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SOT, MË 25 JANAR, "EPOKA E RE" MBUSH 18 VJET

‘Epoka e re’,
18 vjet me Ju
Drejtues të institucioneve, deputetë, përfaqësues
të subjekteve politike dhe të shoqërisë civile,
personalitete nga fusha e ekonomisë, e arsimit, e
sportit dhe e kulturës, kanë vlerësuar lart rolin e
"Epokës së re" për informim të drejtë dhe profe-

sional të opinionit në këta 18 vjet. Duke i uruar
jetëgjatësi dhe punë të pandalshme, sikurse deri
më tash, të guximshme dhe profesionale, ata
kanë bërë me dije se kjo gazetë mbetet një
dritare e rëndësishme e informimit

FLET PËR "EPOKËN E RE", ISMET SALIHU

Gjykata Speciale është e pandalshme
Profesori i së Drejtës Penale
Ndërkombëtare, Ismet Salihu, ka vlerësuar se iniciativa për shfuqizimin e
Gjykatës Speciale është e dëmshme si në
aspektin politik, po ashtu edhe në atë
juridik. Në këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", ai ka thënë se kjo
përpjekje nuk është në të mirë të
interesave të Kosovës. Salihu ka bërë

me dije se Gjykata Speciale është e pandalshme. Në këtë kontekst, ai ka thënë se,
edhe nëse Kuvendi i Kosovës do ta miratojë ligjin me anë të të cilit suprimohen
ekzistimi dhe puna e Gjykatës Speciale,
Dhoma e Specializuar e Gjykatës
Kushtetuese të Gjykatës Speciale ka të
drejtë ta shqyrtojë këtë ligj, më pas edhe ta
anulojë dhe ta shpallë antikushtetues

KA NISUR PUNIMET KONFERENCA NDËRKOMBËTARE "SIGURIA KIBERNETIKE DHE PRIVATËSIA"

Kosova rrezikohet nga
sulmet kibernetike?
Krerët institucionalë dhe
ekspertët e çështjes së sigurisë i
kanë vlerësuar sigurinë kibernetike dhe privatësinë kërcënim
dhe sfidë në Kosovë. Në konferencën ndërkombëtare për
teknologjinë informative, ku
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Rama: Mund të jemi
bashkë në BE, nëse
Serbia e njeh Kosovën
"Anëtarësimi është proces që bazohet në të arriturat. Në një konkurrencë të shëndoshë
kemi dëshirë të përparojmë dhe, pse jo, në të ardhmen të jemi në pozitë të njëjtë me
Serbinë dhe të hyjmë përnjëherë në BE, me supozimin se Serbia ta njohë Kosovën", u ka
thënë Rama gazetarëve të mërkurën në Davos

LAJME SHKURT

Meta: Vendet e rajonit e kanë
rrugën e përbashkët për në
BE
TIRANË, 24 JANAR - Presidenti i Shqipërisë, Ilir
Meta, gjatë konferencës rajonale për ekonominë
me temë "E ardhmja e Ballkanit", ka theksuar
nevojën e krijimit të një tregu të përbashkët
energjetik. "Rruga e Shqipërisë drejt BE-së nuk
është e shkëputur nga ajo e vendeve të tjera të
rajonit. Kjo konferencë duhet t'i adresojë sfidat e
përbashkëta, të shkojmë drejt projekteve
strategjike për të gjithë rajonin, siç është ai i një
tregu të përbashkët energjetik", u shpreh Meta.
Gjithashtu, Meta bëri thirrje për krijimin e
kushteve për frenimin e largimin e të rinjve nga
vendet e rajonit pasi, sipas tij, kjo cenon
zhvillimin ekonomik. "Largimi i të rinjve po ul
potencialin e zhvillimit ekonomik të vendeve
tona", tha Meta teksa apelon se duhet reaguar sa
më parë.

PRISHTINË, 24 JANAR - Kryeministri i
Shqipërisë, Edi Rama, ka thënë të
mërkurën në Davos se shpreson se,
edhe pse Serbia është para
Shqipërisë në procesin e anëtarësimit në BE, dy vendet do të mund të
hynin bashkë në Union, por kjo
mund të ndodhë me supozimin që
Serbia ta njohë Kosovën. "Ky është
një proces që bazohet në të arriturat.
Serbia është para nesh sepse tashmë
po zhvillon negociata, kurse ne
shpresojmë se sivjet do t'i fillojmë
negociatat. Porse kjo është konkurrencë e shëndoshë dhe ne kemi
dëshirë të përparojmë dhe, pse jo, në
të ardhmen të jemi në pozitë të njëjtë
dhe të hyjmë përnjëherë në BE, me
supozimin se Serbia ta njohë
Kosovën", u ka thënë Rama gazetarëve të mërkurën në Forumin
Ekonomik Botëror që po mbahet në
Davos të Zvicrës, ka njoftuar B92.
Rama e ka pranuar se ka gabuar kur
ka prognozuar që Hilari Clinton do të
jetë presidente amerikane, por ShBAja mbetet partnere e rëndësishme e
Shqipërisë. "Dëshiroj ta dëgjoj fjalimin e presidentit të ShBA-së,
Donald Trump dhe shpresoj që
ShBA-ja, edhe Evropa, do të mbeten
aleate të rëndësishme strategjike të
Shqipërisë. Është me rëndësi që

ShBA-ja të vazhdojë ta luajë rolin
strategjik në rajon", ka thënë Rama.
Kryeministri Rama ka thënë se
Gjykata Speciale për Krimet e Luftës
në Kosovë nuk është në rrezik. Në
pyetjen se çfarë mendon për adresimin e kancelares gjermane Angela
Merkel, Rama ka thënë se ajo gjithnjë është inkurajuese dhe është ajo
që e mban jo vetëm Evropën, por

edhe vlerat dhe parimet evropiane,
edhe ëndrrën evropiane në jetë dhe
ajo ka qenë e fortë në situatat kritike kur Gjermania u përball me
krizën dramatike të refugjatëve.
Kryeministri shqiptar Edi Rama dhe
kryetari serb Aleksandar Vuçiq janë
përshëndetur të mërkurën në Davos
dhe njoftohet e kanë caktuar një
takim për sot (e enjte).

Rama takon
kryeministrin belg
Davos, 24 janar - Gjatë punimeve të
Forumit Ekonomik të Davosit,
kryeministri Edi Rama ka pasur një
takim me kreun e Qeverisë së
Belgjikës, Charles Michel. Rama dhe
Michel kanë diskutuar mes tyre për
marrëdhëniet bilaterale dhe reformat e rëndësishme, në valën e të
cilave po kalon Shqipëria.
Kreu i ekzekutivit shqiptar është
shprehur se Qeveria e drejtuar prej tij
është e angazhuar për hapjen e
negociatave të anëtarësimit me BEnë. Kryeministri belg ka rikonfir-

muar edhe një herë gatishmërinë e
shtetit të tij për ta ndihmuar
Shqipërinë në rrugëtimin e saj drejt
BE-së. "Mbështesim aspiratën
evropiane të Shqipërisë", ka thënë
Michel.
Ndërkohë Rama e ka njohur homologun belg edhe me progresin e deritanishëm të reformës në drejtësi,
zbatimi i drejtë i së cilës përbën një
nga kushtet për anëtarësim.
Gjatë vizitës në Davos të Zvicrës,
kryeministri Edi Rama është takuar
me mbretin Abdullah të Jordanisë.

