Mbledhja e përbashkët
e Qeverisë së Kosovës
dhe Maqedonisë
mbahet në mars

FAQE 5

Na ndiqni edhe në:

www.epokaere.com
facebook.com
Gazeta "Epoka e re"

E përditshme e pavarur
Viti XVIII, nr. 5384
E mërkurë, 24 janar 2018
çmimi 0.40

FLET PËR "EPOKËN E RE", BLERAND STAVILECI

AKTUALE

FAQE 4-5

Specialja dhe
demarkacioni
duhet të kenë
epilog të shpejtë
Këshilltari politik i kryeparlamentarit Kadri Veseli,
Blerand Stavileci, ka deklaruar se temat e
mëdha si Specialja, demarkacioni, ushtria dhe
dialogu me Serbinë duhet të mbyllen sa më
shpejt. Në këtë intervistë dhënë gazetës "Epoka e re",
ai ka thënë se shteti i Kosovës dhe qytetarët e saj nuk
mund të jenë deri në pafundësi peng i disa çështjeve të
caktuara. Sipas Stavilecit, qytetarët e vendit kanë
nevojë për lëvizje të lirë, për vende pune dhe për
partneritet të fuqishëm me shtetet e zhvilluara

Apostolova: Ratifikimi
i demarkacionit ndal
vetizolimin e Kosovës
dhe ta ratifikojnë demarkacionin me
Malin e Zi. Ajo ka deklaruar se kjo
marrëveshje duhet të shihet si
çështje e interesit kombëtar. Sipas

saj, ratifikimi i kësaj marrëveshje do
të jetë një sinjal i vërtetë që Kuvendi
po punon për interesa të qytetarëve
të Kosovës FAQE 3

Lideri i sapozgjedhur i Lëvizjes
Vetëvendosje (LV), Albin Kurti, e ka
quajtur nder dhe përgjegjësi të jetë në
krye të kësaj partie. Ai është zotuar se
do të jetë kryetar i të gjithëve në LV.
Kurti ka folur edhe për pakënaqësitë

Maqedoni
Xhepçisht –Tetovë
Gurëz-FFerizaj

brenda partisë, me ç'rast ka thënë se
nuk ka ndarje të Lëvizjes Vetëvendosje,
por ka disa dorëheqje. Sipas tij,
zgjidhja e kësaj situate mund të bëhet
me pjesëmarrje aktive e jo me
dorëheqje selektive FAQE 7
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Ligji për gjuhët
kthehet për rivotim
në Kuvendin e
Maqedonisë

LAJME SHKURT

Lu: Politikanët shqiptarë të mos
fajësojnë të huajt, t'i futen punës
TIRANË, 23 JANAR Ditët e fundit
Ambasada e
Shteteve të
Bashkuara dhe
ambasadori
Donald Lu janë
akuzuar për qëndrime të dyfishta
për sa iu përket
hapave në reformën në drejtësi.
Në përgjigje të
interesimit të "Zërit
të Amerikës" për këto akuza, ambasadori Donald Lu
përmes një deklarate thekson se politikanët shqiptarë
duhet t'u japin fund ankesave dhe t'u futen punës. "Në
vend se politikanët t'i fajësojnë të huajt, Shtetet e
Bashkuara, ose Bashkimin Evropian për problemet që
kanë krijuar vetë, do të ishte mirë të kishin dialog politik me njëri-tjetrin dhe të punonin bashkë për ta zbatuar reformën në drejtësi, përfshirë plotësimin me anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të
Lartë të Gjyqësorit", thuhet në reagimin e Donald Lusë.
Ambasadori Lu u bën thirrje politikanëve të
bashkëpunojnë për t'i zgjidhur mosmarrëveshjet lidhur me prokurorin e përgjithshëm, për mbështetjen e
ligjeve të mira dhe për t'i ofruar burimet që policia dhe
prokuroria t'i kapë, siç thotë ai, kokat e krimit të organizuar.

Basha fton shqiptarët në protestë

Kryetari i Kuvendit,
Talat Xhaferi, në
koordinim me grupet
parlamentare, ka caktuar
seancën plenare më 29
janar, në të cilën do të
bëhet leximi i tretë i
propozimligjit për
përdorimin e gjuhëve
në Maqedoni
SHKUP, 23 JANAR - Leximi i tretë i
propozimligjit për përdorimin e
gjuhëve në Maqedoni është caktuar
për 29 janar. Seanca plenare u
caktua gjatë koordinimit të kryetarit
të Kuvendit, Talat Xhaferi, me grupet
parlamentare, në të cilin munguan
deputetët e VMRO-DPMNE-së.
Propozimi do të vendoset përsëri
në seancë parlamentare pasi
presidenti i vendit, Gjorge Ivanov,
nuk dekretoi miratimin e tij nga ana
e
shumicës
parlamentare,
nën arsyetimin se ky ligj cenon
karakterin unitar dhe Kushtetutën e
vendit. Të
hënën VMRO-ja
opozitare kërkoi të formohen grupe

pune të përbëra nga përfaqësues të
partive parlamentare, me përfshirjen
edhe të ekspertëve si dhe përfaqësues
të kabinetit të presidentit dhe të
Akademisë së Shkencave. U kërkua
që ata të punojnë për vërtetimin e
nevojës për miratimin e këtij ligji
dhe mënjanimin e elementeve, siç
u tha, jokushtetuese që përmban ky
ligj. Ekspertët ndërkohë kritikuan
propozimin e VMRO-DPMNE-së
duke thënë se ata kanë pasur
mundësi të ndërhyjnë derisa ligji ka
qenë në procedurë parlamentare.
"Propozimi i VMRO-DPMNE-së
nuk është i drejtë për vetë faktin se
tashmë VMRO-ja ka pasur të gjitha
mundësitë që të jetë pjesë e debatit
parlamentar gjatë miratimit të ligjit
dhe të konsumojë të drejtën e saj që
t'i japë propozimet e veta. Dhe në
aspektin e dytë, presidenti nuk e
nënshkroi ligjin, por nuk është as e
drejtë e tij, sepse ligji nuk është në
kundërshtim me Kushtetutën,
madje unë do të them se ky ligj që
avancon të drejtën e përdorimit të
gjuhës shqipe është minimumi që
është arritur për të drejtën legjitime
të shqiptarëve në këtë vend dhe ajo

është që gjuha shqipe të jetë
krejtësisht e barabartë me status
dhe tretman si gjuha maqedonase",
deklaroi Mersim Maksuti, analist
politik.
Ligji për përdorimin e gjuhëve u
miratua më 11 janar, ndërkaq më
17 janar ai nuk u nënshkrua nga
ana e presidentit Ivanov. Që ligji të
miratohet në seancën e 29 janarit të
nevojshme janë votat e 61
deputetëve.
Pas
ri-miratimit
eventual, Qeveria do ta fillojë
procedurën për adresimin e ligjit në
Komisionin e Venecias. Ligji
parasheh përdorimin e gjuhës
shqipe në të gjitha organet e
pushtetit qendror si në të shkruar,
ashtu edhe në të folur, si në
Kuvend, në Qeveri, ndërmarrjet
publike, agjencitë, drejtoritë dhe
organet e tjera shtetërore. Gjuha
shqipe do të përdoret edhe në të
gjitha mbishkrimet e institucioneve
të nivelit qendror, krahas atyre në
pushtetin lokal, ku gjithashtu gjuha
shqipe është zyrtare në komunat ku
shqiptarët përbëjnë mbi 20 për
qind të numrit të përgjithshëm të
popullatës.

TIRANË, 23 JANAR Lideri i Partisë
Demokratike,
Lulzim Basha, ka
nisur të martën në
Laprakë takimin
me degën e 11-të,
nga e cila i ka ftuar
shqiptarët në
protestën e 27
janarit. Basha
lëshoi akuza të
forta në drejtim të
kryeministrit Edi
Rama, duke e cilësuar atë përgjegjësin kryesor të gjendjes së mjeruar të
shqiptarëve. Basha iu referua historisë së dhimbshme
publike të një babai, i cili ditën që nuk kishte gjetur
punë te "Ushtari i panjohur", kishte shitur gjak për të
blerë bukë për fëmijët. "Gjendja e atij kryefamiljari
është gjendja e mijëra prindërve shqiptarë, e 290
mijë shqiptarëve. Mjerim absolut. Nuk arrijnë dot ta
blejnë bukën e gojës për fëmijët e tyre. Po si mund t'i
thotë vetes kryeministër, që shikon këtë gjendje dhe
e zgjidh qesen, për çfarë? Për 400 milionë lekë makina", u shpreh Basha.
Basha tha se në këtë situatë mjerimi për 300 mijë
familje, qeveria u fal inceneratorëve miliona euro, 5.2
milionë vetëm për fabrikën e plehrave në zonën e
Fierit, kundër së cilës po protestojnë banorët.
"Njerëzit janë ngritur në këmbë për të protestuar për
shëndetin e tyre dhe shumica prej tyre kanë të njëjtin
problem, kanë të njëjtin hall. Nuk kanë pension, nuk
kanë ndihmë ekonomike, nuk kanë punë, dhe çfarë i
pret? I pret dajaku i Edi Ramës. Përse? Nuk duan të
kenë fabrikë helmesh aty ku jeton familja e tyre, aty
ku rriten vogëlushët e tyre. Shembuj të tillë ka me
qindra që tregojnë një gjë dhe vetëm një gjë, është
krahu politik i krimit të organizuar që sundon sot në
Shqipëri", tha Basha.

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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Prezantohen përparësitë gjatë kohës sa presidenca bullgare do ta ketë kryesimin në BE

Apostolova: Ratifikimi i demarkacionit
ndal vetizolimin e Kosovës
Përfaqësuesja e BE-së në Kosovë, Natalija
Apostolova, ka apeluar tek ligjvënësit në Kosovë
që të jenë të kujdesshëm karshi agjendës evropiane dhe ta ratifikojnë demarkacionin me Malin e
Zi. Ajo ka deklaruar se kjo marrëveshje duhet të
shihet si çështje e interesit nacional, duke shtuar
se ratifikimi saj ndal vetizolimin e Kosovës. Sipas
saj, ratifikimi i kësaj marrëveshje do të jetë një
sinjal i vërtetë që Kuvendi po punon në interes të
të gjithë qytetarëve të Kosovës
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 23 JANAR - Shefja e
Zyrës së Bashkimit Evropian në
Kosovë, Natalija Apostolova, u
ka bërë thirrje edhe një herë
deputetëve të Kosovës ta ratifikojnë demarkacionin me
Malin e Zi. Në një konferencë
për medie, mbajtur bashkë me
ambasadorin e Bullgarisë në
Kosovë, në të cilën kanë prezantuar përparësitë e presidencës
bullgare të Këshillit të Bashkimit
Evropian, zyrtarja e BE-së ka
thënë se demarkacioni duhet të
ratifikohet si çështje e interesit
nacional për ta ndalur vetizolimin e Kosovës. "Marrëveshja për
demarkacionin e kufirit duhet të
ratifikohet si çështje e interesit
nacional për ta ndalur vetizolimin e Kosovës dhe të ecim përtej
interesave personale të disa qarqeve politike", ka thënë
Apostolova. Ajo ka treguar se
strategjia për zgjerimin e
Ballkanit Perëndimor që do të
lansohet në shkurt, ndërsa
prezantimi i raportit për
Kosovën do të bëhet në muajin
prill. Sipas zyrtares së BE-së, aty
Kosova ka mundësi ta demonstrojë përkushtimin për vlerat

evropiane dhe t'ia prezantojë
një imazh pozitiv pjesës tjetër të
Evropës. "Kosova duhet të shfrytëzojë këtë mundësi unike.
Duhet ta ratifikojë marrëveshjen
për demarkacionin e kufirit me
Malin e Zi. Ky do të jetë një sinjal
i vërtetë që Kuvendi po punon
në interes të të gjithë qytetarëve
të
Kosovës",
ka
thënë
Apostolova.
Sa i përket iniciativës për
shfuqizimin e Gjykatës Speciale,
ajo ka thënë se kjo nuk është
mënyra e duhur se si duhet të
veprojnë
institucionet
e
Kosovës. Ajo ka shprehur besimin që politikanët në Kosovë ta
kuptojnë sa më herët se me këtë
veprim janë duke bërë gabim.
"Një përpjekje për të anuluar një
përkushtim ndërkombëtar nuk
është mënyra për ta forcuar besimin e njerëzve në institucione.
Shpresoj se politikanët do të
kuptojnë këtë më herët, para se
të jetë vonë. Nisma për t'i
shfuqizuar
Dhomat
e
Specializuara është nismë e
gabuar dhe nuk është mënyra
për ta bërë këtë. Shpresoj se
politikanët të kuptojnë këtë më
herët sesa më vonë. Dëshirojmë
që Kosova t'ia dalë mbanë, për
këtë arsye ne kemi dhënë 100

milionë euro për çdo vit
për popullin e Kosovës", ka
deklaruar Apostolova.
Kurse ambasadori i Bullgarisë në
Kosovë, Nedialtço Dantçev, ka
bërë me dije se përparësi
kryesore gjatë kohës sa presidenca bullgare do ta ketë kryesimin e
BE-së do të jenë stabiliteti,
siguria dhe solidariteti. "Për
Bullgarinë si vend ballkanik, e
ardhmja e Ballkanit Perëndimor
është e rëndësishme. Së pari
është koha e duhur e fundit që
t'ua
kthejmë
vëmendjen
fqinjëve tanë. Në dekadën e

kaluar Kosova ka pasur kriza të
njëpasnjëshme dhe kjo ka
nënkuptuar që ne është dashur
të përqendrohemi në zgjidhjen e
problemeve tona e jo të merremi
me atë që kemi përreth.
Shumica prej partnerëve tanë,
në veçanti ata në Ballkanin
Perëndimor, kanë humbur
shpresat që perspektiva e tyre
evropiane është reale", ka thënë
ambasadori Dantçev. Sipas tij,
duhet kërkuar zgjidhje kreative
për të siguruar që vendet e
Ballkanit Perëndimor të ecin
përpara të bashkuara dhe për ta

forcuar miqësinë. Dantçev ka
thënë se shtetet anëtare do të
punojnë së bashku që të ndajnë
informacione në lidhje me
sigurinë e qytetarëve të
Bashkimit Evropian. "Do të
përqendrohemi në tema që janë
të rëndësishme për qytetarët,
për krijimin e vendeve të punës,
përmirësimin e jetesës në
Evropë dhe të sigurohemi që
kufijtë tanë janë të mbrojtur si
dhe garantojmë që njerëzit tanë
kanë shkathtësi digjitale që
kërkon ekonomia digjitale", ka
thënë Dantçev.

Haradinaj: Mendimi i Qeverisë për
Specialen, i pavlefshëm
Prishtinë, 23 janar - Kryeministri
i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka
thënë se Qeveria ende zyrtarisht
s'ka marrë shkresën nga kryesia
e Kuvendit lidhur me nismën
për shfuqizimin e Gjykatës
Speciale. Gjatë vizitës në
Komunën e Ferizajt kryeministri
ka thënë se mendimi i Qeverisë
për iniciativën rreth shfuqizimit
të Ligjit për Specialen nuk është
shumë i vlefshëm. "Formalisht
jo. Ende zyrtarisht s'e kemi
marrë shkresën. Sekretariati i
Kuvendit e dërgon. Ne nuk e
dimë as përmbajtjen. Qeveria
kur merr kërkesë të tillë duhet të
japë mendim. Bazuar në atë
mendim, Qeveria ia kalon

mendimin Kuvendit. Në këtë
rast vendimi i Qeverisë nuk
është fort i vlefshëm, sepse ky
është mocion që buron prej
Kuvendit", ka thënë Haradinaj.
Megjithatë, ai ka thënë se
Qeveria e Kosovës me respekt do
t'i kryejë të gjitha procedurat që
parashihen me këtë rast. Kryesia
e Kuvendit të hënën ka vendosur
që kërkesën e deputetëve për
shfuqizimin e Ligjit për Dhomat
e Specializuara, të iniciuar nga
43 deputetë, ta dërgojë në
Qeveri, duke kërkuar mendim.
Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli,
ka thënë se një vendim i tillë
është marrë në bazë të
Rregullores së Kuvendit.
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Këshilltari politik i
kryeparlamentarit Kadri
Veseli, Blerand
Stavileci, ka deklaruar
se temat e mëdha
si Specialja,
demarkacioni, ushtria
dhe dialogu me Serbinë
duhet të mbyllen sa më
shpejt. Në këtë intervistë dhënë gazetës
"Epoka e re", ai ka
thënë se shteti i
Kosovës dhe qytetarët
e saj nuk mund të jenë
deri në pafundësi peng i
disa çështjeve të
caktuara. Sipas
Stavilecit, qytetarët e
vendit kanë nevojë për
lëvizje të lirë, për vende
pune dhe për partneritet
të fuqishëm me shtetet
e zhvilluara

FLET PËR "EPOKËN E RE", BLERAND STAVILECI

SPECIALJA DHE
DEMARKACIONI
DUHET TË KENË
EPILOG TË SHPEJTË
Muhamet KOCI
PRISHTINË, 23 JANAR - Këshilltari
politik i kryeparlamentarit Kadri
Veseli, Blerand Stavileci, ka bërë
me dije se Gjykata Speciale dhe
demarkacioni me Malin e Zi do të
duhej të kenë epilog sa më të
shpejtë. Ai ka deklaruar se shteti
dhe shoqëria nuk mund të mbahen peng deri në pafundësi për
shkak të këtyre çështjeve. Në këtë
intervistë dhënë gazetës "Epoka e
re", Stavileci ka thënë se njerëzit
duan dhe kanë nevojë për lëvizje
të lirë, për vende pune dhe për
ekonomi përparimtare. "Jo vetëm
demarkacioni dhe Specialja, por
edhe temat e tjera të hapura politike, mbi të gjitha ushtria si dhe
dialogu, janë tema që do të duhej
ta kishin epilogun e tyre sa më
shpejt. Shteti dhe shoqëria
s'mund të mbahen peng deri në
pafundësi. Njerëzit duan dhe

kanë nevojë për lëvizje të lirë,
vende pune, ekonomi përparimtare, edukim cilësor, shëndetësi të efektshme, drejtësi funksionale, siguri të plotë, demokraci
dhe partneritet të fuqishëm me
shtetet e zhvilluara", ka deklaruar
Stavileci.
Sipas tij, Gjykata Speciale, sado e
padrejtë që është, nuk mund të
ndalet. "Kryesia e Kuvendit të
Kosovës ka vepruar në bazë të
Rregullores, e cila parasheh që çdo
nismë ligjore t'i dërgohet për
mendim Qeverisë së Kosovës. Kjo
është një procedurë e rregullt.
Qeveria ka në dispozicion 30 ditë
për ta kthyer opinionin e saj. Kjo
çështje aktualisht është në procedurë. Por, qëndrimet politike tashmë secili i ka të shprehura. Unë
mund ta përsëris atë që e ka
deklaruar edhe kryetari i PDK-së,
Kadri Veseli, se Gjykata Speciale,
sado e padrejtë, nuk mund të
ndalet", ka thënë Stavileci.

