sadiku.
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Vushtrria përforcohet me
Mustafën
Ish-kampionia e Superligës, Kosova e
Vushtrrisë, e cila tashmë synon rikthimin
në elitë, ka bërë një goditje të madhe në
ditën e fundit të afatit kalimtar. Vushtrria
ka zyrtarizuar ardhjen e Argjend Mustafës,
i cili në edicionin e fundit ishte pjesë e
ekipit të Kamzës nga Shqipëria. Mustafa ka
një të kaluar mjaft të pasur, me ç'rast ka
luajtur në disa skuadra të njohura në vend
dhe jashtë vendit. Ardhja e tij pritet të jetë
një impuls shtesë për organikën e Isa
Sadriut që tashmë kërkon Superligën me
plot të drejtë.

Kosumi nuk do ta ndaj
drejtësinë në arenën
ndërkombëtare
Rrugën e treshes së gjyqtarëve, Genc Nuza,
me ndihmësit Fatlum Berisha e Bujar
Selimaj, të cilët shkëlqejnë në paraqitjet e
tyre në arenën ndërkombëtare, nuk ka
arritur ta ndjekë edhe Besfort Kosumi. Ky i
fundit nuk e ka kaluar testin e referimit nga
FIFA, njofton "KosovaPress"-it. Ai nuk do
të ketë drejt ta ndajë drejtësinë në sfidat
ndërkombëtare, ani pse ditë më parë është
pajisur me stemat e FIFA-së por që,
fatkeqësisht, nuk e ka kaluar testin e
referimit nga Shtëpia Botërore e Futbollit.

Drita dhe Vëllazërimi
ndahen në paqe

Lëvizje befasuese ka shkaktuar edhe
sulmuesi që mbron ngjyrat e shtetit
zviceran, Admir Mehmedi. Ky i fundit, pas një aventure të gjatë me Bayer
Leverkusenin, vendosi që karrierën të
vazhdojë në skuadrën e Wolfsburgut.
Mehmedi në këtë edicion ka luajtur
në tetë ndeshje në Bundesliga, duke
shënuar dy gola, kurse kontratë me
skuadrën e re ka nënshkruar për katër
vjet e gjysmë. 26-vjeçari në skuadrën
e re do ta mbajë fanellën me numër
22, kurse në të kaluarën ka luajtur
edhe për Freiburgun, Dynamo
Kijevin dhe FC Cyrihun. Ndërkohë,
transferim më i madh i një lojtari nga

kampionati i Kosovës është ai i
Florent Hasanit, i cili nga Trepça '89 u
transferua në kampionatin hungarez,
saktësisht te skuadra e FC Diosgyor
VTK. "Pas një rruge të gjatë dhe me
shumë sakrificë, erdhi dita të bëj një
hap më të madh në karrierë. Së pari
dua ta falënderoj Allahun që më dha
shëndetin dhe të gjitha mundësitë të
punoj. Dua të falënderoj të shtrenjtën
familje, e cila më ka përkrahur maksimalisht në çdo moment dhe që i dua
pa fund", ka thënë Hasani, duke
falënderuar më pas edhe ishskuadrat e Trepçës '89 dhe Kosovës së
Vushtrrisë.

Drita e Gjilanit ka barazuar në ndeshjen të
mërkurën në miqësoren me Vëllazërimin
nga Kërçova me rezultat 0-0. Kjo ndeshje
kontrolluese u zhvillua në Kërçovë. Drita
po përgatitet për stinorin pranveror në Vala
Superligë si dhe garat e DigitAlb Kupës së
Kosovës.

"Akademia Pandev" Prishtina, 0-3
Prishtina ka zhvilluar duelin e parë
kontrollues në Antalia të Turqisë derisa
është ndeshur me ekipin maqedonas
"Akademia Pandev". Të besuarit e Mirel
Josës u treguan tejet bindës, kurse rezultati
prej 0-3 flet më së miri për paraqitjen e
kryeqytetasve. Ahmed Januzi, Mentor
Mazrekaj dhe Liridon Fetahaj ishin
realizatorë të golave në këtë përballje.