Basha: Shqiptarët t'i bashkohen
protestës së 27 janarit
TIRANË, 24 JANAR - Protesta e 27 janarit dhe sensibilizimi i qytetarëve për t'u bërë pjesë e saj ishte
kryefjala e kryetarit të Partisë Demokratike,
Lulzim Basha, gjatë takimit të tij të mërkurën me
strukturat e kësaj force politike në qytetin e
Shkodrës.
Nga Shkodra, kryetari i PD-ë, u shpreh i bindur
se Qeveria e paligjshme nuk ka për t'i rezistuar
bashkimit të shqiptarëve, të cilët do të marshojnë në bulevardin "Dëshmorët e Kombit" më 27
janar. "Nuk i rezistoi dot diktatura e jo kjo Qeveri
që e mbyllën 1 200 naftëtarë në bunker. Çfarë do
t'i bëjnë 12 mijë shkodranë, 120 mijë shqiptarë
të bashkuar në sheshin e protestës më 27 janar?
Do t'i thonë se koha jote ka marrë fund!", u
shpreh Basha.
Një nga arsyet se përse shqiptarët duhet të
protestojnë shqiptarët, sipas Bashës, është braktisja që Qeveria ua ka bërë atyre në këta pesë
vjet, duke u ndalur te raporti i Forumit
Ekonomik Botëror në Davos, i cili, sipas tij, thotë
se varfëria dhe pabarazia janë rritur në mënyrë
të shfrenuar gjatë pesë vjetëve të fundit.
Basha ftoi shqiptarët t'i bashkohen opozitës për
ta dhënë mesazhin kryesor se Qeveria duhet të
largohet dhe se shqiptarëve duhet t'u jepet
mundësia të zgjedhin me votë të lirë një Qeveri
që e ka lidhur fatin me qytetarët dhe jo me krimin dhe oligarkët.

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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Ka nisur punimet konferenca ndërkombëtare "Siguria kibernetike dhe privatësia"

Kosova rrezikohet nga
sulmet kibernetike?
Krerët institucionalë dhe ekspertët e çështjes së
sigurisë i kanë vlerësuar sigurinë kibernetike dhe
privatësinë kërcënim dhe sfidë në Kosovë. Në
konferencën ndërkombëtare për teknologjinë
informative, ku është trajtuar tema "Sulmet kibernetike dhe privatësia", ata kanë bërë me dije se
për të pasur më shumë siguri në këtë fushë
duhet të hartohen strategji dhe norma ligjore që
të mos krijohen dëme të pariparueshme
Muhamet KOCI
Prishtinë, 24 janar - Krerët më
të lartë shtetërorë të Kosovës,
përfaqësues të institucioneve
arsimore dhe ekspertë të çështjes së sigurisë dhe privatësisë,
kanë vlerësuar se siguria kibernetike dhe privatësia janë kërcënim dhe sfidë në Kosovë. Në
hapjen e punimeve të konferencës ndërkombëtare për
teknologjinë informative, me
temë "Sulmet kibernetike dhe
privatësia", pjesëmarrësit kanë
bërë thirrje t'i kushtohet
vëmendje
ngritjes
së
kapaciteteve për rritjen e
nivelit të sigurisë dhe privatësisë në vendin tonë.
Kryetari i Kuvendit, Kadri
Veseli, ka thënë se për të pasur
më shumë siguri në krimet
kibernetike duhet të hartohen
strategji dhe vegla ligjore, me
qëllim që të mos krijohen
dëme të pariparueshme. Sipas
tij, këto procese janë sfida që
duhet të tejkalohen, duke shtuar se për këtë qëllim është krijuar
edhe
Ministria
e
Inovacionit
dhe
Ndërmarrësisë. Ai u ka bërë
thirrje hakerëve të rinj ta
respektojnë privatësinë dhe që
zhvillimet teknologjike t'i
shfrytëzojnë për të mirën e
vendit. "Është një sfidë që
duhet të tejkalojmë dhe rrugë
që duhet të ndjekim me
përgjegjësi, por sektori i
teknologjisë informative do të
mbështetet edhe më shumë",
ka thënë ai, duke shtuar se
Kosova ka rini të talentuar me
ide inovative, e cila do të
mbështetet për ta shfrytëzuar
sektorin e teknologjisë informative, si mundësi e zhvillimit
ekonomik të vendit", ka thënë
ai.
Edhe kryeministri i Kosovës,

Ramush Haradinaj, ka bërë me
dije se institucionet vendore
po punojnë për t'i zënë trendët
botërorë në këtë drejtim.
"Mund të them lirisht se na ka
zënë të papërgatitur. Këto sulmet vijnë nga vetë shtetet, spiunazhet, nga grupet e krimit të
organizuar, hakerët, konkurrentët e biznesit dhe nga
aktorë të brendshëm të pakënaqur me organizatën që i
takojnë", ka thënë ai, duke
shtuar se secili duhet të mbajë
përgjegjësi që Kosova mos të
pësojë nga këto kërcënime.
Sipas tij, edhe fëmijët janë të
ekspozuar nga komunikimi i

pambrojtur.
"Kërcënimet
kibernetike vijnë nga shumë
anë, nga organizatat terroriste,
nga shërbimet e spiunazhit,
nga grupe të krimit të organizuar, hakerët, konkurrent të
biznesit, por në raste të caktuara dhe nga aktorë të brendshëm, të pakënaqur nga organizata që i takojnë. Përballja
me këto kërcënime është sfidë
për gjithë botën. Por, në rastin
tonë duhet ta ndiejmë
përgjegjësinë të gjithë ne, që
Kosova të mos pësojë nga këto
kërcënime dhe të jetë në nivel
me të gjithë të tjerët që të mos
ndodhin dëme të pariparueshme",
ka
thënë
Haradinaj.
Për ta shfaqur mbështetjen e
ShBA-së edhe në fushën e sigurisë e privatësisë, pjesë e konferencës
ishte
edhe
ambasadori amerikan në
Prishtinë, Greg Delawie, i cili
është shprehur i bindur se
vendi i tij do ta vazhdojë
mbështetjen e Kosovës për t'i
siguruar institucionet e qyte-

tarët. "E tërë kjo situatë e krijuar do të ketë ndikim të madh
në jetën tonë dhe do ta
gdhendin të ardhmen e fëmijëve tanë, sepse rëndësia dhe
efektet e tyre tashmë janë prioritetet dhe duhet të vazhdojnë të mbeten edhe më tutje",
ka thënë Delawie. Ai ka vlerësuar se Kosova ka bërë shumë
punë dhe avancim në rritjen e
nivelit të sigurisë dhe i këshilloi
institucionet të vazhdojnë të
angazhohen, me qëllim të
luftimit të dëmeve që vijnë nga
krimet kibernetike, përfshirë
edhe parandalimin dhe ndalimin e ngacmimeve online.
Kurse ministri i Ministrisë së
Inovacionit
dhe
Ndërmarrësisë, Besim Beqaj,
ka treguar se bizneset, por
edhe institucionet janë të kërcënuara nga sulmet kibernetike, andaj ka rekomanduar
bashkëpunim në mënyrë që
ato të parandalohen. "Ftojmë
të gjithë të bashkëpunojmë në
fushën e legjislacionit dhe të
kryejmë hapësirë për komu-

Kryeministri i Malit të Zi viziton Kosovën më 6 shkurt
PRISHTINË, 24 JANAR Kryeministri i Malit të Zi,
Dushko Markoviq, do ta vizitojë Kosovën më 6 shkurt.
Lajmin e ka bërë me dije

Halil Matoshi nga kabineti i
kryeministrit
Ramush
Haradinaj. Vizita e kryeministrit malazez bëhet me
ftesë
të
kryeministrit

Haradinaj, ndërkohë që
pritet t'i hapë rrugë zgjidhjes së çështjes së demarkacionit me Malin e Zi.
Marrëveshja për kufirin me

Malin e Zi është kriter për
liberalizim
të
vizave,
ndërkohë e njëjta duket fare
larg të ratifikohet në
Kuvendin e Kosovës.