Sa i përket demarkacionit, ai ka
vlerësuar se kjo marrëveshje
duhet të ratifikohet në Kuvend sa
më parë. Sipas Stavilecit, ky ratifikim është vendimi kryesor që
tash Kuvendi i Kosovës duhet ta
marrë. "Qëndrimi i PDK-së është
se demarkacioni me Malin e Zi
duhet të kalojë dhe kjo temë
duhet të përmbyllet sa më parë.
Është sfida jonë e radhës, vendimi
kryesor që ne tash duhet ta marrim. Qytetarët tanë nuk meritojnë
pritje të panumërta në izolim.
Institucionet e Kosovës duhet të
veprojnë shpejt në këtë drejtim",
është shprehur ai, duke shtuar se
partnerët e koalicionit qeverisës,
së bashku edhe me partitë opozitare, duhet ta gjejnë një konsensus për ta kaluar këtë çështje në
Kuvend.
"Epoka e re": Kryesia e Kuvendit
ka vendosur që iniciativën për
shfuqizimin e Ligjit për Gjykatën

Specialen ta dërgojë në Qeveri.
Cili do të jetë qëndrimi i PDK-së,
nëse kjo çështje do të kthehet
sërish në Kuvend?
Stavileci: Kryesia e Kuvendit të
Kosovës ka vepruar në bazë të
Rregullores, e cila parasheh që çdo
nismë ligjore t'i dërgohet për
mendim Qeverisë së Kosovës. Kjo
është një procedurë e rregullt.
Qeveria ka në dispozicion 30 ditë
për ta kthyer opinionin e saj. Kjo
çështje aktualisht është në
procedurë. Por, qëndrimet
politike tashmë secili i ka të
shprehura. Unë mund ta përsëris
atë që e ka deklaruar edhe kryetari
i PDK-së, Kadri Veseli, se Gjykata
Speciale, sado e padrejtë, nuk
mund të ndalet.
"Epoka e re": Lideri i PDK-së e ka
bërë të qartë qëndrimin ndaj kësaj
iniciative, mirëpo shumica e
deputetëve të kësaj partie e kanë
nënshkruar këtë nismë. A do t'i
tërheqin
këta
deputetë
nënshkrimet e tyre?
Stavileci: Nisma e 43 deputetëve të
Kuvendit të Kosovës tashmë është
në trajtim e sipër sepse, siç e
thashë,
Projektligji
për
Shfuqizimin e Gjykatës Speciale i
është dërguar për mendim
Qeverisë së Kosovës. Pas Qeverisë,
ashtu siç parashihet, Projektligji
duhet t'i kalojë komisionit
përkatës parlamentar. Pra, është
një rrugë që duhet të ndiqet e
opinionet duhet t'i presim.
"Epoka e re": Pritjet kanë qenë që
këtë muaj të shqyrtohet në
Kuvend edhe demarkacioni me
Malin e Zi, por ende kryesia e
Kuvendit nuk ka vendosur për
këtë çështje. Kur mund të presim
që kjo çështje të diskutohet në
Kuvend?
Stavileci: Në momentin e parë që

administrata e Kuvendit e sjell
dokumentacionin e plotë, kryesia
do ta marrë parasysh dhe do ta
trajtojë atë, ashtu siç e parasheh
Rregullorja. Shqetësimi më i
madh këtu është se Komisioni për
Punë të Jashtme nuk ka dhënë një
qëndrim të qartë, në favor apo në
kundërshtim të marrëveshjes për
demarkacionin, e cila është pritur
të ndodhë.
"Epoka e re": Pavarësisht prej
thirrjeve të partnerëve ndërkombëtarë për këtë çështje, qëndrimi i
PDK-së për demarkacionin nuk
është i njëjtë me atë të AAK-së dhe
të Nismës. A është i mundshëm
harmonizimi i parterëve qeverisës
për demarkacionin?
Stavileci: Qëndrimi i PDK-së është
se demarkacioni me Malin e Zi
duhet të kalojë dhe kjo temë
duhet të përmbyllet sa më parë.
Është sfida jonë e radhës, vendimi
kryesor që ne tash duhet ta marrim. Qytetarët tanë nuk meritojnë
pritje të panumërta në izolim.
Institucionet e Kosovës duhet të
veprojnë shpejt në këtë drejtim.
"Epoka e re": A mund të sigurohen
votat e mjaftueshme për ratifikimin
e kësaj marrëveshjeje?
Stavileci: Mendoj se partnerët e
koalicionit qeverisës, së bashku
edhe me partitë opozitare, duhet
ta gjejnë një konsensus për ta
kaluar demarkacionin. Shumica
janë të bindur se marrëveshja
është në rregull. Pastaj, ky është
kushti kryesor për liberalizimin e
vizave. Jemi vonuar shumë në
këtë drejtim. Jo vetëm demarkacioni dhe Specialja, por edhe
temat e tjera të hapura politike,
mbi të gjitha ushtria, si dhe dialogu, janë tema që do të duhej ta
kishin epilogun e tyre sa më shpejt. Shteti dhe shoqëria s'mund të
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Stenstrom: Integrimi i Kosovës në
familjen evropiane, i pandalshëm
Kosova është shtet i pavarur dhe integrimi i saj në familjen evropiane është rrugë e pandalshme. Kështu
ka deklaruar të martën në Prishtinë sekretari i Shtetit, përgjegjës për çështje të Bashkimit Evropian dhe
tregtisë së Suedisë, Oscar Stenstrom, pas takimit me ministren e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha

mbahen peng deri në pafundësi.
Njerëzit duan dhe kanë nevojë
për lëvizje të lirë, për vende pune,
për ekonomi përparimtare, për
edukim cilësor, për shëndetësi të
efektshme, për drejtësi funksionale,
për siguri të plotë, për demokraci
dhe partneritet të fuqishëm me
shtetet e zhvilluara.
"Epoka e re": Me iniciativën për
shfuqizimin e Speciales dhe me
vonesat për ratifikimin e
demarkacionit, sa po i rrezikon
Kosova raportet me ShBA-në dhe
BE-në?
Stavileci: Ndërtimi i shtetit të
Kosovës është një ecje e përbashkët me ShBA-në dhe vendet e
BE-së. Ky partneritet strategjik
assesi nuk do të rrezikohet, as nuk
do të dëmtohet. Por, bashkërisht
do të vazhdojmë të punojmë për
procese të rëndësishme për
Kosovën.
"Epoka e re": Ju jeni bërë pjesë e
bisedimeve me Serbinë në
Bruksel, të cilat tashmë janë
ndërprerë përkohësisht. Kur
mund ta presim vazhdimin e
këtyre bisedimeve?
Stavileci: Ne kemi qenë dhe jemi
të gatshëm për ta vazhduar dialogun
duke e konsideruar si të vetmin
instrument politik me të cilin
realizohen synimet dhe pritjet
tona. Do të donim të besonim që
edhe pala tjetër ta ketë plotësisht
dhe sinqerisht të njëjtin qëndrim.
Janë tema që kërkojnë zgjidhje
dhe të gjitha zgjidhjet duhet të
jenë në përputhje me Kushtetutën
dhe ligjet e Kosovës si shtet i
pavarur, sovran dhe demokratik.
Edhe vonesat dhe pengesat, sidomos
të palës tjetër, përbëjnë problem
në vete dhe këtu do të donim që
BE-ja ta ushtronte sa më efektshëm rolin dhe ndikimin e vet.

PRISHTINË , 23 JANAR - (ER)
Ministrja e Integrimit Evropian,
Dhurata Hoxha, është takuar të
martën me sekretarin e Shtetit,
përgjegjës për çështje të
Bashkimit
Evropian
dhe
tregtisë së Suedisë, Oscar
Stenstrom, me të cilin ka biseduar për mbështetjen e Suedisë
në procesin e integrimit të
Kosovës
në
institucionet
ndërkombëtare
dhe
në
Bashkimin Evropian.
Hoxha ka thënë se përfshirja e
Kosovës në Strategjinë e
Zgjerimit, e cila pritet të publikohet në shkurt të këtij viti nga
Bashkimi Evropian, do të definohet qartë, me afatet dhe
kërkesat ndaj vendit tonë, duke
u precizuar me hapa konkretë
pjesëmarrja e Kosovës në këtë
proces. "Ne do t'i kryejmë të
gjitha detyrat tona. Do të vazhdojmë ta luftojmë korrupsionin, t'i bëjmë reformat që kërkohen si pjesë e procesit integrues. Vëmendje e veçantë do
t'u kushtohet prioriteteve të
Agjendës
Evropiane
të

Reformave dhe zbatimit të
MSA-së. Andaj e vlerësojmë
tejet të rëndësishme ndihmën e
Suedisë në çdo proces dhe presim që BE-ja ta rikonfirmojë perspektivën evropiane të Kosovës
dhe përfshirjen e saj në planet
për zgjerim", ka deklaruar ministrja Hoxha. Ajo ka theksuar se
Suedia ishte dhe vazhdon të jetë

shembull i të drejtave të njeriut
dhe demokracisë, andaj edhe
Kosova mund të përfitojë
shumë nga përvojat e shtetit
suedez.
Kurse sekretari i Shtetit,
përgjegjës për çështje të BE-së
dhe tregtisë së Suedisë, Oscar
Stenstrom, ka thënë se Suedia
qëndron e përkushtuar për

përkrahjen e rrugës së integrimit
evropian të Kosovës dhe
fqinjësisë së mirë. Për më tepër,
ai ka theksuar se Kosova është
shtet i pavarur, sovran, dhe se
integrimi i saj drejt familjes
evropiane është i pandashëm.
Stenstromi ka ofruar mbështetje
të plotë në proceset nëpër të
cilat po kalon Kosova.

Mbledhja e përbashkët e Qeverisë së
Kosovës dhe Maqedonisë mbahet në mars
PRISHTINË,
23
JANAR
Zëvendëskryeministri
i
Republikës së Kosovës, Enver
Hoxhaj të martën ka qëndruar për
vizitë zyrtare në Shkup, ku ka
zhvilluar takim me kryeministrin
e Maqedonisë, Zoran Zaev. Në
takimin e zëvendëskryeministrit
Hoxhaj dhe kryeministrit Zaev
është diskutuar për një etapë të re
të marrëdhënieve në mes të
Kosovës dhe Maqedonisë, që do
të jetë përmbajtjesore dhe me
projekte konkrete bashkëpunimi.
Hoxhaj dhe Zaevi kanë diskutuar
për mbledhjen e përbashkët të dy
qeverive, si hapi i parë që do ta
hapë rrugën e zhvillimit të
bashkëpunimeve të reja në
shumë fusha. Palët janë pajtuar
që kjo mbledhje të mbahet në
mars të këtij viti, ndërsa së shpejti
do të bëhet e ditur edhe data e
saktë.
"Në
këtë
takim
zëvendëskryeministri Hoxhaj në
emër të Qeverisë së Kosovës ka
dërguar mbi njëzet propozime
për marrëveshje dhe tema të
diskutimit për mbledhjen e
përbashkët, duke nisur nga
bashkëpunimi ekonomik e
tregtar, lëvizja e lirë e njerëzve dhe
mallrave, bashkëpunimi ndërkufitar, arsimor, kulturor, si dhe në
fushën e drejtësisë", është thënë
në komunikatë.
Zëvendëskryeministri Hoxhaj dhe
kryeministri Zaev janë pajtuar se

viti 2018 ka potencial të jetë viti i
shteteve të rajonit dhe i shënimit
të progresit në proceset e
integrimit euroatlantik.
Hoxhaj në kuadër të vizitës
dyditore në Maqedoni është
takuar edhe me kryetarin e parlamentit maqedonas Talat Xhaferi.
Hoxhaj dhe Xhaferi kanë folur për
nevojën e bashkëpunimit edhe
më të madh në mes të Kosovës

dhe Maqedonisë si dhe kanë
diskutuar për zhvillimet e fundit
dhe për miratimin në kuvend të
Ligjit për gjuhën shqipe atje.
"Miratimi në parlament i Ligjit për
gjuhën shqipe është një e arritur
historike, për çka i përgëzoj
deputetët që kanë votuar dhe
kryeparlamentarin Xhaferi. Me
gjithë refuzimin e presidentit për ta
nënshkruar, zyrtarizimin e gjuhës

shqipe nuk mund ta ndalë askush.
Kjo është e drejtë fundamentale e
shqiptarëve të Maqedonisë", ka
thënë Hoxhaj.
Zëvendëskryeministri Hoxhaj, po
ashtu, ka takuar kryetarin e BDI-së,
Ali Ahmeti, zëvendëskryeministrin
e Maqedonisë, Bujar Osmani, ministrin e Diasporës, Edmond Ademi,
si dhe kryetaren e Komunës së
Tetovës, Teuta Arifin.
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Akademik Ismajli, anëtar nderi i Shoqatës së Linguistëve të Amerikës
PRISHTINË, 23 JANAR Akademik Rexhep Ismajli
është zgjedhur anëtar i
përhershëm nderi i Shoqatës
së Linguistëve të Amerikës
(Linguistic
Society
of
America (LSA) që është institucioni më i rëndësishëm
shkencor për çështje të
gjuhësisë.
Njoftimi është dërguar të
martën nga drejtoresha

ekzekutive e LSA-së, Alyson
Reed. Akademik Ismajli do
t'i ketë të përjetshme statusin dhe përfitimet e anëtarësisë. "Kushtetuta jonë
thotë se 'një studiues i huaj i
shquar
në
fushën
e
studimeve gjuhësore e që
nuk është banor i ShBA-së
mund të zgjedhet anëtar
nderi i Shoqatës, në bazë të
rekomandimeve të Komitetit

Ekzekutiv'", ka shkruar drejtoresha Reed në letrën e
njoftimit për anëtarësimin e
Ismajlit.
Linguistic
Society
of
America
(LSA)
është
themeluar më 1924 dhe
shërben për promovimin e
studimeve shkencore në
fushën e gjuhësisë.
Rexhep Ismajli është anëtar
i AShAK-ut që nga viti 1993.

Anëtarët e rinj të Bordit të AKA-s
i dërgohen kryesisë së Kuvendit
Me gjashtë vota për dhe dy abstenime anëtarët e
Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë,
Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi kanë vendosur që t'ia dërgojnë kryesisë së Kuvendit emrat e
anëtarëve të rinj të Bordit të Agjencisë Kosovare të
Akreditimit (AKA), por me disa vërejtje. Këto vërejtje
kanë të bëjnë me emrat e disa anëtarëve të
propozuar në këtë bord, të cilët, sipas anëtarëve të
këtij komisioni, nuk janë të profilizuar në fushën e
arsimit dhe nuk përmbushin kuotën gjinore
Arbisa SHEFKIU
PRISHTINË, 23 JANAR - Komisioni
për Arsim, Shkencë, Teknologji,
Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion
dhe Ndërmarrësi, me gjashtë
vota për dhe dy abstenime, të
martën ka vendosur t'ia dërgojë
kryesisë së Kuvendit emrat e anëtarëve të rinj të Bordit të
Agjencisë Kosovare të Akreditimit
(AKA), por me disa vërejtje.
Vërejtët të cilat i kanë paraqitur
anëtarët e këtij komisioni kanë
qenë se emrat e disa anëtarëve të
propozuar në këtë bord nuk janë
të profilizuar në fushën e arsimit
si dhe nuk përmbushin kuotën
gjinore 50/50.
Deputeti i PDK-së, Nezir Çoçaj,

ka thënë se kjo agjenci nuk duhet
të përbëhet nga grada shkencore
të drejtimeve të tjera, por nga
njerëz që merren me fushën e
arsimit. "Vetëm një merret me
fushë të arsimit nga bordi i ri.
Agjencia kryesore e shtetit për
arsim të lartë nuk duhet të
ngarkohet me njerëz që nuk janë
të fushës së arsimit, dhe jo doktor
apo ekonomist", ka thënë Çoçaj.
Kurse deputetja e Lëvizjes
Vetëvendosje, Arbërie Nagavci,
ka thënë se ky vendim do të
duhej të vinte me një shkresë me
arsyetimin
e
emrave
të
propozuar për anëtar të Bordit të
AKA-së. "Bordi i ri i propozuar ka
grada të larta shkencore dhe
respektoj fushëveprimtarinë e
tyre, por të gjithë vijnë nga

fushëveprimtaritë e tjera e jo nga
arsimi. Vetëm një prej tyre është
njohës i arsimit. Mendoj se
bashkë me CV-të e tyre do të
duhej të vinte një shkresë pse
këta do ta kryejnë këtë punë", ka
thënë ajo.
Në anën tjetër, nënkryetarja e
Komisionit për Arsim, Shkencë,

Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte,
Inovacion dhe Ndërmarrësi,
Teuta Haxhiu, ka shprehur
shqetësimin se prej të gjithë kandidatëve është emëruar vetëm
një femër si pjesë e këtij bordi.
"Prej të gjithë të emëruarve në
këtë bord është vetëm një femër",
ka thënë ajo. Personat që ka

propozuar Ministria e Arsimit, të
cilin propozim e ka nënshkruar
edhe kryeministri i Kosovës,
Ramush
Haradinaj,
janë:
Gazmend Luboteni, Rozafa
Koliqi-Lila, Berim Ramosaj,
Arben Qerezi, Dukagjin Zeka dhe
Ilir Doçi si dhe tre anëtarë
ndërkombëtarë.