Prishtina e transferon ish-yllin e Gjilanit, Drita zyrtarizon Ramadanin
PRISHTINË, 31 JANAR - FC Prishtina
ka arritur marrëveshje me futbollistin 24-vjeçari nga Gana, Jamal
Arago. Ish-lojtari i Gjilanit ka nënshkruar marrëveshje dyvjeçare me
skuadrën kryeqytetase. Arago do t'i

bashkohet skuadrës "bardhekaltër"
në dy ditët e ardhshme, ndërsa ka
përvojë nga kampionati grek edhe
ai finlandez. Ka luajtur për Twente
U19, Atromitos të Athinës, Gjilanin
dhe, së fundi, për Kajaani të

Finlandës. Arago mund të luajë në
disa pozita si mesfushor fundor dhe
mbrojtës i majtë. Ndërsa skuadra e
Dritës ka njoftuar se ka arritur
marrëveshje
me
Krenar
Ramadanin.
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Tahiri do ta përfaqësojë Kosovën në LOD PyeongChang 2018
PRISHTINË, 31 JANAR - Kosova do
të debutojë në Lojërat
Olimpike Dimërore
"PyeongChang 2018", të cilat
do të mbahen prej 9-25 shkurtit
2018 në Korenë e Jugut. Ekipin
olimpik të Kosovës do ta

përfaqësojë skitari Albin Tahiri,
i cili ka fituar normën olimpike
në pesë disiplina të skijimit
alpik: sllallom, sllallom i madh,
super sllallom i madh, lëshim i
shpejtë dhe kombinim alpik.
Asnjëri nga skitarët e tjerë që

ishin kandidatë të mundshëm,
pavarësisht prej dhënies së
maksimumit në garat e fundit,
nuk kanë arritur ta fitojnë normën olimpike A, e cila mundëson pjesëmarrjen në LOD
PyeongChang 2018. 28-vjeçari i

Aubameyangi zyrtarisht i Arsenalit,
Giroud shkon te Chelsea
LONDËR, 31 JANAR - Ishte përfolur
për një kohë të gjatë se do t'i
bashkohet Arsenalit, por vetëm
ditën e fundit të afatit kalimtar
është bërë zyrtar transferimi i
Pierre-Emerick Aubameyang. Një
komunikatë zyrtare shoqëroi
largimin e tij nga Borussia
Dortmund, në të njëjtën kohë
edhe ajo e zëvendësuesit të tij,
Michy Batshuayi nga Chelsea.
"Përveç disa momenteve të
pakënaqshme të javëve të fundit,
historia mes Borussias dhe
Aubameyang ka qenë e mbushur
me suksese", ka deklaruar
drejtori sportiv i ekipit gjerman,
Zorc.
Ish-futbollisti i Milanit ka kryer
kontrollet mjekësore tek Arsenali,
kurse kësaj skuadre i ka kushtuar
për një shumë prej 63.75 milionë
eurosh. "Jam shumë i lumtur që
jam këtu. Kam Mickin në skuadër
dhe jam me të vërtetë i lumtur që
jam në këtë skuadër të madhe. Ky
klub ka histori të madhe dhe lojtar si Henry. Ai është shembull
për ne sulmuesit. Te Henry më ka
pëlqyer fakti se ai ishte i shpejtë
dhe ka shënuar shumë gola.
Është një shembull. Duhet të
punojë shumë që të jem si ai, por
do ta bëj. Jam i shpejtë, shënoi
gola, ashtu diçka si Henry. Por, si
thashë, duhet të punoj më

S H K U RT

Ozili vazhdon kontratën me Arsenalin
Reprezentuesi i Gjermanisë, Mesut Ozil, ka nënshkruar kontratë
të re për tre vjet e gjysmë me Arsenalin. Mesfushori do të bëhet
futbollisti më i paguar në histori të klubit me 350 mijë euro në
javë, raporton "Bbc Sport". Marrëveshja e finalizuar të mërkurën
u jep fund spekulimeve rreth të ardhmes së Ozilit, i cili do të
qëndrojë deri në verën e vitit 2021 në "Emirates Stadium". Ozili
në Arsenal u transferua nga Real Madridi më 2013 për 42.4 milionë funte.

Pritje madhështore për Federerin

shumë. Shpresoj të kthehemi në
krye sa më shpejt që është e
mundur. Do të bëj më të mirën që
të ndodhë kjo", ka thënë
Aubameyang.
Chelsea e ka kompletuar transferimin e sulmuesit Olivier Giroud nga
Arsenali, kurse do të paguajë "rreth
16 milionë funte për shërbimet e
reprezentuesit francez. Futbollisti
ka nënshkruar një kontratë
18-mujore, me mundësi vazhdimi
edhe për një vit tjetër. Një nga
sulmuesit më të mirë në botë në
vitet e fundit, Samuel Eto'o, ka nënshkruar për klubin turk Konyaspor.
Ndërsa Jonathan Silva ka arritur në
Romë nga Sporting Lisbona, kurse
nga Roma në drejtim të Chelseat u
largua Emerson Palmieri.