nitetin që merret me këto
çështje. Përkrahja e ShBA-së
është esenciale sepse është
luftuese e krimit kibernetik",
ka thënë Beqaj.
Ndërsa rektori i UBT-së,
Edmond Hajrizi, ka deklaruar
se UBT-ja, si institucioni më i
madh në vend për përgatitjen e
profesionistëve të fushës së
sigurisë dhe privatësisë, është
përkushtuar që ta ofrojë maksimumin e mundshëm për sigurimin dhe mbrojtjen e institucioneve shtetërore dhe qendrave akademike nga krimet
kibernetike. "Aktualisht po
përballemi me një rritje të
madhe të lidhjeve në internet,
e e cila ndikon në ngritjen e
produktivitetit, efiçiencës dhe
rritjen e cilësisë së jetës. Por,
çdo lidhje më shumë në
internet është kërcënim për
sigurinë, andaj duhet t'i
kushtojmë vëmendje ngritjes
së kapaciteteve për rritjen e
nivelit
të
sigurisë
dhe
privatësisë në vendin tonë", ka
vlerësuar Hajrizi.
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Flet për "Epokën e re", Ismet Salihu

Gjykata Speciale është
Profesori i së Drejtës Penale Ndërkombëtare,
Ismet Salihu, ka vlerësuar se iniciativa për
shfuqizimin e Gjykatës Speciale është e
dëmshme si në aspektin politik, po ashtu edhe
në atë juridik. Në këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", ai ka thënë se kjo
përpjekje nuk është në të mirë të interesave të
Kosovës. Salihu ka bërë me dije se Gjykata
Speciale është e pandalshme. Në këtë kontekst, ai ka thënë se, edhe nëse Kuvendi i
Kosovës do ta miratojë ligjin me anë të të cilit
suprimohen ekzistimi dhe puna e Gjykatës
Speciale, Dhoma e Specializuar e Gjykatës
Kushtetuese të Gjykatës Speciale ka të drejtë
ta shqyrtojë këtë ligj, më pas edhe ta anulojë
dhe ta shpallë antikushtetues
Shqipe HETEMI
PRISHTINË, 24 JANAR - Profesori i së
Drejtës Penale Ndërkombëtare,
Ismet Salihu, ka thënë të
mërkurën se përpjekja për
shfuqizimin e Gjykatës Speciale
nuk është në të mirë të interesave
të shtetit të Kosovës. Në këtë
intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", ai ka theksuar se kjo
iniciativë është e dëmshme si në
aspektin politik, po ashtu edhe në
atë juridik. Salihu ka bërë me dije
se Gjykata Speciale është e
pandalshme. "Kjo përpjekje në
aspektin politik dhe për interesat
e Kosovës nuk është e mirë.
Gjykata Speciale nuk mund të
zhbëhet sepse ligji për këtë
gjykatë ka premisa të ligjit
ndërkombëtar dhe për të janë
nënshkruar marrëveshjet dhe
është
bërë
ndryshimi
i
Kushtetutës me të cilën është
lejuar mundësia e delegimit të një
pjese të juridiksionit të Kosovës
në shtetet e tjera. Për këtë arsye
është e pamundur të shfuqizohet
Specialja. Në aspektin politik dhe
juridik kjo iniciativë është e
dëmshme", është shprehur
Salihu.
Profesori i së Drejtës Penale
Ndërkombëtare, Ismet Salihu, ka
thënë se eventualisht, edhe
nëse Kuvendi i Kosovës do ta
miratojë ligjin me anë të të cilit
suprimohen ekzistimi dhe puna e
Gjykatës Speciale, Dhoma e
Specializuar
e
Gjykatës
Kushtetuese të Gjykatës Speciale
ka të drejtë ta shqyrtojë këtë ligj,
më pas ka të drejtë edhe të anulojë
dhe ta shpallë antikushtetues.
"Që do të thotë se, edhe në rast se
aprovohet një ligj nga Kuvendi i
Kosovës, me anë të të cilit suprimohet ekzistimi dhe puna e kësaj
gjykate, Dhoma e Specializuar e
Gjykatës Kushtetuese ka të drejtë
të shqyrtojë këtë ligj, më pas ka të
drejtë të anulojë. Sepse me nenin

113 të Kushtetutës të njëjtin
autorizim dhe juridiksion që ka
Gjykata Kushtetuese e Kosovës, e
ka edhe Dhoma e Specializuar e
Gjykatës Kushtetuese të Gjykatës
Speciale. Pra, edhe nëse shfuqizohet
me ligj Gjykata Speciale,
Dhoma e Specializuar e Gjykatës
Kushtetuese ka të drejtë ta
shqyrtojë dhe të shpallë të
kundërligjshëm. Ndërkombëtarët
i kanë ndërtuar krejt mekanizmat
juridikë që të mos kontestohet
ose
shfuqizohet
Gjykata
Speciale", ka deklaruar Salihu,
duke shtuar se pushtetarët duhet
të gjejnë forcë dhe gatishmëri që
t'i tejkalojnë interesat grupore në
mënyrë që të shkohet përpara.
"Përpjekja për shfuqizimin e
Gjykatës Speciale nuk është e
mirë për Kosovën dhe interesat e
saj. Prandaj pushtetarët duhet të
gjejnë forcë dhe gatishmëri t'i
tejkalojnë interesat grupore në
mënyrë që të shkohet përpara.
Në të kundërtën, dëmet janë
të mëdha. Gjykata Speciale
është e pandalshme. Ligji për
themelimin e kësaj gjykatë është
ligj ndërkombëtar dhe ligjet
ndërkombëtare kanë fuqi juridike
më të madhe se çdo ligj i Kosovës
apo çdo shteti tjetër. Për këtë
arsye çdo përpjekje e tillë vetëm e
vështirëson
dhe
keqëson
gjendjen", ka thënë Salihu.
"Epoka e re": Profesor, në
aspektin juridik si e komentoni
nismën për shfuqizimin e
Gjykatës Speciale?
Salihu: Në qershor të vitit 2015,
pas një debati në Kuvendin e
Kosovës, është refuzuar iniciativa
për formimin e Gjykatës Speciale.
Mirëpo me insistimin e
ndërkombëtarëve në gusht të po
atij viti është rikthyer në Kuvend
me ç'rast, me 82 vota për, u pat
aprovuar ligji për themelimin e
kësaj gjykate. Themelimi i kësaj
gjykate nuk është bërë me
vullnetin e lirë të deputetëve për

shkak se ndërkombëtarët qartësuan se kjo gjykatë medoemos
duhet të themelohet. Po të mos
themelohej me ligjin e Kosovës,
do të themelohej nga Këshilli i
Sigurimit. Kanë qenë dy të këqija
të domosdoshme, por është
zgjedhur e keqja pak më e vogël.
Tash pas dy vjet e gjysmë është
bërë iniciativa për suprimimin
apo shfuqizimin e kësaj gjykate.
Kjo përpjekje në aspektin politik
dhe për interesat e Kosovës nuk
është e mirë. Gjykata Speciale
nuk mund të zhbëhet sepse ligji
për këtë gjykatë ka premisa të
ligjit ndërkombëtar dhe për të
janë nënshkruar marrëveshjet

dhe është bërë ndryshimi i
Kushtetutës me të cilën është
lejuar mundësia e delegimit të
një pjese të juridiksionit të
Kosovës në shtetet e tjera. Për
këtë arsye është e pamundur të
shfuqizohet
Specialja.
Në
aspektin politik dhe juridik kjo
iniciativë është e dëmshme.
Gjykata Speciale, e lejuar me
ligjin e Kosovës, të vetmin
element kosovar e ka që është
aprovuar nga Kuvendi i Kosovës.
Të gjitha komponentët e saj janë
ndërkombëtare për shkak se selia
e saj është në Hagë dhe të gjithë
gjyqtarët,
prokurorët
dhe
hetuesit janë ndërkombëtarë.