ORCA: Udhëzimi administrativ për avancimet akademike, i domosdoshëm
PRISHTINË,
23
JANAR
Organizata për Rritjen e
Cilësisë në Arsim (ORCA),
përmes një komunikate për
medie, ka theksuar se mbetet e
kënaqur me sqarimin e
Ministrit të Arsimit, Shkencës
dhe Teknologjisë (MAShT),
Shyqyri Bytyqi, për revistat me
recension ndërkombëtar të
bërë
përmes
Udhëzimit
Administrativ 1/2018 që lidhet
me avancimet akademike në
vend. "Edhe pse ORCA ka pritur
që ky udhëzim të jetë shumë
më rigoroz e më i ashpër me
qëllim të parandalimit të çfarëdo
akrobacioni jashtëstatutar e
anti-ligjor të institucioneve të
arsimit të lartë në vend, ORCA
e sheh këtë udhëzim si pikënisje

për përforcim të kritereve
përmes ligjit të ri për arsimin e
lartë i cili është duke u diskutuar në organet e shtetit. ORCA
ka avokuar vazhdimisht që kjo
çështje të sqarohet nga
MAShT-i dhe e mbështet rreg-

ullimin e kësaj çështje në nivel
shtetëror
pasi
përgjatë
avancimeve akademike janë
shfaqur disa herë dilema se
çfarë është një revistë
ndërkombëtare", është thënë
në komunikatën e ORCA-s.

Sipas kësaj komunikate, kjo
organizatë është e shqetësuar
me
deklaratat
e
papërgjegjshme të zyrtarëve të
UP-së të cilët kanë qenë të
përfshirë në konsultime për
këtë udhëzim dhe të cilët, sipas
ORCA-s, po luajnë dyfytyrësisht lidhur me këtë çështje.
"Në rast se menaxhmenti aktual nuk është në gjendje ta synojë cilësinë, ORCA i bën thirrje
të dorëhiqen dhe t'u lënë rrugë
atyre që mund ta shtyjnë
çështjen e cilësisë përpara.
Gjithashtu, u bëjmë thirrje
organizatave joqeveritare që
nuk kanë qenë të përfshira në
proces dhe të cilat nuk e njohin
çështjen, të përmbahen nga
deklaratat e papërgjegjshme

dhe të mos tentojnë të përfitojnë vëmendje mediale nga
çështja në fjalë. ORCA u bënë
thirrje Kuvendit të Kosovës,
MAShT-it dhe institucioneve të
tjera relevante, të mos bien pre
e parullës 'Autonomi për
Universitetin!' pasi prapa kësaj
parulle fshihet autonomia e
plagjiaturës, e falsifikimeve, e
keqpërdorimit akademik të
cilave duhet t'u vijë fundi në
vendin tonë. ORCA pret që
institucionet relevante t'i
përdorin kompetencat e tyre
për të vënë rend e rregull në
hapësirën
kaotike
dhe
veprimtarinë anti-ligjore në të
gjitha institucionet e arsimit të
lartë", është thënë në këtë
komunikatë.
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Kryetari i ri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka mbajtur konferencë për medie

Kurti: S’ka ndarje të Vetëvendosjes
Lideri i sapozgjedhur i Lëvizjes Vetëvendosje (LV),
Albin Kurti, e ka quajtur nder dhe përgjegjësi të jetë
në krye të kësaj partie. Ai është zotuar se do të jetë
kryetar i të gjithëve në LV. Kurti ka folur edhe për
pakënaqësitë brenda partisë, me ç'rast ka thënë se
nuk ka ndarje të Lëvizjes Vetëvendosje, por ka disa
dorëheqje. Sipas tij, zgjidhja e kësaj situate mund të
bëhet me pjesëmarrje aktive e jo me dorëheqje
selektive
Shqipe HETEMI
PRISHTINË, 23 JANAR - Pas marrjes së
detyrës, kryetari i Lëvizjes
Vetëvendosje (LV), Albin Kurti, të
martën është zotuar se do të jetë
kryetar i të gjithëve. Në një konferencë për medie ai ka thënë se është
nder dhe përgjegjësi të jetë në krye
të Vetëvendosjes. "Komisioni
Zgjedhor i Përgjithshëm më ka
shpallur zyrtarisht kryetar të ri të
Lëvizjes Vetëvendosje. Gjatë 24
orëve pas shpalljes së rezultateve
nuk ka pasur letërankesa për procesin zgjedhor të së dielës, në të
cilin u votua sipas parimit një anëtar një votë. Unë i falënderoj të
gjithë votuesit, edhe anëtarësinë e
gjerë të lëvizjes sonë. Do të jem
kryetar i të gjithëve, sepse do t'u
shërbej të gjithëve, vullnetit e
interesit të përgjithshëm. Është
nder dhe përgjegjësi për mua të
jem kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje.
Do të jemi bashkë në organizim
dhe bashkë në drejtim", ka
deklaruar Kurti. Ai është zotuar se
do t'i përmbahet programit dhe
statutit të Lëvizjes Vetëvendosje,
alternativës qeverisëse dhe rregul-

loreve të funksionimit. "Do të
punoj e angazhohem me dijen e
me mendjen, me vullnetin dhe
dashurinë që kam, për Lëvizjen
dhe për Kosovën, sepse kështu
kam fituar besimin tuaj dhe për
shkak se jam i bindur se jemi më të
mirët dhe më të drejtët nga të gjitha
subjektet politike në Kosovë (dhe jo
vetëm)", është shprehur Kurti,
duke shtuar se qytetarët presin
shumë nga Lëvizja Vetëvendosje.
Sipas tij, ndërrimi i qeverisë dhe
qeverisjes është dëshirë e shumicës së qytetarëve. "Lëvizja jonë
në vitin që lamë pas u bë subjekti i
parë politik në vend dhe grupi më i
madh parlamentar në Kuvend.
Qytetarët e Kosovës kanë shumë
halle dhe presin shumë prej nesh.
Ne duhet të jemi e do të jemi në
nivel të detyrës për qytetarët si në
komunat ku qeverisim, po ashtu
edhe në ato ku jemi në opozitë si
në nivelin lokal, po ashtu edhe në
atë qendror, ku ndërrimi i qeverisë
dhe qeverisjes është dëshirë e shumicës së qytetarëve", ka theksuar
Kurti.
Ai ka bërë me dije se platforma
përmes së cilës është zgjedhur
kryetar nuk do të hyjë në fuqi

automatikisht pasi, sipas Kurtit,
vërejtjet dhe sugjerimet do të trajtohen në forumet e lëvizjes. "Kam
marrë vërejtje dhe sugjerime të
ndryshme nga anëtarët. Ato duhet
të trajtohen hapur dhe thellë në
forumet tona. Demokraci do të
thotë që cilido mund ta ketë fjalën i
pari, por asnjëri nuk mund ta ketë
atë i fundit. Pas mendimeve e opinioneve, vijnë diskutimet e përballjet e, pas diskutimeve e përballjeve,
vijnë vendimet me shumicën siç e
parasheh atë statuti dhe rregulloret
tona", ka deklaruar Kurti.
Kryetari i ri i Lëvizjes Vetëvendosje,
Albin Kurti, ka folur për pakënaqësitë brenda kësaj lëvizje. Me
këtë rast ai ka thënë se nuk ka ndarje të Vetëvendosjes, por ka disa
dorëheqje. Sipas Kurtit, zgjidhja e

kësaj situate mund të bëhet
përmes pjesëmarrjes aktive e jo
dorëheqjes
selektive.
"Në
Vetëvendosje nuk mund të them se
ka ndarje. Ka disa dorëheqje të
aktivistëve të LV-së, të cilët janë të
zëshëm dhe me përgjegjësi të larta
zyrtare. Natyrisht se ka mospajtime
në Lëvizjen Vetëvendosje, mirëpo
këto mospajtime nuk janë ndarje e
Vetëvendosjes. Pra, nuk ka ndarje
të Vetëvendosjes. Unë besoj se
zgjidhja është pjesëmarrja aktive e
jo dorëheqja selektive. Pjesëmarrja
aktive është zgjidhja për rrugën
përpara. Unë as nuk mbaj inat ndaj
askujt, as nuk e kam ndërmend të
hakmerrem ndaj ndokujt, si dhe
kurrë nuk do ta përdor dorën e
hekurt sikur po e kërkojnë disa",
është shprehur Kurti, duke shtuar

se e ka vullnetin e hekurt, por jo
dorën e hekurt. "Unë e kam
vullnetin e hekurt, nuk e kam
dorën e hekurt. Të gjithë ata që
presin që unë ta kem dorën e
hekurt më duhet t'i zhgënjej. Në
platformën që kam prezantuar
kam thënë se e dua një organizatë
në të cilën inkurajohet kritika konstruktive dhe vetëkritika. Gjithashtu,
një organizatë në të cilën nuk do të
ketë sharje, ofendime, sidomos
abuzime të pozitës të atyre që janë
më lart në hierarki karshi atyre që
janë më poshtë në hierarki, por këto
duhet të kryhen nëpërmjet organeve të Vetëvendosjes, nëpërmjet një
kulture demokratike, të një
demokratizimi të thellë në
Vetëvendosje, e jo me dorën e hekurt
të ndokujt", ka theksuar Kurti.

Ligji për mbikëqyrjen e kufirit shtetëror ngre
cilësinë e punës në pikat kufitare
Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe
Mbikëqyrjen e FSK-së ka miratuar Projektligjin për
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontrollin
dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, me të cilin do
të ngrihet cilësia e punës në pikat kufitare
PRISHTINË, 23 JANAR (ER) Komisioni
për
Punë
të
Brendshme,
Siguri
dhe
Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë
së Kosovës (FSK) të martën ka
miratuar raportin me propozimamendamentet për Projektligjin
për ndryshimin dhe plotësimin e
Ligjit për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror. Ky projektligj, sipas anëtarëve të komisionit,
ka të bëjë me kontrollin dhe
mbikëqyrjen e kufirit për lëvizje
jashtë Kosovës dhe për ata që kanë
migruar në Kosovë apo vijnë në
mënyrë joligjore në vendin tonë.
Anëtari i komisionit, Fatmir Xhelili,
ka thënë se me plotësimin e Ligjit
për kontrollin dhe mbikëqyrjen e
kufirit shtetëror do të ngrihet
cilësia e punës në pikat kufitare.
"Propozim-ndryshimi për ligjin e

parë për mbikëqyrjen dhe kontrollin e kufirit shtetëror, grupi punues
ka pasur takime dhe ka shqyrtuar
nen për nen ligjet. Kanë rrjedhur
disa propozime të cilat janë
shndërruar në rekomandime.
Besoj se me plotësim-ndryshimin
që, ndoshta, edhe shumica kanë
qenë teknike, por edhe dy-tri
përmbajtjesore, Ligji për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit
shtetëror do të mund të aplikohet
dhe ta ngrehë cilësinë e punës në
pikat kufitare dhe në kontrollin
kufitar", ka thënë Xhelili.
Ai ka bërë me dije edhe arsyen se
pse si grup punues nuk janë përcaktuar për t'i përkrahur amendamentet
e
Listës
Serbe.
"Amendamentet
janë
me
përkrahje të komisionit dhe pa
përkrahje të komisionit. Faktikisht,

amendamentet e Listës Serbe janë
pa përkrahjen e komisionit dhe
janë amendamente të cilat trajtojnë problematikë tjetër e jo problematikën që e kontrollon ky ligj",
ka thënë ai. Kundër amendamenteve të Listës Serbe ka qenë
edhe anëtari i këtij komisioni,
Rexhep Selimi. "Unë kam vërejtjet
dhe qysh tash deklaroj se do t'i
votoj kundër, sepse edhe nuk kanë
të bëjnë me ligjin përkatës, edhe

janë të motivuara ndryshe prej
asaj që kemi trajtuar ne. Kështu që,
unë po mendoj se nuk kemi nevojë pse të futemi në tema të tjera",
ka thënë Selimi.
Ndërsa anëtari i komisionit nga
Lista Serbe, Zoran Mojisloviq, pas
gjithë diskutimit, ka thënë se
amendamentet e propozuara nga
Lista Serbe t'i dërgohen Kuvendit
pa pëlqimin e komisionit. "Tash e
shoh se këto amendamente nuk

janë dhe nuk kanë të bëjnë me
këtë ligj, pasi disa obligime që janë
theksuar
nga
marrëveshja
ndërkombëtare nga dialogu në
Bruksel, unë mund ta shpreh
kundërshtimin me këtë qëndrim.
Shenjat që përmenden këtu, në
terren nuk zbatohen dhe me këtë
nuk mund të pajtohem me
qëndrimin tuaj dhe as nuk do të
votoj për propozimin që keni
dhënë", ka deklaruar Mojisloviq.
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Qeveria përkrah bizneset private për
hapjen e vendeve të reja të punës
FERIZAJ , 23 JANAR - Kryeministri
i Republikës së Kosovës,
Ramush Haradinaj, pas vizitës
në Komunën e Ferizajt, i
shoqëruar nga kryetari Agim
Aliu, ka vizituar kompaninë
"HIB Petrol", ku është pritur
nga pronari i kësaj kompanie,
Ibrahim Bucaliu dhe menaxhmenti i kësaj kompanie. Pas
takimit kryeministri Haradinaj
ka thënë se kjo kompani është
e rëndësishme pasi ka të
punësuar 1 000 persona dhe
pret t'i hapë edhe 200 vende të
reja të punës. Haradinaj ka
thënë se kjo kompani kontribuon në buxhetin e Kosovës

përmes taksave me 80 milionë
e 400 mijë euro. "Është me
rëndësi që Qeveria e Kosovës,
edhe ajo komunale dhe të
gjithë aktorët e tjerë në vend,
ta përkrahim rritjen e këtyre
kompanive të Kosovës", ka
thënë kryeministri Haradinaj,
duke shtuar se me këtë do të
ketë vende të reja të punës,
partneritet ekonomik dhe më
shumë të hyra në buxhet.
Ndërsa pronari i kompanisë,
"HIB Petrol", Ibrahim Bucaliu
tha se vizita e kryeministrit
Haradinaj është një ditë e
veçantë dhe një kurajë që ta
vazhdojnë punën e tyre.

Thaçi, panelist në Forumin Ekonomik
Botëror në Davos të Zvicrës
PRISHTINË, 23 JANAR - Presidenti i
Republikës së Kosovës, Hashim
Thaçi, sot ka udhëtuar për në
Davos të Zvicrës, ku do të marrë
pjesë në Forumin Ekonomik
Botëror. Gjatë qëndrimit në
Davos, presidenti Thaçi do të jetë
pjesë e panelit me temën
"Përshpejtimi i zhvillimit afatgjatë të Ballkanit Perëndimor".
Panelistë të tjerë, përveç presidentit Thaçi, do të jenë edhe
kryeministri bullgar Boyko
Borissov, komisionari i BE-së për
fqinjësi dhe zgjerim, Johannes
Hahn, kryeministri kroat Andrej
Plenkovic, kryeministri shqiptar
Edi Rama, ai i Maqedonisë, Zoran
Zaev, presidenti serb Aleksandër
Vuçiq, kryeministri malazez
Dushko Markoviç, përfaqësuesit
e OKB-së dhe presidenti i

Forumit Ekonomik Botëror,
Borge Brende. Në këtë forum
pritet të marrin pjesë edhe presidenti amerikan Donald Trump,
presidenti francez Emmanuel
Macron, kryeministri i Indisë,
Narendra Modi, kryeministrja e
Britanisë së Madhe, Theresa
May, kryeministri kanadez Justin
Trudeau, ish-kryeministri i
Britanisë, Tony Blair dhe
presidenti i Brazilit, ai i
Argjentinës, e Zvicrës, si dhe
dhjetëra presidentë nga Afrika
dhe shefa të korporatave më të
fuqishme botërore.
Presidenti Thaçi pritet të zhvillojë
takime të shumta me përfaqësues të shteteve të ndryshme të
botës.
Forumi
Ekonomik
Botëror në Davos sivjet mbledh
mbi 3 000 liderë nga mbarë bota.