Ish-lojtari i Barcelonës, Marc Bartra,
është rikthyer sërish në La Liga
pas një përvojë të Borussia
Dortmundit. 27-vjeçari është
pajtuar t'i bashkohet skuadrës së
Real Betisit, kurse kjo e fundit do t'i
paguajë Dormundit një shumë prej
10 milionë eurosh. Mbrojtësi Yuto
Nagatomo është larguar nga
skuadra e Interit për t'u transferuar
në skuadrën e Galatasarayt në
formë huazimi. Mbrojtësi japonez
ka luajtur për tetë vjet te skuadra e
Interit, kurse në të kaluarën ka
luajtur edhe për FC Tokyo dhe
Cesenan. AS skuadra e Sevillas nuk
ka qëndruar duarkryq në këtë afat
kalimtar, pasi e ka transferuar në
formë huazimin sulmuesin Sandro
Ramirezin nga Evertoni.

Zhgënjejnë Clevelandi dhe Golden State
SALT LAKE CITY, 31 JANAR - Ditë
surprizash në NBA, me skuadrat
pretendente për titull që kanë
pësuar humbje, duke nisur nga
kampionët e Golden States, që u
mundën 129-99 nga Utah Jazzi.
Ndeshje e dominuar nga Jazzi,
gjithnjë në avantazh, duke e
merituar fitoren, ku u dallua
Rubio me 23 pikë e 11 asistime,
mbështetur nga Inglesi e
Mitchelli me nga 20 pikë secili.
Për Warriorsin një ndeshje
zhgënjyese e yjeve të saj, me
Thompsonin që realizoi 27 pikë.
Humbet edhe Clevelandi, që u
mund 125-114 nga Detroiti, sfidë
ku titullarët e Pistonsit realizuan
të gjithë mbi 19 pikë (Johnsoni
më i miri me 26 pikë e 10
rebaunde). Për Cavaliersin u dallua Jamesi me 21 pikë, por që
mbetën për statistikë, raporton
"Telesport". Fiton skuadra e
Houstonit, që mposhti 114-107
Orlandon, ndeshje e hapur deri
në fund, e ekuilibruar dhe me
rivalitet. Ai që vulosi fitoren e
Houstonin ishte James Hardeni,

lindur në Slloveni do ta bartë
flamurin e Kosovës në
ceremoninë hapëse (9 shkurt)
dhe atë mbyllëse (25 shkurt).
Ekipi olimpik i Kosovës do të
udhëtojë për në PyeongChang
më 5 shkurt.

Roger Federerit iu rezervua një pritje madhështore nga fansat e
tij në aeroportin e Cyrihut pas suksesit në Australian Opent, ku
36-vjeçari fitoi turneun e 20 slam në karrierë. Tenisti më i madh i
të gjitha kohëve ishte i detyruar ta përshëndeste turmën, teksa
mbante në dorë trofeun e turneut të Melbournes.
Një moment ideal për disa nga fansat për të shkrepur një foto
me legjendën e tenisit. "Nuk e kisha imagjinuar se do të fitoja 20
trofe grand slam në karrierë. Arrita ta mbroj titullin e fituar vjet,
gjë që nuk e realizoja prej një dekade. Kam punuar shumë, por
edhe kam pasur fat, shumë lodhje dhe emocione. Në fakt, më
shumë emocione po përjetoj edhe këtu, në vendlindjen time,
mes këtyre njerëzve që kanë dalë për të festuar me mua. Kjo më
jep më shumë gëzim e dëshirë për të vijuar të luaj", ka deklaruar
Federeri.
Në finalen e Melbourne, Federeri mposhti 3-2 me sete tenistin
kroat Marin Çiliq.

Ancelotti: Kujdes me Realin në Ligën
e Kampionëve
Carlo Ancelotti ka kërkuar nga skuadrat e tjera të kenë kujdes
ndaj Real Madridit në Ligën e Kampionëve. Real Madridi është
eliminuar nga Copa del Rey dhe është 19 pikë mbrapa
Barcelonës në garën për titullin e La Ligës. E vetmja garë ku Reali
mund të triumfojë është Liga e Kampionëve dhe, sipas ish-trajnerit, Carlo Ancelotti, skuadrat e tjera duhet të kenë shumë
kujdes. "Është e vështirë për mua të mendoj se Reali është në
krizë, ndoshta lojtarët janë ndalur pak, pasi fituan gjithçka
sezonin e kaluar. Por, Liga e Kampionëve është gara e vetme ku
Reali mund të fitojë këtë sezon dhe kjo është arsye pse skuadrat
e tjera duhet të kenë kujdes nga Zidane", ka thënë Ancelotti.