"Epoka e re": Do t'i sjellë dëme
Kosovës kjo iniciativë?
Salihu: Në aspektin politik ka
shkaktuar dhe do të vazhdojë të
shkaktojë dëme të paevitueshme.
Në aspektin juridik struktura
organizative e kësaj gjykate
përbëhet nga Dhomat e
Specializuara të Gjykatës dhe
Zyra e Prokurorisë së Specializuar.
Neni 24 i ligjit për themelimin e
kësaj gjykate thotë se 'struktura
organizative e gjykatës është:
Dhomat e Gjykatës Themelore,
Dhoma e Gjykatës së Apelit,
Dhoma e Gjykatës Supreme dhe
Dhoma e Gjykatës Kushtetuese'.
Dhe neni 49 i ligjit për themelimin
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e pandalshme
nenin 113 të Kushtetutës të
njëjtin autorizim dhe juridiksion
që ka Gjykata Kushtetuese e
Kosovës, e ka edhe Dhoma e
Specializuar
e
Gjykatës
Kushtetuese të Gjykatës Speciale.
Pra, edhe nëse shfuqizohet me
ligj Gjykata Speciale, Dhoma e
Specializuar
e
Gjykatës
Kushtetuese ka të drejtë të
shqyrtojë dhe të shpallë të
kundërligjshëm.
Ndërkombëtarët i kanë ndërtuar
krejt mekanizmat juridikë në
mënyrë që të mos kontestohet
ose shfuqizohet Gjykata Speciale.
"Epoka e re": Mund të ndodhë
apo jo shfuqizimi i Speciales?
Salihu: Kjo gjykatë edhe mund të
shfuqizohet nga Kuvendi me anë
të një ligji, mirëpo Dhoma e
Specializuar
e
Gjykatës
Kushtetuese e Gjykatës Speciale
ka të drejtë ta shqyrtojë
kushtetutshmërinë e këtij ligji
dhe të njëjtin ta shpallë
kundërkushtetues.
"Epoka e re": Që do të thotë se
shfuqizimi i kësaj gjykate është
antikushtetues?
Salihu: Po, edhe mund të
cilësohet e tillë nga Dhoma e
Specializuar
e
Gjykatës
Kushtetuese. Në nenin 113 të
Kushtetutës së Kosovës janë të
përcaktuara kompetencat e
Gjykatës Kushtetuese të Kosovës
dhe të njëjtat kompetenca dhe të
njëjtin autoritetit e ka edhe
Dhoma e Specializuar e Gjykatës
Kushtetuese e Gjykatës Speciale.
Neni 49 i Ligjit për Gjykatën
Speciale
është
autoritet
përfundimtar sikurse Gjykata
Kushtetuese e Kosovës që ka
autoritet përfundimtar të shpallë
një ligj të pavlefshëm apo
ndonjë vendim të Qeverisë
a të Presidencës. Dhoma e
Specializuar
e
Gjykatës
Kushtetuese është e përbërë
vetëm prej gjyqtarëve ndërkombëtarë.

e kësaj gjykate, i cili është
aprovuar nga Kuvendi i Kosovës,
thotë: 'Dhoma e Specializuar e
Gjykatës Kushtetuese është
autoritet përfundimtar për
interpretimin e Kushtetutës së
Kosovës në lidhje me juridiksionin
lëndor dhe punën e Dhomave të
Specializuara dhe Zyrës së
Prokurorit të Specializuar'. Që do
të thotë se, edhe në rast se
aprovohet një ligj nga Kuvendi i
Kosovës, me anë të të cilit suprimohet ekzistimi dhe puna e kësaj
gjykate, Dhoma e Specializuar e
Gjykatës Kushtetuese ka të drejtë
të shqyrtojë këtë ligj dhe më pas
ka të drejtë të anulojë. Sepse me

"Epoka e re": Cilat do të jenë
dëmet që do t'i sjellë Kosovës
iniciativa për shfuqizimin e
Speciales?
Salihu: Dëmet veç kanë filluar të
shihen dhe do të vazhdojnë të
shihen edhe më vonë. Si në
aspektin politik, po ashtu edhe në
atë juridik, është e pamundur të
shfuqizohet Gjykata Speciale.
Dëmet e para veçse janë parë.
Nuk iu dha viza kryeministrit. Siç
ka thënë edhe ambasadori
amerikan, kjo është thikë pas
shpine.
"Epoka e re": Ka qenë e
panevojshme kjo iniciativë?
Salihu: Gjykata Speciale nuk
mund të zhbëhet as në aspektin

juridik, as në atë politik. Sepse
ndërkombëtarët i kanë ndërtuar
të gjithë mekanizmat meqë kanë
prognozuar se mund të ndodhë
tentativa për zhbërjen e
Speciales, prandaj e kanë paraparë Dhomën e Specializuar të
Gjykatës Kushtetuese të Gjykatës
Speciale. Të gjitha instancat e
gjykatave, Dhoma e Gjykatës
Themelore, Dhoma e Gjykatës së
Apelit, Dhoma e Gjykatës
Supreme dhe Dhoma e Gjykatës
Kushtetuese janë në kuadër të
Gjykatës Speciale. Çdo gjë që lidhet me punën, vendimet dhe
juridiksionin e kësaj gjykate, e ka
Dhoma e Specializuar e Gjykatës
Kushtetuese.
"Epoka e re": Kosova po rrezikon
të izolohet dhe ta humbë
mbështetjen e faktorit ndërkombëtar në ecjen përpara.
Salihu: Ju e dini këtë. Sigurisht se
do të ketë pasoja. Me këtë
Kosova po del shtet joserioz
sepse ka marrë obligime
ndërkombëtare dhe ato duhet t'i
zbatojë. Kosova ka nënshkruar
marrëveshjen me Holandën për
këtë çështje. Me këto veprime
Kosova po del shtet joserioz,
duke
mos
i
respektuar
marrëveshjet ndërkombëtare.
Kjo është një lloj kontrate
ndërkombëtare, e cila është
nënshkruar dhe pranuar prej
organeve më të larta shtetërore.
Kjo i bie se Kosova nuk e mban
fjalën dhe nuk i respekton as ligjet
vendore e as ato ndërkombëtare.
Gjykata Speciale nuk është e mirë
dhe është e rëndë, mirëpo kjo
është sikur një person lëngon nga
ndonjë sëmundje dhe medoemos duhet t'i nënshtrohet
operacionit. Prandaj neve na ka
ardhur puna dhe patjetër duhet
t'i nënshtrohemi kësaj gjykate.
Edhe nëse eventualisht suprimohet
kjo gjykatë, ndërkombëtarët e
kanë edhe variantin tjetër
brenda një jave apo një muaji do
ta themelojnë Gjykatën Speciale
në Këshill të Sigurimit dhe kjo do
të jetë më e keqe dhe do të jetë
sipas dëshirës së Serbisë
dhe Rusisë. Përpjekja për
shfuqizimin e Gjykatës Speciale
nuk është e mirë për Kosovën dhe
interesat e saj. Prandaj pushtetarët duhet të gjejnë forcë dhe
gatishmëri t'i tejkalojnë interesat
grupore në mënyrë që të shkohet
përpara. Në të kundërtën, dëmet
janë të mëdha. Gjykata Speciale
është e pandalshme. Ligji për
themelimin e kësaj gjykate është
ligj ndërkombëtar dhe ligjet
ndërkombëtare
kanë
fuqi
juridike më të madhe se çdo ligj i
Kosovës apo çdo shteti tjetër. Për
këtë arsye, çdo përpjekje e tillë
vetëm e vështirëson dhe keqëson
gjendjen.