‘Mati 1’ mbetet pa rrymë, prishen
trafot private
PRISHTINË, 23 JANAR - Kompania
Kosovare për Distribuim dhe
Furnizim me Energji Elektrike
(KEDS) ka njoftuar se dje rreth
orës 13:30 është paraqitur një
prishje në një trafo private në
lagjen "Mati 1" të Prishtinës. Sipas
KEDS-it, kjo prishje ka pasur efekt
zinxhiror, e cila i ka lënë pa energji
elektrike pasditen e vonë të së
hënës edhe disa trafo Të tjera, po
ashtu private. "Ekipet e KEDS-it
kanë dalë menjëherë në terren
dhe kanë arritur ta sanojnë pjesën

më të madhe të kësaj prishjeje
vetëm rreth orës 1:00 pas
mesnate. Por, dy trafo të tjera ka
qenë e pamundur të kyçen, pasi
prishja ishte më e komplikuar
dhe ka marrë kohë. Ajo prishje
është evituar sot rreth mesditës",
është thënë në komunikatën e
KEDS-it. KEDS-i ka njoftuar se
deri tek këto prishje ka ardhur nga
mbingarkesa e këtyre trafove si
pasojë e ngrohjes me energji elektrike nga të gjithë konsumatorët
në atë pjesë. "Këto trafo private,

siç u cek më lart, nuk janë të
dedikuara për një kapacitet kaq të
lartë të konsumit. KEDS-i u bën
apel konsumatorët në atë pjesë
që të përdorin forma alternative
të ngrohjes aty ku kanë mundësi,
pasi asetet energjetike të vendosura nga investitorët privatë nuk
janë të dizajnuara ta përballojnë
ngrohjen dhe sasinë enorme të
energjisë elektrike që kërkohet
për t'u përdorur për ngrohje",
është theksuar më tutje në
komunikatën e KEDS-it.

ATK-ja mbyll gjashtë biznese të lojërave të fatit
PRISHTINË, 23 JANAR Administrata Tatimore e
Kosovës (ATK), Divizioni i
Lojërave të Fatit, javën e
kaluar ka ndërmarrë aksion
dyditorë në Komunën e

Prishtinës dhe Mitrovicës,
me qëllim të identifikimit të
subjekteve që ushtrojnë
veprimtari të lojërave të fatit
në mënyrë të jashtëligjshme.
Si rezultat i këtij aksioni janë

mbyllur gjashtë biznese të
kësaj veprimtarie, të cilat
janë ndëshkuar me gjoba në
vlerë 22 mijë euro. Sipas
ATK-së, ndëshkimi i këtyre
subjekteve është bërë pasi të

njëjtat kanë organizuar lojëra
të ndaluara me Ligjin për
lojërat e fatit, në pikat pa
licencë
(vendim)
të
Administratës Tatimore të
Kosovës.
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Ministri i Infrastrukturës (MI), Pal Lekaj, ka raportuar në Komisionin për Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

Lekaj: ‘Bechtel-Enka’ mund ta dërgojë
Kosovën në arbitrazh
Ministri Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka raportuar para
anëtarëve të Komisionit për Zhvillim Ekonomik
lidhur me pretendimet e kompanisë "Bechtel-Enka"
për pagesën e 63 milionë eurove nga ana e
qeverisë lidhur me ndërtimin e autostradës "Arbër
Xhaferi". Lekaj ka bërë me dije se nëse nuk kryhet
ky obligim në emër të penalitetit, atëherë
"Bechtel-Enka", sipas kontratës, mund ta dërgojë
çështjen në arbitrazh ndërkombëtar
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 23 JANAR - Ministri i
Infrastrukturës (MI), Pal Lekaj, ka
raportuar të martën para
Komisionit
për
Zhvillim
Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti,
Industri dhe Zhvillim Rajonal, të
kryesuar nga Sala Berisha-Shala,
kryetare e këtij komisioni.
Raportimi i ministrit Lekaj në
këtë komision kishte të bënte me
pretendimet për penalitet të
kontraktuesit "Bechtel-Enka", në
shumën prej 63 milionë eurosh
ndaj Qeverisë së Kosovës, lidhur
me ndërtimin e autostradës
"Arbër Xhaferi". Me këtë rast,
ministri Lekaj në mënyrë kronologjike ka folur për ecurinë e
zbatimit të kontratës ndërmjet
kësaj kompanie dhe qeverisë,
duke potencuar se si pasojë e

mospërmbushjes së obligimeve
nga ekzekutivi, kjo kompani ka
shfaqur pretendimin për një
kompensim prej 63 milionë
eurosh. "Pas vonesës së pagesave
nga ana e Qeverisë së Kosovës
për punët e kryera nga kontraktori dhe rrjedhimisht ngecjes në
përparimin e ndërtimit sipas
planit dinamik, Qeveria e
Kosovës është e detyruar ta
kërkojë zgjatjen e afatit për përfundimin e punimeve", ka thënë
Lekaj, duke shtuar se më 30 shtator kryesuesi i Komitetit
Ndërministror (ish-ministri i MIsë, Lutfi Zharku) kishte kërkuar
nga qeveria aprovimin e aneksit
të kontratës për zgjatje të afatit
për përfundimin e punimeve
deri më 31 dhjetor të vitit 2018,
me një kosto prej 14.778. 654.78
eurosh, por qeveria nuk e kishte
miratuar këtë kërkesë, me

arsyetimin se lidhur me këtë
duhet të vendosë Komiteti
Ndërministror.
Në sqarimin e mëtejmë, ministri
Lekaj ka bërë me dije se kontraktuesi, përkatësisht kompania
"Bechtel-Enka", në emër të zgjatjes së kontratës deri më 31 dhjetor 2018, është duke kërkuar
dëmshpërblim në një kosto prej
63 milionë eurosh. Duke folur për
masat e ndërmarra në raport me
këtë situatë, ministri Lekaj ka
theksuar
se
Ministria
e
Infrastrukturës (MIE) ka kërkuar
nga mbikëqyrësi i kontratës,
përkatësisht kompania "Hill
International", të hartojë një

opinion lidhur me arsyeshmërinë e kërkesës së kontraktorit. "Opinioni i paraqitur nga
'Hill International' ka rezultuar
që pretendimet e kontraktuesit
për pagesë sipas planit bazë janë
të qëndrueshme", ka thënë Lekaj.
Më tutje, Lekaj ka sqaruar se pretendimet e kompanisë "BechtelEnka" i takojnë periudhës qeverisëse
2014-2016,
ndërsa
mospërmbushja e obligimeve
ndaj kompanisë ka sjellë deri në
këtë situatë, për të cilën ai ka
shprehur besimin se do të
tejkalohet me negociata të
ndërsjella. Krejt në fund, ministri
Lekaj u është përgjigjur edhe

pyetjeve dhe shqetësimeve që
kanë
ngritur
anëtarët
e
Komisionit
për
Zhvillim
Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti,
Industri dhe Zhvillim Rajonal, të
cilët kanë kërkuar që kontrata për
ndërtimin e autostradës "Arber
Xhaferi" të bëhet publike sa më
parë. Pas kësaj, mbledhja ka
vijuar me shqyrtimin e vendimit
të Qeverisë nr. 17/21, datë 22. 12.
2017, për emërimin e anëtarëve
të Bordit të Zyrës së Rregullatorit
të Energjisë (ZRrE), i cili nuk
është përkrahur nga komisioni,
ndërsa është miratuar Plani i
Punës së Komisionit për vitin
2018.

Beqaj: Të rinjtë, promotorë të zhvillimit
të ekonomisë digjitale

PRISHTINË, 23 JANAR - Në kuadër të
angazhimeve për promovimin e
ekonomisë digjitale dhe për rritjen e shërbimeve në këtë fushë,
ministri i Inovacionit dhe
Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, të
martën ka vizituar "Zombie
Soup", ndërmarrje e specializuar
për ofrimin e shërbimeve të
teknologjisë që punëson 40 të
rinj.
Ministri Beqaj gjatë kësaj vizite
është shprehur i impresionuar
me punën e të rinjve të "Zobie
Soup", sidomos me punën
kreative të tyre në shërbim të

kompanive të njohura ndërkombëtare. "Objektiv i qartë i
Ministrisë së Inovacionit dhe
Ndërmarrësisë është përkrahja e
të rinjve që kanë shkathtësi specifike në fushën e teknologjisë
informative, me anë të të cilave
ata krijojnë inovacione në këtë
sektor të rëndësishëm të
ekonomisë së Kosovës", ka thënë
Beqaj,
duke
shtuar
se
shkathtësitë e të rinjve janë promotorë
të
zhvillimit
të
ekonomisë digjitale të Kosovës.
Pronarët e "Zombie Soup", Agon
Avdimetaj dhe Dorjan Berishaj,

kanë prezantuar punën që bënë
kjo ndërmarrje në fushën e
teknologjisë informative dhe për
ofrimin e shërbimeve shumë të
avancuara në këtë fushë. Ata e
kanë informuar ministrin Beqaj
se aktivitetet kryesore të kësaj
ndërmarrje janë krijimi i bazës së
të dhënave, zhvillimi i programeve, zhvillimi i aplikacioneve, dizajn i programeve, videolojërave, blogjeve dhe menaxhim
i projekteve. Pronarët e "Zombie
Soup" kanë theksuar se fokusi i ri
i tyre është zhvillimi i lojërave në
platformat e realitetit virtual.

Reçica premton veprime konkrete për pensionistët e Kosovës
PRISHTINË, 23 JANAR - Ministri i
Punës dhe Mirëqenies Sociale
(MPMS), Skender Reçica, të
martën ka vizituar Lidhjen e
Pensionistëve të Kosovës, ku
është takuar me kryetarin e
saj, Shaban Kajtazi dhe përfaqësues të tjerë. Gjatë këtij
takimi ministri Reçica është
njoftuar
gjerësisht
rreth
shqetësimeve të pensionistëve,
duke nënvizuar faktin se një
reformë e përgjithshme në

aspektin organizativ dhe ligjor
do të ishte fillim i mbarë për
një sistem të qëndrueshëm dhe
të avancuar pensional. "Jam i
vetëdijshëm se pozita juaj nuk
është nga më dinjitozet, por ju
premtoj se jam afër vendimeve
dhe ndërmarrjes së hapave
konkretë sa i përket një
plotësim-ndryshimi të Ligjit
për Skemat Pensionale të
shtetit ku synojmë reformë të
sistemit pensional në aspektin

organizativ dhe ligjor, në
mënyrë që në të ardhmen mos
të kemi kundërshtime ligjore të
ligjeve me njëri-tjetrin", ka
thënë Reçica. Ndërsa kryetari i
Lidhjes së Pensionistëve të
Kosovës, Shaban Kajtazi, në
emër të pensionistëve e ka
falënderuar ministrin Reçica
për kontributin e dhënë për
përmirësimin e kushteve të
pensionistëve dhe për realizimin e të drejtave të tyre.
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Komuna e Skenderajt, e hapur për investime
SKENDERAJ , 23 JANAR - Kryetari i
Komunës së Skenderajt,
Bekim Jashari, ka pritur në
një
takim
informues

Skenderbeg
Klaiqin
me
bashkëpunëtorë, përfaqësues
të
firmës
"H2O-Factory
GmbH&Co.KG". Qëllimi i

takimit ishte shqyrtimi i
mundësive për investime në
Komunën
e
Skenderajt.
Kryetari i Skenderajt, Bekim

Jashari, i ka falënderuar
mysafirët për vizitën dhe ka
ofruar
gatishmëri
për
bashkëpunim në të ardhmen.

Formohet Këshilli i Ekspertëve në
fushën e mjedisit dhe urbanizmit
FERIZAJ, 23 JANAR - Drejtori i
Drejtorisë së Urbanizmit dhe
Mjedisit, Lulzim Aliu, ka mbajtur
një takim me ekspertë të fushave
të urbanizmit, me ç'rast ka formuar Këshillin e Ekspertëve që
do të merren kryesisht me punë
të urbanizmit. Sipas drejtorit
Aliu, ky këshill përbëhet nga 12
anëtarë dhe do të merren me
çështjet urbanistike. "Ky këshill
do të jetë këshill konsultativ,
duke u bazuar edhe në Ligjin për
Vetëqeverisjen Lokale dhe ka
qenë e drejtë e kryetarit të

komunës për të formuar trupa
këshilluese të cilat kanë
munguar në komunën tonë. Ky
këshill i ka 12 anëtarë dhe do ta
luajë rolin konsultativ dhe do të
japë kontributin e vet në faza të
ndryshme që na presin si në
Planin Zhvillimor Komunal, por
edhe në hartimin e hartave
zonale, një diçka që është shumë
e nevojshme dhe e domosdoshme", është shprehur drejtori Aliu. Ai ka thënë se ky hap
për formimin e këtij këshilli
është ndërmarrë duke parë

gjendjen e qytetit në aspektin e
urbanizmit. "E ardhmja e qytetit
në aspektin e urbanizimit është
shumë e rëndësishme, evitimi i
kaosit që ka ekzistuar deri tash,
barra e asaj se çfarë Ferizaj do të
jetë në të ardhmen është shumë
e madhe dhe me të drejtë edhe
kryetari, por edhe unë si drejtor i
Urbanizimit, nuk kemi dashur ta
marrim këtë peshë vet, por do të
konsultohemi me ekspertë për të
ardhmen e urbanizmit, e cila do
të bazohet në profesionalizëm",
ka thënë Aliu.

Malisheva premton përkrahje
për aktivitetet rinore
MALISHEVË,
23
DHJETOR
Nënkryetari i Komunës së
Malishevës, Hajdin Berisha dhe
drejtoresha e Drejtorisë për
Kulturë, Rini dhe Sport, Blerta
Krasniqi, kanë pritur në një takim
pune kryetarin e Qendrës Rinore
në Malishevë, Amrush Helshani
dhe aktivistë të tjerë, të cilëve u
kanë premtuar përkrahje për
vazhdimin e aktiviteteve rinore
edhe gjatë vitit 2018. Fillimisht

kryetari i Qendrës Rinore,
Amrush Helshani, e ka njoftuar
nënkryetarin
Berisha
për
aktivitetet e Qendrës Rinore,
rezultatet e arritura dhe sfidat me
të cilat përballet kjo organizatë
rinore, si dhe punën vullnetare që
bëhet nga aktivistët e saj. Pas
kësaj nënkryetari i Malishevës,
Hajdin Berisha, ka thënë se kjo
komunë do të vazhdojë t'i
përkrahë aktivitetet rinore edhe

gjatë këtij viti. "Rinia është
pasuria më e madhe që e ka
Komuna e Malishevës, prandaj
edhe përkrahja për zhvillimin e
aktiviteteve rinore nuk do të
mungojë. Rinia, kultura dhe
sporti janë prioritet tona dhe
përmes drejtorisë komunale të
gjitha aktivitetet do të përkrahen,
pasi kjo është rruga më e mirë për
zhvillimin e një shoqërie të shëndoshë dhe aktive", tha Berisha.

Koordinohen për investime në rrjetin
e ujësjellësit në Gjilan
GJILAN, 23 JANAR - Kryetari i
Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri,
ka pritur të martën në takim
koordinues menaxhmentin e
Kompanisë
Regjionale
të
Ujësjellësit
(KRU)
"Hidromorava", në krye me drejtorin Muhamet Suliqi. Haziri ka
theksuar se bashkëpunimi dhe
koordinimi i vazhdueshëm me
këtë ndërmarrje do të vazhdojë
në mënyrë permanente, me qëllim të realizimit të projekteve të
përbashkëta. Haziri ka thënë se,
përveç marrëveshjes trepalëshe,
komunë-"Hidromoravë" dhe
Qeverisë zvicerane, e vlefshme
mbi 800 mijë euro, do të ketë

Prizreni, projekte të përbashkëta me komunat e Shqipërisë
PRIZREN ,
23
JANAR
Ambasadori i Shqipërisë në
Kosovë, Qemal Minxhozi, ka
vizituar
Komunën
e
Prizrenit, me ç'rast është

takuar me kryetarin e kësaj
komune, Mytaher Haskuka.
Gjatë këtij takimi Minxhozi e
Haskuka janë pajtuar për
shumë projekte kulturore

dhe për organizime të përbashkëta
duke
marrë
parasysh se sivjet është 140vjetori i Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit. Po ashtu, ata janë

pajtuar se Prizreni mund të
jetë komuna ku mund të
bëjnë takime të përbashkëta
edhe me Gjakovën, Tetovën,
Kukësin, Tropojën.

edhe investime të tjera nga
Komuna e Gjilanit për investimin në rrjet të ujësjellësit në
disa lagje dhe fshatra të qytetit.
Më tutje, Haziri ka thënë qeveria
komunale është duke punuar t'i
zgjidhë problemet e rrjetit të
vjetërsuar të ujësjellësit, duke
bërë zgjidhje afatgjatë për ujin e
pijshëm për banorët e lagjeve
dhe fshatrave të Gjilanit. Ndërsa
drejtori i KUR "Hidromorava",
Muhamet Suliqi, ka falënderuar
kryetarin Haziri për pritjen dhe
bashkëpunimin e deritanishëm,
duke besuar se ky bashkëpunim
do të shtohet edhe më shumë në
të mirë të qytetarëve.
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Një amerikan mes varreve greke…