Reali në 1/8 e finales së Ligës së
Kampionëve do të takohet me PSG-në.

autor i 60 pikëve, 10 rebaundeve
e 11 asistimeve, një lider në
fushë, duke vendosur rekordin
sezonal të pikëve të një lojtari.
Largimi i Griffinit ndikoi shumë
te skuadra e Clippersit, që u
mund 104-96 në fushën e tij nga
Portlandi. Miqtë dominuan në
ndeshje, me Lillardin që ishte
shënuesi më i mirë me 28 pikë,
duke i bërë të pavlefshme 20
pikët e Lou Williamsit për kalifornianët.
Humbet
edhe
Oklahoma, që u mund 102-96
nga Washingtoni (Porter 25

REZULTATET
Washington - Oklahoma
New York - Brooklyn
Toronto - Minnesota
Detroit - Cleveland
Houston - Orlando
New Orleans - Sacramento
San Antonio - Denver
Utah Jazz - Golden State
Clipeprs - Portland

102-96
111-95
109-105
125-114
114-107
103-114
106-104
129-99
96-104

pikë), ndërsa Toronto fitoi
109-104 ndaj Minnesotas falë 23
pikëve të DeRozanit.

Rossi: Jemi më të shpejtë se në vitin e kaluar
Testet e zhvilluara në Sepang kanë kënaqur shumë pilotin italian
Valentino Rossi, i cili ka qenë konstant në paraqitjet e tij në
pistën malajziane, ndërkohë që motori Yamaha ka qenë më i
shpejtë krahasuar me një vit më parë. "Kemi bërë një punë të
mirë dhe kjo është më e rëndësishmja. I kemi idetë e qarta se
çfarë kemi bërë dhe çfarë duhet të bëjmë ditët në vijim. Vuajtëm
pak adaptimin e duhur të gomave me pistën dhe me motorin
duke humbur pak kohë në xhiro. Por, duke bërë një krahasim
me vitin e kaluar, kemi përmirësuar ndjeshëm paraqitjen tonë,
ndaj rezultati i testeve është pozitiv", ka thënë Rossi.
I kënaqur edhe shoku i tij i skuadrës Maverick Vinales, që në
ditën e dytë dha kohën më të mirë në pistë. "Nga dita në ditë situata ka ndryshuar dhe në fund patëm pak vështirësi, por mendoj se motori i ri është mjaft i mirë dhe i shpejtë krahasuar me
vjet. Ndjeva një përmirësim në paraqitje dhe kjo më jep besim,
sidomos në momentin që shtyp gazin dhe jemi në pjesën e
drejtë", u shpreh Vinales. Testet dimërore në Moto GP do të vijojnë javën e ardhshme, me pilotët që do t'i provojnë ndryshimet e
radhës në motorët e tyre.
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KËNGË
DJEPI

ZAMBIA
RAPSODI I
SHALA
(shq.)

HAITI,
OHAJO
PRIMITIV

ELIZABETH
TAYLOR

TAKSË
(sh.shq.)
NJËSI
MONETARE E
SHQIPËRISË
(pashq.)

ËNDJE,
KËNAQËSI

TIRAN

GJAKËSI
KITARË

TOROLLAK

M INDER
I ULËT

NOTË
MUZIKORE
DËSHMORI
.... KODRA
(UÇK)

NDALESË

KËNGËTARJA
NDOCI
SHKRIMTARI
SHKRELI

“TETOVA”
MUAJ I
AGJËRIM IT

RIFAT
KUKAJ

BASHKËT.

6

5

ABSOLUT,
AUTOKRATIK

MODELJA &
AKTORJA
NË FOTO

5

9
7

PORTIER
I NJOHUR
BRAZILIAN
(ROMA,
LIVERPOOL)

1

8

5

TRAJNERI
SPANJOLL
RAFAEL
RAFAEL

3

3

SULM IM

ZGJIDHJA E FJALËKRYQIT: Ç, ÇEKANI, OTOMAN, TRILER, OMO, IB, DONI, E, I LATON, TOTALITAR, L, EGJ, L, TIVARI, MAZUTI, ILIRE, IBËR, IPERIT, I, I ZOTI, E, SHANI PALLASKA, LANET, KATE, EL, M, ADRI, LA, BILATERAL, IE, LIV, A, IN, TUNEL, NDALIM,
RK, TE, AIDA, DORASI, TOROMAN, RIGON, Z, Z, OMANEZ, KIKIRIK, HO, NIM, REJA, ET, KAPAR, TATIMET, ARAPASH, LEZET, TOMORI, ERIK, ETALON, NUSET, LAMA, K, NINA NANA, ATAKIM.
ZGJIDHJA E SUDOKUT: Kolona I:498 756 231; KII:126 394 587; KIII:357 218 469; KIV:741 682 395; KV:932 475 618; KVI:865 139 724; KVII:214 967 853; KVIII:573 821 946; KIX:689 543 172.
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>> SHPALLJE TË VOGLA <<
X