Haradinaj: Llogari u
japim deputetëve,
jo ambasadorëve
PRISHTINË, 24 JANAR - Qeveria e
Kosovës nuk u jep llogari
ambasadorëve, por vetëm
Kuvendit për vendimet që i
merr, ka deklaruar të mërkurën
kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, kur është pyetur nga
gazetarët lidhur me nismën për
shfuqizimin e Ligjit për Dhomat
e Specializuara, përkatësisht të
Gjykatës Speciale. "Qeveria e
vendit llogari i jep Kuvendit.
Kuvendi na ka zgjedhur.
Ambasadorëve u japim llogari
në marrëdhënie diplomatike,
në marrëdhënie me shtetet. Ne
nuk i kemi punëdhënës ata.

Punëdhënës i kemi deputetët",
ka thënë Haradinaj, raporton
"Rel". Lidhur me kërkesën e 43
deputetëve për shfuqizimin e
Ligjit për Gjykatën Speciale, që
Kuvendi e ka dërguar në
Qeverinë e Kosovës, Haradinaj
ka theksuar se lënda është në
Qeveri dhe se janë procedura që
duhet të kalohen. "I kemi 30
ditë. Do t'i kalojmë procedurat
në afat kohor të paraparë",
është shprehur Haradinaj në një
konferencë për gazetarë, pas një
vizite pune që e ka bërë në
Ministrinë
e
Zhvillimit
Ekonomik (MZhE).

FSK-ja nis aksionin
për dhurim të gjakut
PRISHTINË, 24 JANAR - Zyrtarët në
Ministrinë e Forcës së Sigurisë
së Kosovës (MFSK) dhe pjesëtarët e FSK-së të mërkurën
kanë dhuruar gjak në ambientet e MFSK-së. Këtë aktivitet e
ka
organizuar
Qendra
Kombëtare e Kosovës për
Transfuzion të Gjakut (QKKTGj)
bashkë me Departamentin e
Mjekësisë së FSK-së.
Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së QKKTGj-së, Bukurie
Zhubi, ka thënë se pjesëtarët e
FSK-së janë bërë shembull i

mirë për t'i ndihmuar qytetarët
e Kosovës edhe për ngritjen e
vetëdijes tek qytetarët që t'i
përgjigjen aksionit humanitar
për dhurimin e gjakut.
Bashkë me pjesëtarët e FSK-së
gjak ka dhënë edhe zëvendësministri i MFSK-së, Burim
Ramadani. Ai ka deklaruar se
FSK-ja gjithmonë u përgjigjet jo
vetëm aksioneve të organizuara
për dhurim të gjakut, por edhe
sa herë që ka nevojë dhe thirrje
për ndihmë për të dhuruar
gjak.
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Sot, më 25 janar 2018, "Epoka e re" mbush 18 vjet

‘Epoka e re’, 18 vjet
Drejtues të institucioneve, deputetë, përfaqësues të subjekteve politike dhe të shoqërisë civile, personalitete
nga fusha e ekonomisë, e arsimit, e sportit dhe e kulturës, kanë vlerësuar lart rolin e "Epokës së re" për
informimin e drejtë dhe profesional të opinionit në këta 18 vjet. Duke i uruar jetëgjatësi dhe punë të pandalshme, sikurse deri më tash, të guximshme dhe profesionale, ata kanë bërë me dije se kjo gazetë mbetet një
dritare e rëndësishme informimit
PRISHTINË, 24 JANAR - Me rastin e
18-vjetorit të themelimit të
gazetës "Epoka e re" shumë personalitete të jetës politike, arsimore dhe shkencore kanë folur
për rolin e saj për informimin e
publikut gjatë kësaj periudhe.
Në këto kohë të transformimit
të mënyrës se si po krijohet dhe
plasohet lajmi, ata kanë bërë me
dije se shoqëria jonë ka nevojë
për media të konsoliduara të
cilat nuk e mjegullojnë opinionin publik, por e qartësojnë atë.
"Epoka e re" është themeluar
më 15 dhjetor 1999, por numri i
saj i parë ka dalë më 25 janar
2000

Veseli: "Epoka e re", pjesë e
rëndësishme e zhvillimit të
shoqërisë dhe shtetit
Kadri Veseli, kryetar i Kuvendit
të Kosovës dhe kryetar i PDK-ssë:
"Epoka e re"
është pjesë e
rëndësishme e
zhvillimit
të
shoqërisë dhe
shtetit tonë që
nga
liria.
Zhvillimi
i
medieve në Kosovë ka qenë një
prej rrëfimeve të suksesshme të
vendit tonë. Jam i vetëdijshëm
se, sikur në çdo sferë, edhe në
punën tuaj jeni përballur me
plot sfida, por vullneti dhe
dashuria për ta informuar publikun, për të qenë rrëfyes i historisë sonë më të re, ka mposhtur çdo pengesë. Unë i uroj edhe
shumë vjet jetë gazetës, në
çfarëdo dimensioni të saj dhe
do të jem përherë një përkrahës
i medias së lirë, asaj që në radhë
të parë transmeton zërin e qytetarëve.

Sejdiu: Guximshëm
"Epoka..." është marrë me
tema të rëndësishme nëpër
të cilat ka kaluar vendi
Fatmir Sejdiu, ish-p
president i
Republikës
së
Kosovës:
"Epoka..." në
vitet e kaluara
ka luajtur rol
jashtëzakonisht
të veçantë dhe
të rëndësishëm
në proceset e
informimit të
përgjithshëm të lexuesve dhe të
opinionit
në
Kosovë.
Guximshëm është marrë me
tema të rëndësishme nëpër të

cilat ka kaluar vendi, posaçërisht është për t'u vlerësuar qasja
e saj në vitet e fundit, duke qenë
joanuese për subjektet politike
apo për institucionet. Ajo ka
pasur vlerësim kritik ndaj zhvillimeve të përditshme, duke i
pasur parasysh edhe iniciativat
për tema të rëndësishme që ajo
i ka shtruar në faqet e veta. Ka
qenë besnike e një politike konsistente dhe korrekte, duke
ndërtuar një format të qëndrueshëm si gazetë dhe, po
ashtu, është zhvilluar edhe në
pjesën e medieve elektronike.
Në këtë qasje, karshi një
konkurrence të madhe, sidomos
në rrafshin elektronik që bëhet
shpesh edhe në mënyrë joparimore dhe me anime të
dirigjuara, mendoj se "Epoka..."
ka qenë asnjanëse në kuptimin
pozitiv, duke qenë faktor dhe sy
kritik real për proceset. Uroj që
edhe në të ardhmen ta zhvillojë
një politikë kreative në fushën e
gazetarisë,dhe të merret me
tema të përgjithshme nëpër të
cilat kalon vendi. Njëkohësisht,
të merret me analiza më të thelluara, me të cilat mund të kontribuojë për zhvillimet që janë
në interes të vendit. Uroj që
ekipi i sotëm i kësaj gazete të
shënojë sukses të reja.

Krasniqi: Me të drejtë e mban
emrin "Epokë e re"
Jakup Krasniqi, ish-k
kryeparlamentar dhe kryetar i Këshillit
Kombëtar të Nismës: Edhe
rruga e gazetës
"Epoka e re"
është si jeta e
çdo njeriu e çdo
mediumi në 18
vjetët e lirisë e
10 vjetët e
pavarësisë,
sidomos i atyre njerëzve e mediumeve që ngritjet i kanë për
mbrojtje të zhvillimeve përparimtare në Kosovë dhe vlerave tona në rrethana të vështira.
Ajo me të drejtë e mban emrin
"Epokë e re". Suksese!