Nga Skënder
MINXHOZI
Ka kaluar pa zhurmë një fakt
kurioz, në procesin e saponisur
të kërkimit të eshtrave të
ushtarëve grekë të rënë gjatë
Luftës së Dytë Botërore në
Shqipërinë e Jugut. Në panelin
shqiptar që do të asistojë gjatë
zhvarrimeve, merr pjesë edhe
një ekspert amerikan me përvojë nga disa operacione të
ngjashme në Bosnje e vende të
tjera. Burime të besueshme
diplomatike njoftojnë se ai
është futur aty me insistimin e
palës shqiptare. Është një dësh-

mitar i paanshëm në një proces
delikat dhe që në të shkuarën ka
prodhuar shumë dyshime e tension mes dy vendeve.
Rasti më i famshëm, ai i Kosinës
në Përmet, në vitin 2006, kur
eshtrat e ushtarëve grekë të rënë
në luftë, dolën më vonë se iu
përkisnin fshatarëve të zonës, e
ku u ngatërrua indirekt edhe
Kisha Ortodokse, është skalitur
në kujtesën e një pjese të madhe
të shqiptarëve, si një histori e
shëmtuar, ku një shtet i huaj po
përpiqej të ndërtonte me të
gjitha mënyrat lavdinë e së
shkuarës së tij, duke shkelur mbi
të vdekurit e pafajshëm të një
vendi tjetër.
Qysh në ditën e parë të gërmimeve në zonën e Sajmolës,
në grykën e Këlcyrës, teksa pala
greke brohoriste për gjetjen e
eshtrave të dy ushtarëve grekë,
në Tiranë nisën të dëgjohen
dyshimet e para rreth gjetjeve
në fjalë. U hodh dyshimi se cilës

kombësi i përkisnin ushtarët e
gjetur si dhe u shfaqën faksimile
e dokumente që e provonin këtë
dyshim.
Këtë lojë mediatike e politike
pas procesit të zhvarrimeve e
kemi parë dhe më parë. Sepse
edhe vetë politika greke e lënies
së eshtrave të ushtarëve të tyre
në tokën tonë me dekada,
ndërkohë që italianët i tërhoqën
të vrarët e tyre, është sërish një
akt i pastër politik. Ashtu siç ka
qenë dhe mbetet e tillë edhe
kolana e varrezave greke që
shtrihet në të gjithë gjerësinë e
Jugut të Shqipërisë, e që sikur
duket se kërkon të vërtetojë
vazhdimisht me simbolikën e
saj, diçka më shumë sesa një
respekt e nderim i thjeshtë për të
vrarët në tokë të huaj.
Është shumë pozitive që në përbërjen e palës shqiptare ndodhet një ekspert amerikan.
Natyrisht ai mund të bëjë shumë
pak, në kushtet kur procesi i

kërkimit të eshtrave të ushtarëve
grekë është rregulluar me marrëveshjen e vitit 2009, si dhe me
bisedimet e fundit mes dy qeverive. Megjithatë, duke kthyer
pas kokën, tek ajo që ka ndodhur
vetëm një dekadë më parë në të
vetmin precedent të kërkimit të
eshtrave të ushtarëve grekë, nuk
është aspak e tepruar të pretendojmë, si shqiptarë, që procesi të mbikëqyret dhe nga një
palë e tretë. Nuk është hiçfare
paranojake një kërkesë e tillë,
nga momenti që në opinionin
tonë publik ka një mbetur një
hije e rëndë paragjykimi e dyshimi (deri diku e drejtë dhe e
motivuar), rreth qëllimeve reale
që fsheh kërkimi dhe rivarrimi i
ushtarëve grekë në tokën
shqiptare. Nderimi për të rënët
ka shumë mënyra për t'u
materializuar. Le të themi që
grekët kanë gjetur mënyrën më
pompoze, duke na mbushur me
varreza të rënësh të një lufte që

ne si vend, as e iniciuam, as e
ndjemë si tonën.
Është pozitive që kërkimi i eshtrave të ushtarëve grekë të vijë
në kuadrin e një klime s
htensionimi mes dy vendeve.
Ulja e toneve mes dy qeverive
shënon një zhvillim për t'u përshëndetur, por për dreq, ka sërish vend për të qenë syçelur
rreth çmimit me të cilin do ta
marrim eventualisht nesër, edhe
heqjen e Ligjit të Luftës (një
rrangalle që përpiqen të na e
shesin edhe sot për ar të kulluar),
apo ndonjë hap të ndrojtur në
drejtim të njohjes së problemit
çam. Zhurma mediatike në
Tiranë për eshtrat e Sajmolës
nuk përbën ende një ngjarje
shqetësuese. Por është më mirë
që zhurmave t'u dilet para me
transparencë dhe sinqeritet nga
të dy vendet, që më pas të mos i
shohim sërish të vdekurit si
problemin e përjetshëm e të
pazgjidhur të të gjallëve.

Haradinaj premton mbështetje
për Ferizajn dhe komunat e tjera
FERIZAJ, 23 JANAR - Kryeministri i
Republikës së Kosovës, Ramush
Haradinaj, ka zhvilluar të martën
një vizitë pune në Komunën e
Ferizajt, ku është takuar me
kryetarin e kësaj komune, Agim
Aliu. Gjatë kësaj vizite është
diskutuar për të gjitha projektet
që janë në kapacitet të Komunës
së Ferizajt dhe për obligimet që
komuna ka hyrë në të kaluarën
dhe të cilat janë obligime të larta.
Në këtë kontekst, Haradinaj ka
thënë se edhe komunat e tjera
kanë obligime të tilla. "Sot është
një gjendje e rëndë në marrëdhëniet komunë-operator që janë
të kontraktuara. Janë disa projekte që do t'i trajtojmë së bashku
dhe do të jemi bartës në shumë
projekte. Qeveria duhet ta bëjë
një plan, që të ballafaqohet me
këtë. Qeveria duhet t'i marrë këto
përgjegjësi tani dhe t'i shkarkojë
komunat gjatë gjithë viteve që

vijnë, të ngarkuara me këtë presion të borxheve", ka thënë
Haradinaj. Po ashtu, në takim
është diskutuar edhe për dhënien
e pronave të nevojshme që duhet
t'i ketë komuna, që janë në
interes për publikun, si ndërtimi i
çerdheve, shkollave, tregjeve, të
poligoneve sportive dhe të parqeve të biznesit. Duke diskutuar
për gjendjen në arsim, kryeministri Haradinaj ka thënë se, pasi
që testi PISA po afrohet, duhet
parë avancimin e gjendjes në këtë
sektor. Ndërsa kryetari i Ferizajt,
Agim Aliu, duke falënderuar
kryeministrin për vizitën, ka
thënë se kryeministri Haradinaj
është zotuar se do ta mbështesë
këtë komunë. Ai ka thënë se
Ferizaj është një qytet i zhvillimit
ekonomik, që kontribuon për
ngritjen e buxhetit të shtetit, por
edhe në mirëqenien e jetës së
qytetarëve në përgjithësi.

Lladrovci e Tërnava pajtohen për
kultivimin e tolerancës fetare
DRENAS , 23 JANAR - Kryetari i
Komunës së Drenasit, Ramiz
Lladrovci, ka pritur në takim
myftiun e Kosovës, Naim
Tërnava, i cili ishte i shoqëruar
nga kryetari i Bashkësisë
Islame në Drenas, Valon
Bequku, me të cilët kanë biseduar
për
thellimin
e
bashkëpunimit mes dy institucioneve. Lladrovci ka falënderuar myftiun Tërnava për
bashkëpunimin e ndërsjellë që

kanë pasur me Komunën e
Drenasit, sidomos për ruajtjen
e qetësisë dhe sigurisë publike
ku, falë këtij bashkëpunimi,
asnjë nga qytetarët e kësaj
komune nuk është i përfshirë
në konflikte në Lindjen e
Mesme. Lladrovci është zotuar
se edhe në të ardhmen do të
vazhdojë bashkëpunimi me
Bashkësinë Islame të Kosovës
për ta ruajtur qetësinë e
sigurinë publike në harmoni

ndërfetare. Ndërsa myftiu i
Kosovës, Naim Tërnava, ka
falënderuar Lladrovcin për
bashkëpunimin me BIK-un,
sidomos për realizimin e projektit për shërbimin e varrimit
për qytetarët e Komunës së
Drenasit. Edhe myftiu Tërnava
është zotuar se do ta vazhdojnë
bashkëpunimin me Komunën
e Drenasit për ta ruajtur
qetësinë dhe sigurinë publike
dhe tolerancën ndërfetare.
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Madridi akuzon Kremlinin për
ndërhyrje në krizën katalonase
Sipas një raporti të botuar nga Qendra për
Studime Strategjike dhe të Mbrojtjes,
CESEDEN, operacionet ruse të ndërhyrjes
kibernetike ruse në mbështetje të pavarësisë së
Katalonias po vazhdojnë dhe mund të shtohen
MADRID, 23 JANAR - Operacionet
ruse të ndërhyrjes kibernetike
ruse, në mbështetje të pavarësisë
së Katalonias, po vazhdojnë dhe
mund të shtohen, sipas një
raporti të botuar këtë javë nga
Qendra për Studime Strategjike
dhe të Mbrojtjes, CESEDEN, një
institut qeveritar i Ministrisë
spanjolle të Mbrojtjes. Në
raport pretendohet se Rusia po
destabilizon Spanjën, ndërsa
tensionet përshkallëzohen në
rajonin
rebel
verilindor.
"Kremlini po përfiton nga kriza
katalonjase për të destabilizuar,
duke përdorur një politikë që ka
si qëllim të shkaktojë konfuzion
në mediet sociale", thuhet në
raport.
Ndërsa kryeministri spanjoll
Mariano Rajoy kishte shpresuar
që zgjedhjet që ai shpalli në rajon
muajin e kaluar do t'i zbusnin
tensionet,
ato
rikthyen
shumicën pro pavarësisë në
parlamentin rajonal. Këtë javë
shumica pro pavarësisë vazhdoi
sfidën ndaj Madridit duke
emëruar
udhëheqësin
në
mërgim, Carles Puigdemont si
president.
Dyshimet për ndërhyrje ruse në
Katalonia janë shprehur nga
ministrja spanjolle e Mbrojtjes,
Maria Dolores Cospedal, si edhe
analistë të Bashkimit Evropian

dhe NATO-s. Megjithëse ministrja
Cospedal nuk e ka fajësuar
drejtpërdrejt Rusinë, ajo tha
nëntorin e kaluar se qeveria e saj
po analizonte se si mijëra llogari
robotike
që
mbështesnin
pavarësinë e Katalonias punonin
nga Rusia.
Ministri i Jashtëm rus, Sergei
Lavrov, ka akuzuar Spanjën se po
përpiqet ta "fajësojë Rusinë për
dobësitë e brendshme". Por një
rritje prej 2 000 përqindësh në
trafikun e medieve sociale
është vënë re që kur u mbajt
referendumi dhe më pas shpallja
e pavarësisë nga parlamenti
katalanas në fund të vitit të
kaluar. Këto lëvizje shkaktuan
imponimin e kontrollin e
drejtpërdrejtë
të
qeverisë
spanjolle, që nxori një urdhër për
arrestimin e Puigdemont.
Ministria spanjolle e Mbrojtjes
ka thënë se bie dakord me
përfundimet e raportit të
CESEDEN-it në një seksion të
titulluar "Ndikimi i dinamikës
gjeopolitike ndaj Spanjës".
Autori i raportit, Josep Basques,
tha se Rusia po shfrytëzonte
trazirat e Spanjës për të dobësuar
NATO-n. "Moska nuk ka interesa
konkrete në Spanjë, pasi është
shumë larg nga sfera e saj e
ndikimit. Por, synimi i Moskës
është të shkaktojë probleme në

Katalonia, si mënyrë për të
dobësuar një anëtar të NATO-s",
tha ai.
Basques paralajmëroi se kjo
strategji mund të përsëritet në
vende të tjera evropiane me
pakica që synojnë shkëputjen.
Një specialist i luftës kibernetike
në NATO që dëshmoi në seanca
të parlamentit spanjoll thotë se
investimi i Kremlinit në operacione kibernetike që kanë si
objektiv Spanjën, përfaqëson një
fraksion të vogël të një miliard
dollarëve që Moska shpenzon
për organe mediesh zyrtare dhe
jozyrtare.
Pjesa më e madhe e trafikut
pro-shkëputjes
në
mediet
sociale, mund të gjurmohet te
një qendër në rrethinat e Shën
Petersburgut, synimi i së cilës
është ndërhyrja në komunikimet
mes anëtarëve të rrjeteve sociale.
Një kompani e quajtur "Studime
të internetit" ndodhet në atë
ndërtesë, që është në pronësi të
Evgeny
Prigozhinit,
një
bashkëpunëtor i afërt biznesi i

presidentit rus, Vlaldimir Putin.
Kompania punëson dhjetëra
hakerë, blogerë dhe reporterë
për të përhapur lajme të rreme
dhe artikuj në favor të Kremlinit,
sipas ish të punësuarve që kanë
folur me shtypin perëndimor.
"Ata janë në gjendje të botojnë
çdo lloj lajmi, komentesh dhe
opinionesh me një shpejtësi të
madhe. Ata përpiqen të krijojnë
një linjë të caktuar, duke ndjekur
njëri-tjetrin dhe duke tërhequr
profile personash realë, duke i
bërë më të dukshëm pasuesit e
tyre për të krijuar një ndikim të
mëtejshëm", thotë eksperti i sigurisë
kibernetike,
Manuel
Huerta.
Analistja kibernetike ukrainase
Katrin Palanska ka thënë se
"Studimet e internetit" kanë vënë
në shënjestër edhe Ukrainën dhe
shtetet baltike ku Moska po
mbështet separatistët pro-rusë.
Gazetarët kundër pavarësisë në
Katalonia thonë se faqet e tyre
dhe adresat e emaileve janë
hakeruar në mënyrë sistematike

nga llogari elektronike në Rusi.
Mbi 30 për qind e llogarive të
rreme që mbështesnin pavarësinë
e Katalonias e kishin origjinën në
Venezuelë, sipas zëdhënëses së
Ministrisë spanjolle të Mbrojtjes.
Presidenti venezuelian Nicolas
Maduro, një aleat i ngushtë i
Rusisë, e ka sulmuar kryeministrin Rajoy për mbështetjen që
i ka dhënë opozitës në vendin e
tij.
Llogari
si
#VenezuelaSalutesCatalunya
(Venezuela
përshëndet
Katalonian) kanë përforcuar dhe
bërë më të dukshme mesazhet
ku Rajoy cilësohet si "një diktator
brutal" dhe duke u kërkuar
katalonasve të rezistojnë.
Linja historish në rrjetet sociale
mund të vazhdojnë të kenë
ndikim në Katalonia, ku
Puigdemont në mërgim ka në plan
të qeverisë "në distancë".
Përkrahësit e tij në Parlamentin
katalonjas kanë në plan ta bëjnë
inaugurimin e tij përmes "Skype".
Oriol Soler, një këshilltar i afërt për
medien i Puigdemontit, është
takuar me themeluesin e
Wikileaks, Julian Assange, lidhjet
ruse të të cilit dolën në pah nga roli
i tij në fushatën në mediet sociale
kundër Hillary Clintonit në zgjedhjet e vitit 2016 në ShBA.Assange
ka bërë 40 mijë postime në
mbështetje të pavarësisë së
Katalonias që kur u takua me
Solerin nëntorin e kaluar. Soler tha
se e kishte takuar Assange në
Ambasadën e Ekuadorit në
Londër për të diskutuar për një
projekt botimi digjital.

Zyrtarët amerikanë dhe
francezë bisedojnë për Iranin
Paris, 23 janar - Sekretari
amerikan i Shtetit, Rex Tillerson,
është takuar me ministrin e
Jashtëm francez, Jean-Yves Le
Drian, derisa administrata e
Shteteve të Bashkuara po i vazhdon përpjekjet për t'i bindur
aleatët evropianë për shqyrtimin e
"të metave" në marrëveshjen
atomike të Iranit me fuqitë
botërore. Para takimit me
Tillersonin në Paris, Le Drian

deklaroi se nënshkruesit e marrëveshjes madhore të vitit 2015,
me të cilën kufizohet programi
atomik iranian në këmbim për
lehtësim të sanksioneve, "duhet të
mbesin në fjalët e tyre". "Ky është
parim themelor për të cilin ne
jemi shumë të vendosur, kjo është
mbështetje e marrëveshjes", tha
ministri francez, duke shtuar se
Agjencia Ndërkombëtare për
Energji Atomike e Kombeve të

Sessions merret në pyetje nga Zyra e Prokurorit të Posaçëm
UASHINGTON, 23 JANAR Prokurori i përgjithshëm
amerikan Jeff Sessions
është marrë në pyetje nga
zyra
e
prokurorit
të
posaçëm Robert Muller, e
cila po heton ndërhyrjen
ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 si dhe mbi

një bashkëpunim të mundshëm të fshehtë mes
njerëzve të fushatës së presidentit Donald Trump dhe
zyrtarëve rusë.
Lajmi u njoftua të martën
nga gazeta "New York
Times" që citon një zëdhënëse të Departamentit të

Drejtësisë. Sipas gazetës,
zëdhënësja Sarah Isgur
Flores konfirmoi se intervista u bë javën e kaluar.
Kjo është hera e parë që një
anëtar i kabinetit të presidentit Trump merret në
pyetje nga prokurori i
posaçëm Mueller.