X Lëshoj banesën me qira ne lagjen Bregu i

X Mirdite Demiraj shpall te pavlefshme dëfte-

Diellit 2 te banesat e bardha, afër Shkollës
Iliria banesa është dy dhomshe e mobiluar
komplet, për info lajmërohuni në tel:
044/262-940 dhe 049/ 737-867.

D.P.Z. "Mulliri" nga Vushtrria, shpall të
pavlefshme certifikatën e biznesit me numër:
70858436.

sat dhe diplomën shmgj " Gjon Buzuku" Prizren.
X Durim Krasniqi shpall te pavlefshme dëfte-

sat dhe dipllomen shme " Ymer Prizreni " Prizren.
X Elmir Shabani shpall te pavlefshme dëftesat

dhe dipllomen shmlt " 11 Marsi" Prizren.
X Abdula Basa shpall te pavlefshme diplomën

shmlt "11 Marsi" Prizren.
X Lëshoj me qira banesën tri dhomëshe në
Bregun e Diellit, mbrapa konvikteve të studentëve,
kati VI- lifti funksional, e rinovuar komplet me të
gjitha elementet, e mobiluar, ka nxehje qendrore.
Banesa lëshohet vetëm për familjar, për banesë
duhet të lehet edhe depozitë prej një qeraje.
Çmimi 350 euro, tel: 049-400-958
XAgjencia për patundshmëri "SAZANI", kërkon
për blerje dhe lëshojmë me qira: banesa, shtëpi,
lokale, troje dhe toka. Ndërmjetësojmë me korrektësi si dhe shesim disa sosh. Numri
kontaktues: 044-207-474.
X Shes shtëpinë në rrugën "Haxhi Zeka" afër
Shkollës Teknike në Prishtinë. Çmimi sipas
marrëveshjes. Tel: 049-909-641.
X Lëshoj banesë me qira në lagjen "Ulpiana"

afër AAK-së në Prishtinë. Për informata më të
hollësishme lajmërohuni në këtë numër të
telefonit: 044-162-783
X Kimete Lanaj B.I. kërkon një punëkryes
për ndërtimin e serrës me sipërfaqe prej 40
ari, me material të zinguar. Oferta zgjat 5 ditë
nga dita e shpalljes në gazetë. Kontakti:
044-528-353.

X
Kërkoj kamerier me përvojë pune.
Gjendemi në Prishtinë te sheshi "Zahir
Pajaziti". Nr: kontaktues- 045-999-985.
X Lëshoj banesën me qira, e cila gjendet
prapa AAK-së, me kushte të volitshme dhe
po ashtu me çmim të volitshëm. Për informata më të hollësishme na kontaktoni në
numrin e telefonit: 044-162-783.
XLëshohet banesa me qira kati i parë , në rr.

Esat Mekuli, çmimi i volitshëm. Për info. 044/
477-107 Prishtinë. Çmimi shumë i volitshëm
dhe është e mobiluar komplet.
X Lëshohet banesa me qira ne qendër të

Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti, banesa
është dy dhomshe e mobiluar, lëshohet me
qira prej 1 qershori deri me 1 gusht (dy muaj),
çmimi sipas marrëveshjes. Për informata në
tel. 044/171-328.
X Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu i
Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy dhoma të
fjetjes , sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy
ballkona. Për info 044/332-640.
X Lëshoj banesën e re me qera në qendër
prapa teatrit Kombëtar, me sipërfaqe prej: 60
m2. Banesa ka një dhomë gjumi, sallon dhe
kuzhinë. Ka të gjitha pajisjet. Çmimi: 300 €uro.
Banesa lëshohet për afate të gjata dhe të
shkurtra. Informata në tel: 049\44-888-801
(viber)
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Revistën për kulturë, gjuhë, media, “Akademia”, mund
ta gjeni në redaksinë e gazetës "Epoka e re", në Sheshin
“Edit Durham”, 100 metra larg "Grand Hotel"-it.
Për informata të tjera mund të thërrisni në këtë numër
të telefonit: +377 44 127 434.
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