Topalli: "Epoka e re" ka pasur
rol shumë dinjitoz
Faton Topalli, deputet i Lëvizjes
Vetëvendosje:
Gazeta "Epoka
e re" është një
prej gazetave që
e kam lexuar
nga koha në
kohë. Mendoj

se ka pasur rol shumë dinjitoz.
Atë që mund ta them sot është
një emër që ka mbetur në
kujtesën e njerëzve, një emër që,
kur të përmendet "Epoka e re",
dihet se për çfarë është fjala.
Mendoj se është pjesë e rëndësishme e medieve të Kosovës,
prej kohe në kohë. "Epoka e re",
ka ndikuar që të këtë informacione më shumë rreth çështjeve
specifike. Në mendimin tim të
përgjithshëm "Epoka e re",
është një pjesë e rëndësishme e
mozaikut të medieve të Kosovës.
Urime!

Mushkolaj: Ishte dhe mbetet
një dritare e rëndësishme
informimi
Imer Mushkolaj, kryetari i
Këshillit të medieve të shkruara
të Kosovës (KMShK): "Epoka e
re" ishte dhe
mbetet
një
dritare e rëndësishme informimi. Ajo hyri
fuqishëm
në
treg, me një
grup të ri gazetarësh, të cilët i thoshin gjërat pa
frikë, guximshëm dhe drejtpërdrejt. "Epoka e re" shërbeu edhe
si shkollë gazetarie për qindra
gazetarë, të cilët gjetën mundësi
në këtë gazetë të punojnë profesionalisht. Në vitet e para të
pasluftës nuk ishte e lehtë që
gjërat të thuheshin troç, por
"Epoka e re" e bëri pikërisht
këtë, duke sjellë në vëmendje të
publikut tema interesante dhe
të guximshme. "Epoka..." ia doli
t'i përballojë të gjitha sfidat dhe
po e shënon 18-vjetorin e
botimit në rrethana të reja, por
gjithnjë do të mbetet prijatare e
një gazetarie të munguar
atëbotë, e një gazetarie të guximshme.

Reka: Për gati dy dekada
faqet e saj u bënë tribunë e
mendimit kritik për
shoqërinë
Blerim Reka, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare: Për
historinë,
18
vjet nuk janë
shumë. Mirëpo
për një gazetë
që lindi në kohë
të vështira dhe
mbijetoi në një
kontekst po aq
të rëndë postkonflikti, nuk janë

pak. Aq më tepër që ideja e
themeluesve të saj, siç del edhe
nga vetë emri, ishte hapërimi
në: një epokë të re, me entuziastë të rinj e me filozofi të re
gazetarie. Për gati dy dekada
faqet e saj u bënë tribunë e
mendimit kritik për shoqërinë e
Kosovës së pasluftës dhe
vëzhgues aktiv i tranzicionit:
nga protektorati në pavarësi.

Latifi: Uroj më shumë suksese dhe mbarësi në rrugëtimin tuaj të mëtutjeshëm
Smajl Latifi, kryetar i Komunës
së Rahovecit: Gazeta "Epoka e
re" për këta 18
vjet të funksionimit të saj
ka trajtuar tema
të rëndësishme
në fushën e
politikës,
ekonomisë,
kulturës dhe një vëmendje të
posaçme i ka kushtuar çështjes
kombëtare, përkatësisht ruajtjes
së vlerave të luftës së UÇK-së.
Ka nderuar figurat e rëndësishme të historisë së popullit
dhe vendit tonë. Uroj të keni
edhe më shumë suksese dhe
mbarësi në rrugëtimin tuaj të
mëtutjeshëm, që nuk do të jetë
aspak i lehtë kur kemi parasysh
gjendjen
e
medieve
në
përgjithësi në shtetin tonë. Por,
ju inkurajoj ta vazhdoni punën
tuaj profesionale për ta informuar opinion në mënyrë që
gazeta "Epoka e re" të ketë edhe
më tutje një rol në jetën politike
e shoqërore të Republikës së
Kosovës.

Tahiri: "Epoka e re" shënoi
një epokë të re në fushën e
medies
Edita Tahiri, kryetare e
Alternativës Demokratike të
Kosovës dhe ish-m
ministre:
"Epoka e re"
për tetëmbëdhjetë vjet të
punës shënoi
një epokë të re
në fushën e
medies
në
Kosovën
e
pasluftës.
Profesionalizmi,
lajmet e drejta dhe analizat e
mediumit tuaja janë shquar me
mendim kritik, duke i kontribuar demokracisë, shtetndërtimit dhe lirisë, edhe etikës në
gazetari. Në këtë kohë kur

lajmet e rrejshme janë bërë një
sfidë për paqen dhe sigurinë
globale, "Epoka e re" ka arritur
me sukses të shmanget nga
ndikimet e kësaj dukurie të
dëmshme. Ju uroj suksese në
punën tuaj për ta paraqitur
realitetin dhe vazhdoni të mos
lejoni pseudo-realitet që aq
shumë ka vërshuar në këtë
kohë. Ka qenë dhe mbetet
kënaqësi për mua si politikane
të bashkëpunoj me "Epokën e
re".

Haziri: Këta 18 vjet të
"Epokës..." nuk mund të
ndahen nga epoka e Kosovës
Lutfi Haziri, nënkryetar i Lidhjes
të
Kosovës,
Demokratike
njëherësh kryetar i Komunës së
Gjilanit: Fjala e lirë në Kosovë,
pas vitit 1999,
lidhet ngushtë
edhe me 18vjetorin
e
çlirimit
të
Kosovës dhe të
fjalës së lirë të
gazetës suaj. Ka
qenë një gazetë e cila u ka mbijetuar të gjitha sfidave të të
gjitha kohëve, duke plasuar
lajmin dhe të vërtetën gjithmonë si parakusht për të qenë
medium i besueshëm. Këta 18
vjet të "Epokës..." nuk mund të
ndahen nga epoka e Kosovës,
kështu që edhe emri i gazetës,
edhe ju e përshkruani historinë
e zhvillimit dhe të demokratizimit të Kosovës. Për hair përvjetori! Ju jeni më të vjetër se
Partia Demokratike e Kosovës
dhe Lëvizja Vetëvendosje. Pra,
pas Lidhjes Demokratike të
Kosovës vini ju.

Gashi: "Epoka..." ka shënuar
vërtet epokën e re të Kosovës
Ibrahim Gashi, profesor i historisë
dhe
marrëdhënieve
ndërkombëtare: Shpreh urimin
dhe respektin
tim për punën e
madhe
18vjeçare të mediumit
tuaj.
Konsideroj se
"Epoka..."
ka
shënuar epokën
e re të Kosovës. Ajo lindi bashkë
me Kosovën e re dhe të lirë.
"Epoka e re" mbetet gazeta më
konsistente në politikën e saj
redaksionale të prezantimit të
paanshëm, por edhe afirmativ të
vlerave më të larta kombëtare dhe
shtetërore. Ka qenë dhe vazhdon
të jetë një burim i informacionit
për mijëra lexues të cilëve u qëndroi besnik dhe i qëndruan
besnik. E mbijetoi edhe konkurrencën jo shumë lojale edhe në
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me Ju
periudhën e digjitalizimit dhe të
informacionit online. Stafit në
përgjithësi dhe drejtuesve të
gazetës dhe portalit i dëshiroj
suksese të reja, por duke ruajtur
profilin dhe besueshmërinë që
keni ndërtuar këtu e 18 vjet më
parë.