Bashkuara ka thënë se Teherani
po bashkëpunon me këtë marrëveshje. Pas takimit të së hënës
në Londër, me zyrtarët e lartë britanikë, përfshirë kryeministren
Theresa May, sekretari Tillerson
tha se ShBA-ja, Britania, Franca
dhe Gjermania, kanë "pikëpamje
të përbashkët se ekzistojnë disa
fusha të marrëveshjes ose disa
fusha të sjelljes së Iranit, që duhet
të shqyrtohen".
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Libri anti-Trump, Michael Wolff:
Si depërtova në Shtëpinë e Bardhë!
Takim me autorin e librit "scoop" për
Donald Trump. Të gjithë besonin se ishte
autorizuar nga presidenti, ndërkohë që
ishte Bannon "engjëlli i tij mbrojtës"
"Unë kam qenë vërtet patetik.
Gjithë ditën rrija ulur në atë
shtrat duke pritur që dikush të
më thërriste. Patetik dhe
gjithashtu poshtërues. Por ajo
shërbeu: bashkëpunëtorët e
presidentit u mblodhën për
praninë time. Ky lloj i të pastrehëve brenda Shtëpisë së
Bardhë me siguri nuk do të
ishte një kërcënim…".
I humbur, por duke u lëkundur
për suksesin e jashtëzakonshëm të librit të tij, Michael
Wolff më tregon për aventurën
e tij si një infiltrues në selinë e
Donald Trump. Ne jemi në
rrugën 67, pothuajse në cep të
Central Park, në banesën e
Stephen Rubin, president dhe
botues i Henry Holt, botues i
librit të tij: një "party" për
të festuar botimin dhe
publikimin e menjëhershëm të
"Fire dhe Fury, Inside the
Trump White House".
700 mijë kopje të shtypura u
zhdukën nga raftet e pikave të
shitjes në kohë rekord, pasi
shumica e tyre u blenë në
formatin dixhital.
Tani është libri i vitit: "Tani
vjen rishtypja", thotë Rubini
me krenari, ndërkohë që
botimet e huaja fillojnë. Është
një ortek: "Andrew e ka shitur
tashmë librin në 35 vende".
Andreë Wylie, një nga agjentët
më të famshëm të letërsisë
amerikane, është atje dhe me

besim pohon. Trump ka njoftuar
për një kohë qëllimin për të
shpërndarë një stuhi me
"shpërblime" sarkastike në
mesin e mediave që e kanë
ndjekur më me ngulm. Ai
shpreson të largojë vëmendjen
nga gënjeshtrat e tij duke
përmbysur akuzën për përhapjen
e lajmit të rremë në gazetat
armike. Por tashmë është
mbrëmje dhe çmimet ende
nuk janë shpallur: "Ai vazhdon
ta shtyjë, sepse nuk dëshiron të
më japë një gjë: ai e di se do të
më shesë edhe gjysmë milion
kopje", fërshëllen Wolff.
Ai është në kreshtën e valës,
por është i lodhur: tensionet e
betejës me Shtëpinë e Bardhë
që janë përpjekur të bllokojnë
botimin e librit dhe tani shitjen
e plotë në sukses: "Natën e
kaluar isha në Filadelfia
para një auditori prej 800
personash, nesër do të flas me
Uashingtonin, të premten në
Los Anxhelos. Pastaj, në shkurt,
turneu në Evropë ".
Në fund të natës, çmimet
shpallen: jo nga Shtëpia e
Bardhë, në mënyrë që të mos
pësojnë ndëshkime për kodin e
etikës të punonjësve të
presidencës, por nga një zyrë e
partisë republikane. CNN, u
denoncua katër herë nga presidenti. Dhe pastaj Washington
Post,
ABC,
Time
dhe
Newsweek, solli një rast të

vetëm.
Wolff gjurmon historinë e tij të
jashtëzakonshme. Së pari fatin
fillestar të një takimi me Steve
Bannon në një aeroport.
Trump sapo është zgjedhur
dhe gazetari e kritikon, në
artikujt e shkruar për gazeta
të ndryshme, kundërshtimin
e shtypit liberal kundër
presidentit të ri. Ideologu
populist e përgëzon Majkëllin
dhe e fton atë: "Ejani të më
shihni në Kullën e Trump", ku
janë ngritur zyrat e ekipit që
përgatisin tranzicionin.

Një mundësi që thekson Wolff
me aftësitë Mephistopheles:
kamuflon veten në mesin
"trumpian", të përfitojnë nga
amatorizmi i strukturës së
komunikimit të Shtëpisë së
Bardhë:
karakter
naiv,
mungesë të plotë të filtrave.
Bannon i hap të gjitha dyert
për të, tregon boshllëkun e
presidentit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Gazetari thotë se
dëshiron të ndjekë me forcë në
krahun perëndimor për të
shkruar një libër rreth 100
ditëve të para të presidencës së
zhvilluesit të pasurive të paluajtshme të Nju Jorkut. Por ajo që
ai sheh në Kullën Trump dhe
pastaj në Shtëpinë e Bardhë
kërkon atë për të qëndruar më
gjatë: një president të paaftë
edhe vetëm për të kuptuar se
cilat
janë
përgjegjësitë,
bashkëpunëtorët dhe anëtarët
e familjes të cilët krijojnë një
sistem të improvizuar e
pushtetit, të ushqyer nga një
mijë konfliktet e brendshme.
Lehtësia e anëtarëve të familjes
së Trump në kontaktet me
emisarët rusë të cilët, sipas
Bannon, kanë shijen e
tradhtisë.
Gjithkush besonte se prania e
Wolff në zyra është autorizuar
nga vetë Trump. Në të vërtetë,
është
Bannon,
engjëlli
kujdestar i Wolff. Ai e mbron
atë dhe flet lirshëm: përjashton
një mandat të dytë për presidentin të cilin ai e ka ndihmuar
për të zgjedhur. Ai gjithashtu
thotë se Trump ka vetëm 33%
të shanseve për të qëndruar në
Shtëpinë e Bardhë për të gjithë

mandatin e tij katërvjeçar.
Gazetari regjistrohet dhe kur
do të publikojë gjykimet e tij
veçanërisht të ashpra në lidhje
me presidentin, dhëndrin
Jared Kushner dhe djalin e tij,
Donald Jr, Bannon, e gjen
veten me shpinën e tij në mur.
Ideologu është i bindur se ai
është
shpirti
i
lëvizjes
nacional-populiste.
Sipas
Wolff, Bannon tani e konsideron Trump një aksident në
histori, ai flet për veten si president i ardhshëm. Por nëse ai
është ylli i rolit të së drejtës
fondamentaliste, Trump është
ende sovran: Bannon mbetet i
vetmi, i braktisur edhe nga
financuesit e të djathtës
ekstreme të "Tea Party".
Në fund, Steve është rrëzuar
edhe nga presidenca e
Breitbart, një megafon i
domosdoshëm për të bërë
politikë. "Është pak 'që unë
nuk ndihem - thotë Wolff - por
unë nuk mendoj se ai është
veçanërisht i zemëruar: ai
është i bindur se mund të bëjë
politikë edhe pa Trump. Unë
gjithashtu e ftova atë në parti
sonte".
Në festën e "Fire and Fury" nuk
mund të shihet. Përpjekjet e
Shtëpisë së Bardhë për ta
likuiduar librin si një grumbull
gënjeshtrash janë të kota.
Gazetarët progresivë, theksojnë disa gabime. Por ato janë të
meta të vogla që nuk e dëmtojnë skelën e tregimit: afresk i
një sezoni të pabesueshëm
politik që ka pasoja në të gjithë
botën.
(gazeta-S
Shqip.com)
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"Forbes": Dua Lipa dhe
Rita Ora, talentet më të
ndritshme

T

alentet më të ndritshme të
Evropës shtrihen shumë
përtej kufijve të kontinentit.
Lista vjetore e revistës "Forbes",
"30 Under 30" përfshin yllin e
popit Dua Lipa, aktorin e
famshëm të Hollywoodit, Daniel
Kaluuya dhe boksierin britanik
Anthony Joshua, i cili është një

nga sportistët më të paguar në
botë. Këngëtarja Rita Ora, e cila
drejtoi një sezon në "America's
Next Top Model", ka dizajnuar
koleksione të shumta veshjesh
dhe një buzëkuq Rimmel, ndërsa
ka punuar për këngën e saj rekord, që ishin dy për këtë vit, ka
shkruar "Forbes".

Jazzma harron Vierin dhe
"ngroh" fansat

Blanca Blanco "ngre"
temperaturat

A

ktorja e njohur amerikane
Blanca Blanco ka zgjedhur t'i
ngrehë temperaturat
gjithandej ku po mbretërojnë ngrica, pasi ajo është parë "topless",
derisa po shijonte rrezet e diellit

në jugun e Californias, 37-vjeçarja,
fiziku i saj dhe format trupore që ka
aspak nuk përkojnë me moshën e
saj. Pa sutjena Blanco është parë
pak kohë para se të ishte pjesë e
Festivalit të Filmit "Sundance".

"Bomba" Ashley Graham

A

A

jo ka hedhur pas krahëve
romancën me Christian Vierin
dhe është duke shijuar jetën e
saj si single. Modeluesja Jazzma
Kendrick ka "ushqyer" fantazinë e
fansave të saj në rrjetet sociale me një

seri fotosh të nxehta… nga një vend i
nxehtë. Jazzma është bërë e famshme
në Itali pas lidhjes me ish-sulmuesin e
njohur Christian Vieri. Çifti ishte i
pandarë në çdo udhëtim apo dalje
publike, për aq sa zgjati.

shley Graham
ndan me
fansat e saj
në rrjetin social
"Instagram" jo
vetëm foto të
"nxehta", por edhe
momente nga puna
e saj. Modeluesja
30-vjeçare ka
postuar në
"Instagram" foto
nga seti më i ri
fotografik, të
realizuar për linjën
e të brendshmeve
"Additionelle".
Ashley, e cila ndodhet
në Montreal të
Kanadasë, ka
treguar në
"Instagram Story" të
ditën e saj: zgjimin
nga gjumi, mëngjesin, rregullimin e
flokëve dhe pozat
më të brendshme.
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Retrospektivë 20-vjeçare

Gjithkush duhet ta mbrojë p
Bedri TAHIRI
Lugetërve dhe djajve zakonisht
u pëlqen terri i zi. Ashtu i kanë
veprimet, të zeza e kobtare. Të
tillë janë edhe cerberët e përtej
Tunës. Natë skëterrore ishte
edhe kur u futën në Ballkanin e
përgjumur dhe ashtu ngelën sot
e kësaj dite, futana. Çdo gjë e
kanë të katranosur. Mendojnë
zi e bëjnë zi. Nga errësira erdhën e në errësirë mbetën. U
pëlqen terri, se ashtu e kanë
zemrën, ashtu e kanë shpirtin.
Ai u ndihmon për të bërë krime
e për t'i fshehur ato. Këtë
mjeshtëri e trashëguan nga të
parët, që çdo sulm makabër ta
bëjnë natën, nëpër terr, si bufat
e verbër.
Edhe më 22 janar 1998 vepruan
kështu. Natë pa hënë ishte kur
hienat tinëzare, duke i lëpirë
buzët, përvidheshin drejt
Prekazit të Poshtëm. Shkonin
për t'i zbatuar planet kobzeza,
që vite e vite ishin elaboruar
nëpër kancelaritë makabre të
soldateskës serbe. Në shën-

jestër familja patriotike e burrit
të paepur, e njeriut liridashës,
Shaban Murat Jashari. Po të
njëjtit edhe shtatë vjet më parë
kishin provuar ta gjunjëzonin
këtë vigan, por ishin ndarë keq.
Me gjithë rrënjët të zhduket kjo
familje kryengritëse, që të marrin mësim të tjerët!, u kishin
thënë nga lart, dhe urdhri duhej
zbatuar.
Të
mallkuarit
hapëronin fshehurazi, duke iu
afruar shtëpive para agimit.
Papritmas, nata ishte bërë ditë
nga flaka. Mortajat, mitralozat e
bombat vollën zjarr përnjëherësh. Toka u dridh, por
themelet e bedenat e kullës s'u
tundën dot. Predhat plasën
kudo, në oborr, në ahur, në
shkallë. Breshëritë e plumbave
vërshuan nëpër dyer e dritare.
Kudo rrëmujë marramendëse.
Mungesa e rrymës e bënte të
veten. Furia e zallahisë çmendurake qe e shkurtër. Shpejt u
shua, se sharra hasi në gozhdë.
Hesapi i bërë pa hanxhinë doli
ters e i pafrytshëm. Bumerangu
vrastar u kthye së prapthi. Dyert
e oborrit ishin të vogla për t'i
zënë hienat, që përplaseshin
përnjëherësh, duke ikur...
Dy duar për një krye, kanë
thënë të moçmit, - nis rrëfimin
qetë-qetë plaku Shaban Jashari.
Na sulmuan keq qafirat, fill pas
syfyrit. I vetmuar në odë, veç
me dy nipat e rinj, Fitimin dhe
Besimin, e ashtu si përgjumur,
në fillim sikur u hutova. Kur u
turrën barbarët për të hyrë
brenda, filluam të mbrohemi. E
ku të shkonim përtej shtëpisë
sonë? Fill m'u kujtua amaneti i
Ahmet Delisë, se si mbrohet
nderi familjar dhe pragu i
shtëpisë. Dhe qëndruam sa
mundëm. Tridhjetë anëtarë
s'mund t'i lija në duart e kriminelëve. Kisha përvojë të hidhur
edhe nga 30 dhjetori 1991. Ta
mbrosh vatrën stërgjyshore
është detyrë morale e kombëtare. Gjithkush duhet ta
mbrojë pragun e vet. Ky është
edhe amanet i brezave, që
s'guxon të shkilet,- përfundon
ai.
Përjashta kudo gjurmë barbarie
e vandalizmi. Kulme të shembura, mure të rrënuara, armë të
mbetura, predha mortajash të
pashkrehura, bagëti të vrara.
Qeni i shtëpisë po jepte shpirt.
Skena rrëqethëse, që të ngjethnin mishtë. Të mpleksur me
rrëfimet e përjetuesve të kataklizmës së llahtarshme, veçan me
ato të vajzave trimëresha,
Ilirianës dhe Selvetës, që të
plagosura lëngonin në shtrat,
krijoheshin pamje kulmore të
një shfrimi shtazarak, asi çfarë
di të bëjë vetëm mizoria serbe.
- Atë natë nuk qëllova në shtëpi,

- rrëfen Adem Jashari. Isha te
dajtë, në Llaushë. Që në krismën e parë, e kam ditur se na
kishin sulmuar. Me ca shokë e
kemi ndezur veturën dhe kemi
nxituar. Por, kur arritëm këtu,
babai me të tjerët ua kishin
thyer turinjtë. Veç Hamza nuk
na la se deshëm t'iu hymë brenda e t'i ngrehim në ajër me
gjithë fabrikë. Nuk do ta kenë të
gjatë as aty...
Ngjitemi përpjetë kodrës, nëpër
gjurmët e turpit të tyre. Në të
zbritur, nga Klina e Poshtme,
njolla të freskëta gjaku. Aty ishte
vrarë i pafajshmi, Hysen
Manxholli nga Mikushnica, tek
po shkonte në punë për t'ua
siguruar kafshatën e hidhur
kalamajve të shumtë. Pas
mossuksesit, bishat zemërake
ishin tërhequr në strofkën e tyre
të maskuar, tej telave gjembaçë,
dhe prej andej kishin shfryrë
dufin në viktimën e gjorë.
Ç'veprim qyqar e ç'sadizëm
shfrenues kishin bërë?
Poshtë, në lagjen Jasharaj, lëvizje të pandërprera njerëzish.
Vizitorë të shumtë në Tempullin
e qëndresës, si në muzeun historik. Nga Drenica e nga mbarë
Kosova. Vazhdimisht hynin e
dilnin nëpër oborr dhe nëpër
shtëpitë e dëmtuara. Vendësit,
të gjithë në këmbë, prisnin e
përcillnin pa pushim. Të rinjtë
punonin, ca ngjisnin xhama, ca
meremetonin dyer e dritare të
demoluara, ca ndërronin tjegulla të thyera e ca të tjerë
ndreqnin shkallët dhe muret e
rrënuara.
- Fort mirë e dimë se familja
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ragun e vet

jonë kaherë është në shënjestër
të pushtetit shovinist serb.
Mirëpo, jemi betuar që të mos
luajmë nga trojet tona. Ademin
e kanë dënuar në mungesë, por
atdhedashurinë nuk ia kanë
zbehur fare. Përkundrazi, veçsa
ia kanë sforcuar. Ca fjalë të
pakripë, që po i vijnë përanash,
po e rëndojnë më shumë se sa
sulmet e armikut. Edhe Azem
Galica i urrente shumë hafijet
dhe kukudhat, andaj i qëronte
pamëshirshëm. Por, nejse,
koha do t'i sqarojë të gjitha. Së
shpejti populli do ta ndajë
shapin nga sheqeri. Kryesorja,
puna po ecën mbarë, armët e
lirisë po dëgjohen kudo. E unë
mendoj se rrugë tjetër nuk ka
për të arritur te liria, - flet
Hamza rrjedhshëm e qetë, si të
mos kishte ngjarë asgjë...
- Unë atë natë, fill pas syfyrit, u
ngjita në dhomën time, në
shtëpinë tjetër, - vazhdon ai pas
pak. As dy minuta s'kanë kaluar
e pushkët krisën. Selvetja ime

dhe Iliriana e Rifatit janë ngjitur lart dhe më kanë ndihmuar
për t'i zmbrapsur çetnikët, që
mësynë nga ana e epërme.
Babai nuk e kishte dëgjuar fare
pushkën time, torturat policore
të vitit 1991 ia shurdhuan
veshin e majtë dhe në mëngjes
më tha si me tallje: Ku je ore
Hamzë, mos ta hëngri pula
kapsollin, që nuk ia shkrepe
hiq! Unë qesha pa i thënë gjë...
- Fabrikën e kemi shumë afër, flet sërish ai, pasi dolëm në
lëmë. Unë, që kam punuar aty,
e di fort mirë çka fshihet brenda saj. Fundja, ajo është fabrikë
e karakterit ushtarak. Ai pirgu
atje,- tregon me gisht, është i
lartë 36 metra dhe përbrenda i
ka shkallët që çojnë lart. Ja edhe
syri i tij. Në të kanë vendosur
kamera e mjete përgjimi. Edhe
brenda na shohin. Por, pavarësisht nga të gjitha, ne do t'i
presim këtu, gjallë apo vdekur,
përfundon ai me një zë burrëror.
Dhe nuk ndalet, por më përcjell
larg e larg. Sa i lakmoja këtij
burri mentar e trim. Pedant në
veshje, në sjellje e në bisedë.
Rrobat laroshe të UÇK-së i
shkonin fort bukur atij trupi
gjimnastik. Revolja në brez dhe
bombat përreth ia shtonin
madhështinë. Hero mitik më
dukej tek ecte përkrah meje.
Shpirtin e tij liridashës e njihja
edhe më herët, por ndryshe,
përmes këngës dhe çiftelisë. Sa
ëmbël e sa me afsh u këndonte
Azem e Shotë Galicës, Hasan
Prishtinës e Bajram Currit, Oso
Kukës e Isë Boletinit, Zhujë
Selmanit e Lec Gradicës... Ca
pushtetarë
puthadorës
e
shikonin vëngër dhe bënin
plane për kurthe e ndërskamca.
Lexonte shumë dhe e njihte
fort mirë historinë kombëtare.
Në çantën e tij ushtarake, krahas të tjerave, kishte edhe libra.
Mendja duhet t'i prijë trimërisë
se nuk kanë thënë kot të diturit.
Një trimëri me njëqind
mjeshtëri, - i këshillonte ai
vazhdimisht edhe shokët...
Prekaz, 25 janar 1998
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‘Talia e Flakës’ nis me premierën
e shfaqjes ‘Një natë në hotel’
Në kuadër të manifestimit tradicional "Flaka e Janarit" ka nisur Festivali i Dramës
Shqipe "Talia e Flakës", ku Teatri i Gjilanit është paraqitur me shfaqjen "Një natë
në hotel". Në hapje të këtij festivali, Shpresa Kurteshi-Emini, kryesuese e
Kuvendit Komunal të Gjilanit, ka thënë se "Talia e Flakës" ka zgjuar interesim të
jashtëzakonshëm të publikut. "Merrni porosi të mëdha e kënaquni me artin dramatik", ka thënë Kurteshi-Emini
"Epoka e re"
GJILAN, 23 JANAR - Është ngritur
perdja në Festivalin e Dramës
Shqipe "Talia e Flakës", e cila po
mbahet në kuadër të "Flakës së
Janarit 2018". Shpresa KurteshiEmini, kryesuese e Kuvendit
Komunal të Gjilanit, e ka shpallur
të hapur këtë festival, duke thënë
se kjo ngjarje kaherë ka dalë nga
niveli lokal dhe tani është me
vlera kombëtare dhe se "Talia e
Flakës" është shndërruar në një
shtyllë që ka zgjuar interesim të
jashtëzakonshëm.
"Merrni
porosi të mëdha e kënaquni me
artin dramatik", ka thënë
Kurteshi-Emini.
Që në mbrëmjen e parë është
dhënë një premierë. Teatri i
Gjilanit është paraqitur me
shfaqjen "Një natë në hotel", me
tekst të Muharrem Shahiqit, i
rishkruar nga Agush Mulliqi dhe
me regji të Bashkim Ramadanit.
Në këtë shfaqje janë paraqitur
aktorët Ernest Zymberi, Gani
Rrahmani, Safete Mustafa Baftiu, Alban Shahiqi, Njomëza
Kalaveshi,
Avni
Shkodra,
Ramadan Kurti, Naser Zymberi
dhe Tringa Hasani. Skenografia:
Burim Arifi dhe Blendina Xhema,
kostumografia: Valdete Mustafa,
muzika: Florim Gagica dhe dritat: Fatmir Halili. Ishte kjo një
komedi, e cila, ndonëse e shkruar më herët, tashti është rishkruar dhe i është përshtatur aktualitetit të tashëm. Nëpërmjet
lojës së aktorëve dalin në pah
korrupsioni i pushtetarëve, i
politikanëve
e
policisë,
deformimet në shoqëri e të meta

të tjera. Ngjarja zhvillohet brenda
një nate në një hotel, i privatizuar
me ndikim të korrupsionit, kurse
të gjitha të metat dalin në pah
pas një keqkuptimi në mes të
njërit nga pronarët dhe një
aplikante që kërkon të punësohet,
ku përmes shantazhit ajo ia zë
vendin e punës recepsionistit.
Në një lëmsh të vërtetë korrupsioni,
ku përfshihen edhe mysafirët e
hotelit, arrihet një marrëveshje
ku të gjithë pranojnë të korruptohen.
Si rëndomë, edhe kësaj radhe
është mbajtur debati pas
shfaqjes, në të cilin Mio Gjoni
nga Shqipëria ka theksuar se
publiku pa një komedi gazmore
e karakterit të farsës. Ai ka
theksuar se shfaqja është sjellë
në kohë dhe ka prekur
problemin e korrupsionit,
moralit e të keqkuptimit. Gjoni
ka thënë fjalë miradije për
trupën, por ka shtuar se do të
dëshironte figura më të harmonizuara në këtë shfaqje.
Se aktorët kanë shkëlqyer në
këtë shfaqje kanë thënë edhe
Fetah Paçarizi dhe Qëndrim

Kqiku, njëri drejtor e tjetri aktor,
kurse Ylber Nuredini, aktor, ka
kërkuar më shumë përkushtim
për teatrin. Regjisori Bashkim
Ramadani, që është përballë me
pyetje të shikuesve, ka thënë se
kanë pasur vështirësi gjatë realizimit të shfaqjes dhe se rezultati
i punës është parë në skenë.
Ndërsa Josif Papagjoni, kritik
nga Shqipëria, ka theksuar se kjo
nuk është shfaqja nga më të
mirat që ka dhënë trupa teatrore
e Gjilanit, por është një shfaqje
që e do dhe e pëlqen publiku. Ai
ka deklaruar se teksti është i
vjetër, por i rikuptimizuar.
Papagjoni ka thënë se ky tekst
është sjellë në kohë, ngacmon e
pickon shoqërinë, shfaq korrupsionin te politika, shoqëria dhe
policia. "Shfaqja ka ritëm të
shpejtë, por në të nuk bën të nxitohet, kurse aktorët janë të
unifikuar e regjisori bëri punë të
madhe", ka thënë Papagjoni. Në
natën e dytë është dhënë shfaqja
"Kosovatrans" e Teatrit "Agush
Ramadani" të Podujevës, me
tekst e regji të Naser Shatrollit.

Ministri Gashi ofron mbështetje
për Ansamblin ‘Shota’
PRISHTINË, 23 JANAR - Ministri i
Kulturës, Rinisë dhe Sportit
(MKRS), Kujtim Gashi, ka pritur
të martën në një takim njohës
Këshillin Drejtues të Ansamblit
Kombëtar të Këngëve dhe Valleve
"Shota", i kryesuar nga Hysni
Klinaku. Në këtë takim u diskutua rreth punës, përgjegjësive
dhe bashkëpunimit në mes të
MKRS-së
dhe
Ansamblit
"Shota". Ministri Gashi ka vlerësuar punën e deritanishme të
Ansamblit Kombëtar të Këngëve
dhe Valleve "Shota" për promovimin e kulturës përmes
këngëve dhe valleve shqipe. Ai ia
ka ofruar përkrahjen e plotë
Këshillit Drejtues të Ansamblit

"Shota", në të njëjtën kohë ka
kërkuar nga ta të jenë aktivë edhe
më tutje, duke i siguruar se do të
jenë të lirë të punojnë dhe të vendosin me profesionalizëm.
Ndërsa përfaqësuesit e Këshillit
Drejtues të Ansamblit "Shota" e

kanë falënderuar ministrin Gashi
për pritjen dhe janë shprehur të
gatshëm për të bashkëpunuar
edhe më tutje me qëllim të realizimit të aktiviteteve kulturore
dhe artistike për promovimin e
kulturës shqipe.
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KËNGËTARJA
NË FOTO 1

DEGË E
MJEKËSISË

GJENDJE E
MËRZITSHME

GURRA

ZAMBIA,
ANGOLA

BENI

GRIMCA MË E
IMËT E ÇDO
ELEMENTI
KIMIK

KËNGËTARJA
AMERIKANE
.... XHONS

ASI,
KAMPIONI
(Sport)

ZANORE

BOTIMET

U ARRATISE
HAPËSIRË
QIELLORE
(Poet.)

MUAJ I
SHENJTË I
MYSLIMANËVE

1

ADEM
DEMAÇI
KRYEQYTETI
I KANADASË

FJALË
TINGULLIMITUESE

ARTI I TË
FOLURIT
(pashq.)
EMËR
MASHKULLI
MYSLIMAN

BARI I
THARË

BISKOTË E
GATUAR ME
ARRA (sh.shq.)
BENDI
MUZIKOR
“.... MAIDEN”

FUTBOLLISTI
SAMUEL ...
(Inter)

PASURIA E
PATUNDSHME
QË SILLTE TË
ARDHURA
INTERESI
BANKAR NGA
KREDIA

VAJTIMI
ME LOT

PERËNDESHA
E DASHURISË
ROMAKE
(mit.)

BASHKËTINGËLLORE

QË KA TË
BËJË ME
GJININË

AKTORJA
DOBROSHI
EMËR
MASHKULLI
ITALIAN

SHKRONJA
XVI & XVIII

VENEZIA
KËNGËTARJA
INSTITUTE
& AKTORJA
MANAGEMENT
E VJETËR
NUMËR
.... MORENO
THEMELOR

ZANORE
“A” në mes
të dy “S”

ZYRË NDIHME
JURIDIKE

AKTORJA
... RINA
DRAMË E
SANTORIT
SANTORIT

TURK I
VJETËR
VEPRA
LETRARE

LUMË NË
AUSTRI

TITAN
PJATA
(krah.)

DY BASHKËTINGËLLORE
KËNGËTARJA
NË FOTO 2

BODRUM I
I PIJEVE

NOTË
MUZIKORE

GATESË

VEGËL
MUZIKORE

VLERËSIM I I
NXËNËSIT
NGA MËSUESI

KËNGËTARI
MUSHKOLAJ
JARAN,
SHOK

MALLKIMI
KISHTAR
BABAI

FOLTORJA

BANORËT E
NJË QYTETI
TONË
ISMET
MUNISHI

VENDËS,
RRËNJËS

DIKTATOR
SOVJETIK
(shq.)
KLUB
FUTBOLLI
NORVEGJEZ

FUTBOLLISTI
SHQIPTAR
BAJRAM
BAJRAM I
ZANORE

INDIUM
XEHETAR

ZANORE

INVA MULA
KYÇ

CILI ME
RADHË
IRIDIUM,
AMPER
FNJËRI NGA
VËLLEZËRIT
FRASHËRI
STADIUM I
MË I MADH
NË BRAZIL
VËNIE E
MINAVE
NYNBERG,
AUGSBURG

RROGA
VJETORE
E PAPËS
PËREMËR
PRONOR

VEND I CEKËT
NË NJË LUMË
XHELAL
(shk.)
ISH
DISENJATORI
.... VERSAÇI
AKTORI
DESTANI
DESTANI
(shq.)

DERË E
VOGËL E
THURUR ME
THUPRA A ME
DEGË (shq.)

ZANORE
E QESHUR
TALLËSE

AI QË E
KISHTE
DOBËSI
THEMBRËN
INATOSJE
GJINI E
KRIJIMTARISË
LETRARE
FJALË
POHUESE

LOUISIANA
LIBRARY
ASSOCIATION

JOD,
FOSFOR
BIMË ME
TË CILËN
BËJMË PILAF

ZANORE
AKTORI
EGJIPTIAN
.... SHARIF

FIGURË
STILISTIKE
DY BASHKËTINGËLLORE

I PA GJAK
SUPER
MODELJA
... HERZIGOVA

PJESË E
MOTORIT

ARMATA
REPUBLIKANE
IRLANDEZE
(shk. org.)

AKTORJA
HOLLIVUDIANE
CATHERINE
CATHERINE
.... JONES
ZANORE

PËREMËR
VETOR
DY BASHKËTINGËLLORE

VINCENZA,
INTER
BASHKËTINGËLLORE

INSEKT I
MËRZITSHËM

KUNDREJT
I BARDHË

RINOR
(perkdh.)
BUFE,
KAFENE
(bised.)

ABEDIN
REXHA
INTERNATIONAL
PHONETIC
ALPHABET

KUNDREJT
MALLKIM I

ZANORE

SIMBOL I FESË
MYSLIMANE,
BESIM
(shq.)

TENISTI
I NJOHUR
ENDI .....
(shqip.)

PATRIOTI
PRIZRENI

KOHA E
CAKTUAR
PËR PUNË
BASHKËTINGËLLORE

2

NJËSI PESHE
PËR GURËT
E ÇMUAR
(shq.)

KAPILAR
I GJAKUT

YNDYR PËR
FYTYRË
AUSTRIA

TONI
ANDERSON

ENDE

MEDIALE
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BARSOLETA E DITËS

E rrallë

Pelikani "gangster", me thikë në shpatull

Gjakovari: Pse vdiq i ndjeri?

Një pelikani është dalluar më tepër nga të tjerët
teksa ka kaluar pranë një lumi me një thikë të
madhe të ngulur në shpatull. Zogu i plagosur
është filmuar në Australinë perëndimore duke
ecur qetë me pelikanë të tjerë me thikë që varet
në trupin e tij për shkak edhe të qetësisë që tregonte pavarësisht prej gjendjes së tij, ka marrë
edhe nofkën Pelikani "gangster". Kalimtarët e
rastësishëm që panë zogun e plagosur kanë
mbetur të shokuar nga pamja.

Kryefamiljari: Valla prej gripit!
Gjakovari: Ani, se nuk paska qenë në rrezik!

Programi i shfaqjes së filmave
në Kino ABC
Vetëm gjatë vikendit në
ora 15:00

FOTO E DITES

“FERDINAND”
3D

Rolet: John Cena, Kate McKinnon, Gina
Rodriguez, Daveed Diggs, Gabriel Iglesias,
Bobby Cannavale, David Tennant, Anthony
Anderson, etj.
Regjia: Carlos Saldanha

Në ora 17:00

“C O C O” 3D

I Animuar/Aventurë/Komedi; 1 orë 49 min
Rolet: Anthony Gonzalez, Gael Garcia
Bernal, Benjamin Bratt, Alana Ubach,
Renee Victor, Edward James Olmos, etj.
Regjia: Lee Unkrich

Në ora 19:00
Një njeri përpiqet të ikë nga një ballkon në Hotelin Interkontinental
të Kabulit gjatë një sulmi nga personat e armatosur në Kabul,
Afganistan. /Reuters/

“JUMANJI;
WELCOME TO
THE JUNGLE” 3D
Aksion/Aventurë/Komedi; 1 orë 59 min

E jashtëzakonshme

Zhvarroset, murgu shfaqet i buzëqeshur
Këto pamje të pabesueshme tregojnë një murg
budist që mbante një buzëqeshje në fytyrën e tij
pasi trupi i tij u zhvarros nga pasuesit e tij dy
muaj pasi vdiq. Murgu Luang Phor Pian vdiq në
moshën 92-vjeçare më 16 nëntor vitin e kaluar
pas marrjes së sëmundjes në një spital në kryeqytetin e Tajlandës, Bangkok. Piani, i cili ishte fillimisht nga Kamboxhia, kaloi pjesën më të
madhe të jetës së tij duke shërbyer si një mësues
i mirënjohur budist në provincën qendrore Thai
të Lopburit, ku trupi i tij u kthye pasi vdiq.
Ndjekësit e tij e kanë zhvarrosur për t'i ndërruar
veshjen, por ajo çfarë ka rënë në sy ka qenë trupi

Rolet: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin
Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Bobby Cannavale, etj.
Regjia: Jake Kasdan

Në ora 21:15

“DARKEST
HOUR”

i tij i ruajtur shumë mirë, por edhe fytyra e tij e
qeshur, një shenjë e mirë kjo për besimtarët e
budizmit.

DASHI
Hëna do të
hyjë
fuqishëm
në shenjën
tuaj, duke ju dhuruar një
autonomi të paparë lidhur
me ndjenjat, por edhe me
veprimet logjike.

DEMI
Në këtë
ditë do të
kërkoni
diçka të
bukur, origjinale dhe
argëtuese. Fundjava do të
jetë edhe më e bukur.

PESHORJA
Do ta
përballoni
pa hezitim
këtë javë. Do
të mund të shfaqni pa
problem pasionin dhe
ndjenjat ndaj partnerit.

AKREPI
Sot ndiheni
të lirë nga
angazhimet
dhe
përgjegjësitë. Gjithçka do të
vijë spontanisht
dhe lirisht.

Dramë/Luftë; 2 orë 05 min
Rolet: Gary Oldman, Kristen Scott Thomas,
Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup,
Ben Mendelsohn, etj.
Regjia: Joe Wright

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

BINJAKËT
Do të
vendosni
të ecni
kundër
rrymës, nuk do ta ndiqni
logjikën. Të veproni me
kokëfortësi nuk është
zgjidhja e duhur.

GAFORRJA
Mund të
keni
vështirësi,
por mos u
shqetësoni sepse do të
gjeni zgjidhje dhe do të
mirëkuptoheni nga persona
që ju rrethojnë.

LUANI
Miqësia
do t'ju
ndihmojë
t'i koordinoni
më së miri angazhimet e
punës me ato të jetës
private.

VIRGJËRESHA
Më në
fund do të
përmirësohet
ana juaj
emocionale, e cila do të
përputhet më së miri me çdo
situatë. Idetë tuaja do të
jenë në shërbim të të
tjerëve.

SHIGJETARI
Kjo ditë do
t'ju
mundësojë
të shkëputeni
nga angazhimet dhe
shqetësimet që i keni tash e
sa kohë.

BRICJAPI
Keni
nevojë për
gjëra të
lehta dhe të
thjeshta. Do të ketë pikëpamje që do t'ju duhet t'i
kuptoni dhe respektoni.

UJORI
Fatmirësisht
askush
nuk do t'ju
krijojë
probleme, të paktën jo gjatë
kësaj dite. 24 orë do të jenë
në shërbimin tuaj.