Maliqi: Kam përvojë pozitive
të bashkëpunimit me
"Epokën..." që nga themelimi
i saj
Shkëlzen Maliqi, analisti politik:
Ka kohë që nuk
lexoj gazeta të
shtypura.
Informohem
nga
portalet,
kështu që vetëm
pjesërisht e përcjelli "Epokën...". Megjithatë,
kam një përvojë pozitive të
bashkëpunimit me "Epokën..."
që nga themelimi i saj. Gjatë
këtyre 18 vjetëve, edhe pse kam
shkruar për mediume të tjera,
kjo gazetë ka qenë më konsistentja dhe korrektja në kërkimin e
opinioneve të mia qoftë përmes
intervistave, qoftë deklaratave,
pa i censuruar asnjëherë edhe
kur ato nuk kanë qenë 'popullore'. Çfarë nuk ndodhte me
mediumet e tjera me përzgjedhje
selektive, që të kujtojnë vetëm
kur u konvenon ose të fshijnë
nga lista e bashkëpunëtorëve.
Për këtë arsye e kam çmuar gjithnjë "Epokën...", pa qenë i saj.

Hoxha: "Epoka..." promovoni
me konsekuencë vlerat e
qytetarëve dhe shtetit
Dhurata Hoxha, ministre e
Integrimit Evropian: Stafin e
"Epoka e re", me
rastin e 18-vjetorit të themelimit, e uroj dhe
përgëzoj
për
punën fisnike në
shërbim
të
informimit të
drejtë e objektiv. Puna juaj e
përkushtuar ka zënë vend në
gazetarinë tonë për guximin e
trajtimit të temave me peshë dhe
interes nacional. Më shumë se
kaq, ju promovoni me konsekuencë vlerat e qytetarëve dhe
të shtetit tonë. Urime dhe gëzuar!

Ferati: "Epoka e re" ka luajtur
rol në të gjitha proceset
nëpër të cilat ka kaluar
Kosova
Sadri Ferati, anëtar i Kryesisë së
Lidhjes Demokratike të Kosovës
(LDK): "Epoka e re" ka qenë një
begati në botën e medieve të
shkruara, duke luajtur rol

shumë të mirë
në të gjitha proceset nëpër të
cilat ka kaluar
Kosova.
Ka
pasur dhe ka
hapësirë për të
gjithë spektrin politik, pa dallime. "Epoka..." është shumë
korrekte. Nga përvoja ime mund
të them se gjithmonë është
pasqyruar ajo që ka thënë
bashkëbiseduesi. Prandaj jua
uroj përvjetorin dhe ju përgëzoj
për punën e palodhshme, duke
ju dëshiruar punë të mbarë
edhe më tutje. Po ashtu, ju inkurajoj të vazhdoni me këtë qasje
korrekte dhe me këtë përkushtim për të gjitha proceset me
interes për shtetin dhe qytetarët
e Kosovës.

Nurellari: Kjo gazetë përkujdeset edhe për shqiptarët që
jetojnë në shtete të tjera

për punën dhe angazhimin e saj
që ka bërë për këto kategori.
Mendoj se edhe në të ardhmen
kjo gazetë do t'i përkrahë këto
kategori, sepse këta njerëz e
meritojnë të përkrahen jo vetëm
nga "Epoka e re", por nga të
gjithë qytetarët e Republikës së
Kosovës dhe nga institucionet e
shtetit tonë.

nevojshme. Me një fjalë, "Epoka
e re" Kosovën e ka ndihmuar ta
zhvillojë veten në epokën e parë
të shpalljes së saj shtet i pavarur.
E uroj stafin e gazetës dhe të
gjithë punonjësit e saj për këtë
përvjetor, duke u thënë mos e
ndalni punën fisnike që bëni në
të mirë të Kosovës dhe qytetarëve të saj. Urime!

Rusinovci: "Epoka e re" ofron
burime të sakta informative

Shala: Gazeta më e lexuar
nga kategoritë e dala nga
lufta

Imer Rusinovci, profesor në
Fakultetin e Bujqësisë dhe
Veterinarisë në UP: Shpreh
falënderim të
veçantë
për
stafin e "Epokës
së re", e cila po
hynë gjithnjë e
më vrullshëm
në
diskursin
publik
në
vendin tonë, duke dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në
botimin e artikujve relevantë të
hulumtuar mirë, opinione dhe
analiza të mira.
"Epoka e re" vazhdimisht ofron
burime të sakta informative nga
fushat e ndryshme, ndërsa unë
rëndomë e lexoj dhe e përcjell
me dashamirësi fushën e
ekonomisë së saj.
Ju dëshiroj shumë suksese për
shumë punë të mëdha që ju
presin në vazhdimësi.

Adri Nurellari, politolog: Gazeta
"Epoka e re"
shërben si një
dritare e hapur
për artikulimin
e të gjitha opinioneve pavarësisht
prej
përkatësive apo
orientimeve ideore duke dhënë
kontribut të çmuar për kultivimin e frymës së pluralizmit
dhe debatit në jetën publike në
Kosovë. Po ashtu, kjo gazetë
kujdeset që të ruajë një vetëdije
dhe përkujdesje për zhvillimet
politike të shqiptarëve që jetojnë në shtetet e tjera, që shpesh
harrohet nga mediet e tjera që
janë tejet të zëna me intensitetin e zhvillimeve të përditshme në Kosovë. Një tjetër gjë
që më pëlqen tek kjo gazetë
është ruajtja me fanatizëm e formatit të intervistës së gjatë që
bën të mundur trajtimin me
hollësi dhe thellësi të problemeve të ndryshme, ndërkohë që
ky zhanër në gazetarinë e sotme
është në prag të zhdukjes.

Ganimete Musliu, deputete e
PDK-ssë: 18 vjet me "Epokën e
re" do të thotë
18 vjet sfidë për
ta informuar
drejt opinionin
mbarëshqiptar.
Sot më shumë
se kurrë vendit
tonë i duhen
medie si "Epoka e re", e cila
informon dhe argumenton drejt
e në kohë. Edhe sot kur komercializmi ka shkatërruar edhe
rregullat bazike të gazetarisë,
"Epoka e re" vazhdon t'i qaset
me profesionalizëm çdo detaji
dhe vazhdon t'i mbetet besnik
lexuesit të saj. Sot kur po i
mbush gati dy dekada, uroj që
ekzistenca dhe suksesi i saj t'u
rezistojnë shekujve dhe përjetësisht të mbetet "Epokë e re".
Urime!

Shurdhaj: "Epoka..." çdoherë
ka mbrojtur kategoritë e dala
nga lufta

Lekaj: "Epoka e re" e ka ndihmuar Kosovën në të gjitha
etapat

Fadil Shurdhaj, kryetar i
Shoqatës së Invalidëve të Luftës
së UÇK-ssë: "Epoka e re" e ka
bërë një punë
shumë të mirë.
Ajo çdoherë u
ka
dhënë
përkrahje kategorive të dala
nga lufta, të
cilat
kanë
dhënë shumë për Kosovën. Me
këtë rast, e përgëzoj këtë gazetë

Pal
Lekaj,
ministër
i
Infrastrukturës: "Epoka e re"
është një nga
gazetat e cila e
ka ndihmuar
Kosovën në të
gjitha etapat e
zhvillimit, që
nga paslufta e
deri më sot,
duke qenë në krahë të zhvillimeve pozitive, kritikuese dhe
korrektuese aty ku është parë e

Musliu: Kosovës i duhet një
medie si "Epoka e re"

Migjen Shala, nënkryetar i
OVL-U
UÇK-ssë: "Epoka e re" për
OV L - U Ç K - n ë
është
dhe
mbetet gazeta
më e lexuar. E
falënderojmë
stafin e kësaj
gazete e cila
përcjell
çdo
aktivitet të OVL-UÇK-së. Kjo
gazetë ka qenë mbrojtësja
kryesore e vlerave të luftës së
UÇK-së dhe çdoherë ka qenë në
krah të drejtë. Suksese për
gazetën tuaj dhe jetofshi gjatë!
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për të bërë lajme të paselektuara
vetëm që të ketë lexues të çfarëdoshëm. Pra, është gazetë që filtron lajmin në kuptimin e korrektësisë dhe për pasqyrimin e
realitetit. Ofron edhe rubrika të
tjera të rëndësishme edha për
lexuesit kritikë dhe të mirëfilltë.