PESHQIT
Do të
mund t'i
jetoni
gjërat siç i
doni, pa komplekse apo
frikë. Do ta keni të qartë se
çdo gjë mund të menaxhohet
dhe jetohet me lehtësi.
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QENDRA SPORTIVE
“BUJQËSIA”

TEL: 045/82 82 82
PROGNOZA SPORTIVE

ARSENAL - CHELSEA

1

ALAVES - VALENCIA

1X

DARMSTADT - KAISERSLAUTERN

1

Elshani: Ftesë nga përfaqësuesja
merituam unë dhe Maliqi
Mesfushori Qemail Elshani ka thënë të martën
për "Epokën e re" se ai dhe Behar Maliqi e
kanë merituar një ftesë nga përzgjedhësi
Muharrem Sahiti për ndeshjen miqësore ndaj
Azerbajxhanit. Nga skuadra e Feronikelit janë
ftuar portieri Faton Maloku, mbrojtësi Ahmet
Haliti dhe sulmuesi Mendurim Hoti
Veton ZYMBERI
PRISHTINË,
23
JANAR
Përfaqësuesja e Kosovës në
futboll do të zhvillojë ndeshje
miqësore me Azerbajxhanin në
Antalia më 2 shkurt. Në listën e
përfaqësueses për këtë ndeshje
trajneri i përkohshëm Muharrem
Sahiti i ka ftuar tre futbollistë nga
skuadra e Feronikelit: Ahmet
Halitin, Mendurim Hotin dhe
Faton Malokun, por mesfushori i
njohur Qemail Elshani është i
bindur se e kanë merituar të janë
edhe ai dhe Behar Maliqi. "Duke
e pasur bashkëlojtar në disa vite
Behar Maliqin, besoj se ai është
dashur të ftohet për faktin se i ka
dhënë shumë futbollit të

Kosovës si me karakterin e tij në
fushë, po ashtu edhe me personalitet jashtë fushës. Ndërsa sa i
përket vetes, në tre vjetët e fundit
kam fituar Kupën e Kosovës dhe
kam suksese në vazhdimësi, por
jam i pajtimit se, nëse përzgjedhja
është korrekte, 'pa intervenime',
atëherë me mbetet vetëm të
punoj dhe të arrij të tjera
suksese", ka thënë Elshani për
"Epokën e re".
Më pas mesfushori i dalluar i
skuadrës së Feronikelit ka thënë
se, nëse fitohet kjo ndeshje, do të
jetë një alternativë e mirë që
shtabi teknik mund të ftojë
futbollistë edhe për ndeshjet
tjera në të ardhmen. "Kjo miqësore që do të luhet më 2 shkurt
duhet të shërbejë vetëm për

gjëra pozitive. Nëse humbasim
nuk do të thotë se ky është
kualiteti i Superligës por, nëse
fitojmë, do të jetë një alternativë
më shumë për shtabin teknik
dhe federatën", ka deklaruar ai.
Ditë më parë për gazetë ka folur
edhe trajneri Muharrem Sahiti, i
cili ka thënë se Kosova do të

zhvillojë
miqësore
me
Azerbajxhanin në Antalia të
Turqisë. "Kosova ka shumë nevojë
për ndeshje miqësore. Përballja
me Azerbajxhanin është e
mirëseardhur për faktin se
lojtarët e Superligës do ta kenë
rastin ta tregojnë veten.
Gjithmonë kur luhet për përfaqë-

suese duhet të jepet maksimumi
si në ndeshjet zyrtare, po ashtu
edhe në ato miqësore. Porosia
ime para kësaj ndeshje do të jetë
që lojtarët duhet të shfrytëzojnë
këtë mundësi të artë për të
bindur se e meritojnë një vend
në përfaqësuese edhe në të
ardhmen", ka thënë Sahiti.

Gashi: Rregullorja për sponsorizime
do t'i rrisë aktivitetet dhe cilësinë
"Përmes kësaj rregulloreje qartësohet mënyra dhe procedurat e sponsorizimit për
ata që duan ta bëjnë një gjë të tillë. I inkurajoj bizneset dhe të interesuarit e tjerë
të sponsorizojnë në kulturë, rini dhe sport, sepse kësisoj do të rritet numri i
aktiviteteve dhe do të avancohen këto fusha. Synojmë që përmes kësaj politike
të re do të ngrihet edhe cilësia", ka thënë Gashi
PRISHTINË, 23 DHJETOR Ministri i Kulturës, Rinisë
dhe Sportit (MKRS), Kujtim
Gashi, ka nënshkruar
Rregulloren për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe formës për
vërtetimin e sponsorizimit
në fushën e kulturës, rinisë
dhe sportit, përmes së cilës
përcaktohen kriteret e
përgjithshme
dhe
të
veçanta për sponsorizime,
lëshimin e vërtetimit dhe
formën e tij si dhe
procedurën e raportimit
vjetor për sponsorizimin e
realizuar. Sipas rregullores,
parashihet që dhënësit e
sponsorizimit, të cilët
mund të jenë persona juridikë ose
fizikë, vendorë apo të huaj,
aktivitetin e tyre duhet ta kenë të
regjistruar,
licencuar
dhe

fiskalizuar, ndërkaq përfituesit,
qofshin ata fizikë apo juridikë të
këtij sponsorizimi duhet të jenë të
regjistruar nëpër organizatat,
institucionet përkatëse për

kulturë, rini dhe sport qoftë
në nivel lokal apo qendror.
Ministri Kujtim Gashi e
cilësoi këtë akt nënligjor
jashtëzakonisht të rëndësishëm, i cili do të ndikojë
drejtpërsëdrejti në përkrahjen
më të madhe të aktiviteteve
që planifikohen të organizohen në fushën e kulturës, të
rinisë dhe të sportit.
"Përmes kësaj rregulloreje
qartësohet mënyra dhe
procedurat e sponsorizimit
për ata që duan ta bëjnë një
gjë të tillë. I inkurajoj
bizneset dhe të interesuarit
e tjerë që të sponsorizojnë
në kulturë, rini dhe sport,
sepse kësisoj do të rritet
numri i aktiviteteve dhe do të
avancohen këto fusha. Synojmë
që përmes kësaj politike të re do të
ngrihet edhe cilësia", ka thënë
Gashi.

Krasniqi - Grafa
përballen më 3 shkurt
PRISHTINË, 23 JANAR - Boksieri
polak Bartlomiej Grafka është
kundërshtari i radhës për boksierin shqiptar Haxhi Krasniqi.
Marrëveshjen për këtë meç e ka
finalizuar ekipi "SES Boxing",
kurse kjo përballje zhvillohet më
3 shkurt në qytetin Halle të
Gjermanisë. Dueli Krasniqi dhe
Grafka do të zhvillohet në tetë
raunde dhe do të jetë kryesori i
mbrëmjes. Grafka është i njohur
për opinionin, pasi dy herë ka
boksuar me Naim Tërbunjën,
duke pësuar humbje në dy përballjet, më 2012 në Prishtinë dhe

më 2014 në Malmo të Suedisë.
Polaku ka më shumë humbje se
fitore, 27 humbje dhe 20 fitore (9
KO) dhe 3 barazime në 50 meçe,
mirëpo cilësohet boksier i fortë
dhe i rrezikshëm. "Për mua me
rëndësi ishte të gjej një kundërshtar dhe të boksoj. Shpresoj ta
filloj vitin e ri me fitore duke
pasur ambicie të mëdha në këtë
vit. Nuk dua të premtoj shumë,
por ky do të jetë viti im dhe viti i
titujve. Të gjithë adhuruesve të
mi u premtoj një fitore të madhe
më 3 shkurt", ka thënë Krasniqi
për "Kosova Boxing".
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Gjilani do të bëhet me dy stadiume
PRISHTINË , 23 JANAR - Ministria
e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
(MKRS), me financim të organizatës më të madhe të futbollit FIFA, do t'i ndërtojë dy
stadiume ndihmëse në Gjilan.
Lajmin e ka bërë me dije

kryetari i Komunës së
Gjilanit, Lutfi Haziri, në
mbledhjen e Bordit të
Drejtorëve. "Tashmë veç është
punë procedurash dhe pritet
të nisë ndërtimi i këtyre stadiumeve, pas stadiumit me stan-

darde të FIFA-s, rindërtimin e
të cilit e kemi filluar muaj më
parë. Me këto stadiume do të
rritet jashtëzakonisht shumë
niveli i futbollit dhe klubet e
sportistët tanë do ta kenë
shumë më të lehtë funksion-

imin", ka thënë Haziri.
Përndryshe, muaj më parë
Komuna e Gjilanit ka nisur me
rindërtimin e stadiumit të
qytetit, i cili ka kosto mbi pesë
milionë euro dhe do të ndërtohet në tri faza.

Lee premton përkrahje për
taekwondon e Kosovës
PRISHTINË , 23 JANAR - Presidenti i
Komitetit Olimpik të Kosovës
(KOK), Besim Hasani, ka pritur
ekspertin e Federatës Botërore të
Taekwondos, Sunjang Lee nga
Koreja e Jugut, i cili për katër ditë
ligjëroi në kursin për trajnerët e
taekwondos, të organizuar nga
KOK-u. Lee shoqërohej nga
presidenti
i
Federatës
së
Taekwondos së Kosovës, Nuhi
Gashi dhe sekretari i përgjithshëm,
Enis Qafëleshi. Hasani e informoi
Leen për sfidat e shtetit dhe sportit
të Kosovës, procesin e ndërkombëtarizimit të KOK-ut dhe federatave,
me theks të veçantë debutimin e
Kosovës me medalje të artë në LO
"RIO 2016". Po ashtu, presidenti
Hasani e njoftoi edhe me pjesëmarrjen
historike të Kosovës në "LOD
PyeongChang 2018", të cilat do të
mbahen pikërisht në vendlindjen e
Sunjang Lee. Ky i fundit shprehu
mirënjohje për pritjen e bërë, duke

KF Drita me përforcim
ndërkombëtar
KF Drita e ka zyrtarizuar përforcimin e parë në këtë
afat kalimtar. Transferimi i skuadrës së drejtuar nga
Bekim Isufi është Amit Guluzade nga Baku i
Azerbajxhanit, i cili ka firmosur kontratë me
skuadrën e Dritës në Selanik të Greqisë, ku i pranishëm ishte edhe drejtori sportiv i Dritës, Fisnik
Kërçeli. 25-vjeçari luan në pozitën e mesfushorit dhe
është i gjatë 176, kurse gjatë karrierës së tij ka luajtur
për këto skuadra: Neftchi Baku, Kayseri Erciyesspor,
Ravan Baku, Gabala, Atletico CP, Sumgayit, AEL,
S?bail 6, Aiginiakos.

Sanchez: Nuk refuzohet
Unitedi

falënderuar KOK-un që i dhanë
mundësinë të ligjërojë në Kosovë.
Eksperti Lee premtoi se edhe në të
ardhmen do të mundohet ta ndihmojë taekwondon e Kosovës në
forma të ndryshme. Në fund, presi-

denti Hasani i dhuroi një mirënjohje
Sunjang Lees dhe disa dhurata
simbolike, në shenjë falënderimi
për kontributin e dhënë gjatë këtyre
ditëve për avancimin e taekwondos
në Kosovë.

Houstoni kërcënon
Warriorsin në Perëndim,
fitojnë Dallasi e Atlanta
HOUSTON, 23 DHJETOR - Houstoni ka
fituar 99-90 ndaj Miamit në ndeshjen
e radhës në NBA, një përballje që ka
qenë mjaft emocionuese dhe me
rivalitet, vendosur në sekondat e fundit në favor të ekipit teksan. Hardeni
me 28 pikë ishte shënuesi më i mirë
për Houstonin, duke i bërë të pavlefshme 22 pikët e 13 rebaundet e
Whitesidesit për miqtë. Pas dy kohëve
shtesë fiton New Orleansi, që mundi
132-128 Chicagon, një ndeshje spektakolare dhe me rivalitet. Cousins
realizoi 44 pikë, 24 rebaunde e 10 asistime, duke zhvilluar një ndeshje fantastike, mbështetur edhe nga Davisi
me 34 pikë. Në fund fiton edhe
Memphisi, që doli fitues nga përballja
me Philadelphian me shifrat 105-101.
Të dyja ekipet e kërkuan fitoren, por
në fund ajo i buzëqeshi skuadrës
vendëse, Marc Gasol, me 19 pikë (45
pikë erdhën nga lojtarët e stolit).
Minnesota fitoi 126-118 në fushën e
Clippersit, ndeshje shumë e bukur
dhe me rivalitet, ku të dyja skuadrat
dueluan fort për fitoren. Edhe pse
Griffin realizoi 36 pikë, 12 rebaunde e
12 asistime, ato mbetën për statistikë,
ndërsa për Minnesotën u dalluan

S H K U RT

Sulmuesi Alexis Sanchez, pas transferimit në
Manchester United, ka thënë se nuk ka mundur ta
refuzojë ofertën e kësaj skuadre. Ish-sulmuesi i
Barcelonës është i lumtur se do ta ketë rastin të
punojë me trajnerin Jose Mourinho. "Nuk mund ta
refuzoja mundësinë për të luajtur në 'Old Trafford'
dhe për të punuar me Jose Mourinhon. Jam shumë i
lumtur që iu bashkova njërit prej klubeve më të mëdhenj në botë dhe shpresoj t'u tregoj të gjithë tifozëve
pse drejtuesit vendosën të më blinin", u shpreh
Sanchezi.

Unitedi dhe Chelsea, në garë
për Vidalin
Dy skuadrat e Premierë Ligës, Manchester United
dhe Chelsea, janë në garë për transferimin e mesfushorit të Bayern Munchenit, Arturo Vidal, raporton
"Daily Express". Reprezentuesi i Kilit pritet të largohet
gjatë verës nga Bayerni, pasi ky klub e ka transferuar
Leon Goretzka nga Schalke 04. Unitedi i Jose
Mourinhos e ka transferuar në këtë afat kalimtar sulmuesin Alexis Sanchez, kurse në verë dëshiron ta
ketë edhe një tjetër lojtar kilian, por për të arritur ketë
duhet ta mposhtë konkurrencën e Chelseat.

Wengeri konfirmon interesimin
për Aubameyangin
Pas transferimit të Alexis Sanchezit në Manchester
United, trajneri i Arsenalit, Arsene Wengeri e ka konfirmuar interesimin për sulmuesin e Borussia
Dortmundit, Pierre-Emerick Aubameyang. "Askush
s'e di sa afër jeni. Është transferim i mundshëm, por
kemi gjëra të tjera në mendje. Kemi shumë opsione
në pozita të ndryshme. Andaj vendimi përfundimtar
s'është marrë. I sigurt apo jo, nuk e di. Nuk jemi afër
marrëveshjes për Aubameyangun me Dortmundin,
apo këdo tjetër", ka thënë Wengeri.
REZULTATET
Charlotte - Sacramento
Atlanta - Utah Jazz
Houston - Miami
Memphis - Philadelphia
Milwaukee - Phoenix
New Orleans - Chicago
Dallas - Washington
Denver - Portland
Clippers - Minnesota

112-107
104-90
99-90
105-101
109-105
132-128
98-75
104-101
118-126

Wigginsi me 40 pikë e Teague me 30,
raporton
"Telesport".
Atlanta
mposhti 104-90 ndaj Utah Jazzin, me
Schroderin që realizoi 20 pikë, duke
qenë më i miri në parket. Në sekondat

e fundit triumfon edhe Denverin, që
mposhti 104-101 Portlandin, ndeshje
e hapur deri në fund. Murray me 38
pikë bëri diferencën në parket për
vendësit, duke i bërë të pavlefshme 25
pikët e Lillardit për miqtë. Fiton edhe
Charlotte, që mundi 112-107
Sacramenton, ndeshje ku u dallua
Walkeri me 26 pikë, ndërsa
Milwaukee fitoi 109-105 ndaj
Phoenixit falë 67 pikëve të dyshes
Middleton-Brogdon.

City, 60 milionë për Aymeric
Laporte
Manchester City është skuadra më e mirë për
momentin në Premierë Ligë, por kjo nuk e ndal së
menduari për transferimin e lojtarëve cilësorë. "The
Sun" raporton se drejtuesit e këtij klubi janë gati ta
paguajnë klauzolën prej 60 milionë eurosh në
mënyrë që Athletic Bilbao të heqë dorë nga mbrojtësi
i saj, Aymeric Laporte. Pep Guardiola e pëlqen shumë
23-vjeçarin, por për të kanë shfaqur interesim në
vazhdimësi edhe Chelsea, Barcelona dhe Paris SaintGermain.
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>> SHPALLJE TË VOGLA <<
X Melos Misin, shpall të pavlefshme dëftesën
e lëshuar nga Shkolla Fillore "Dardania" në
Prishtinë.
X Selma Berisa shpall te pavlefshme dëftesat

dhe diplomën shmgj " Gjon Buzuku" Prizren.
XKushtrim Krasniqi shpall te pavlefshme dëfte-

sat e kl l - lX shf " Hasim Maliqaj " Poslisht .
XFatmir Vokshi shpall te pavlefshme diplomën
shmlt "11 Marsi" Prizren.
X Rahmeta Aziri shpall te pavlefshme deftesat
e kl l - Vlll shf " Ekrem Rexha Drini " Lubizhd.
XAmir Berisha shpall te pavlefshme deftesat e
kl l - lX shf " Hasim Maliqaj " Poslishtë.
X "Loren Group" SH.P.K. shpallë të pavlefshme

certifikatën e biznesit me nr. 810053249.
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 Lëshoj banesën me qira ne lagjen Bregu i

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.
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
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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.