Kuçi: "Epoka e re" është
rritur me Kosovën
Blerim Kuçi, deputeti i AAK-ssë:
"Epoka e re"
është rritur me
Kosovën e re,
në kuptimin si
shtet.
Në
vazhdimësi e
kam
përcjell
punën
e
"Epokës së re", prandaj mund të
them se ka qenë korrekte, e
pavarur në sfidat e caktuara, ka
reflektuar karshi zërit të
qytetarit.

Hoti: "Epoka e re" ka sjellë
dinamikë dhe transparencë

Nait Hasani, deputet i PDK-ssë:
"Epoka e re" ka
dhënë
kontribut të veçantë për qytetarët
e Kosovës, të
cilët i ka informuar në çdo
kohë me lajme
të besueshme dhe të sakta për
zhvillime të ndryshme në vend.

Enver Hoti, deputeti i Nismës
për Kosovën: Mendoj dhe jam i
bindur
se
"Epoka e re" ka
qenë një gazetë
që ka sjellë një
dinamikë shtesë në transparencë, në të
vërtetën dhe në
edukimin dhe emancipimin e
opinionit publik me qasjen e saj
në përgjithësi ndaj gazetarisë. E
vlerësoj lart bashkëpunimin me
ju dhe informacionin që e sillni
në kohë reale dhe me korrektesë.

Lajçi: "Epoka e re" ka
reflektuar në spektrin tonë të
mendimeve

Gërxhaliu: "Epoka e re" ka
ndikuar që shumë procese
ekonomike të marrin epilog

Ali Lajçi, deputet i Lëvizjes
Vetëvendosje: "Epoka e re"
është një prej
gazetave
që,
faktikisht, ka
reflektuar në
spektrin tonë të
mendimeve të
ndryshme. Kjo
gazetë ka kapur
alternativa,
probleme
të
ndryshme dhe të gjithanshme,
institucionale etj., e që sigurisht
jetëson një vakum në kuadër të
krejt mediumeve publike dhe
shoqërisë në Kosovë.

Safet Gërxhaliu, kryetar i Odës
Ekonomike të
Kosovës (OEK):
"Epoka e re"
prej vitesh ka
luajtur rol mjaft
të rëndësishëm
në zhvillimet
ekonomike në
vend, duke na
sjellë lajme të analizuara mirë
dhe me kohë. Në këtë kontekst
bashkëpunimi me gazetarët e
gazetës "Epoka e re" mua ma ka
lehtësuar shumë punën dhe ka
ndikuar që shumë procese
ekonomike ta marrin epilogun
duhur.

Hasani: "Epoka e re" ka
informuar në çdo kohë me
lajme të besueshme

Berisha-S
Shala: "Epoka e re",
gazetë në harmoni me emrin!
Sala Berisha-S
Shala, deputete e
PDK-ssë: "Epoka e re" është
gazetë në harmoni
me
emrin. 18 vjet
më parë shënohet
"epokë"
edhe në gazetari. Gazetë që
nuk ka pasur
për qëllim të ofrojë lajme sa për
të lexuar/klikuar (kuantitet lexuesish), që nuk është në vrap

Grabovci: "Epoka e re",
mbrojtëse e shtetit të
Kosovës
Adem Grabovci, anëtar i
kryesisë së PDK-ssë: "Epoka e re"
ka luajtur rol të
rëndësishëm
në të gjitha
proceset nëpër
të cilat ka kaluar
Kosova. "Epoka
e re" ka ecur
suksesshëm gjatë këtyre 18
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vjetëve. Kjo gazetë vazhdimisht
ka qenë mbrojtëse e vlerave të
luftës së UÇK-së dhe e shtetit të
Kosovës. Po ashtu, "Epoka e re"
gjatë këtyre viteve ka arritur që
me profesionalizëm të trajtojë
tema të cilat kanë qenë në
interes të publikut. Me këtë rast,
stafit të gazetës "Epoka e re" i
uroj suksese në misionin e tij
informues.

Bytyçi: "Epoka e re", vlerë e
pakontestuar
Shyqyri Bytyçi, ministër i
Arsimit, i Shkencës dhe i
Teknologjisë: 18 vjet punë e
palodhshme e
gazetës "Epoka
e re", e cila
udhëhiqet nga
aktivisti
i
mëparshëm
studentor, i cili
nuk ka ndalur
së botuari shkrime autentike e
kritike rreth ngjarjeve politike
në Kosovë. "Epoka e re" është
një vlerë e pakontestuar e gazetarisë së Kosovës. Në emër të
Ministrisë së Arsimit ia uroj 18vjetorin e punës gazetës "Epoka
e re".

Murati: Intervista tematike
mbetet pjesa me më ndikim
e gazetës
Valon Murati, kryetar i Lëvizjes
për Bashkim: Së pari i uroj stafit
të "Epokës së
re" gjithë të
mirat në këtë
18-vjetor, me
besimin se edhe
në
vitet
e
ardhshme do të
jetë
zë
i
fuqishëm në skenën tonë mediale. Në këto kohë të transformimit të mënyrës se si po krijohet dhe plasohet lajmi, ne
kemi nevojë për media të konsoliduara, të cilat nuk e mjegullojnë opinionin publik, por e
qartësojnë atë. "Epoka e re"
vitin e fundit ka bërë një hap
cilësor duke e lidhur gazetarinë
e shtypur me atë elektronike
dhe duke i dhënë një rëndësi më
të madhe edhe portalit dhe
lajmeve në të. Gjithashtu, intervistat tematike mbeten pjesa
me më ndikim e gazetës edhe
këtë vit, duke pasur ndikim në
hapjen e temave që dalin nga
këto intervista edhe në mediat e
tjera dhe në opinionin publik në

Urime 18 vjetori Gazetës
"Epoka e re"!

përgjithësi. Besoj se kjo është
një rrugë e duhur që duhet të
ndiqet edhe në të ardhmen. Mbi
të gjitha, duhet bërë të gjitha
përpjekjet që të ruhen vërtetësia
dhe korrektësia.

Agim Aliu, Kryetar i Komunës së
Ferizajt: Një shoqëri e lirë
përveç atributeve të tjera në
themel të saj ka lirinë e shprehjes. Për ta realizuar një mision
të tillë kaq të rëndësishëm për
lidhjen në mes shoqërisë dhe
politikëbërësve shërben shtypi. Gazeta "Epoka e
re" feston 18 vjetorin e themelimit dhe në cilësinë
e Kryetarit të Komunës së Ferizajt, shpreh urimin
tim për punë të suksesshme në të ardhmen si dhe
njëkohësisht falenderoj drejtuesit e kësaj gazete
për korrektësinë e raportimeve lidhur me
Komunën e Ferizajt. Në dinamikën e përditshmërisë, media apo pushteti i katërt siç quhen
janë misionarët fisnik të informimit tek publiku
dhe adresa e pashmangshme e planifikimeve
tona gjithmonë në dobi të interesit qytetar.

Lladrovci: "Epoka e re"
s'matet me vitet e saj, por me
mesazhet liridashëse
Ramiz Lladrovci, kryetar i
Komunës së Drenasit: "Epoka e
re" nuk matet
me vitet e saj,
por
me
mesazhet e pastra liridashëse,
duke qenë në
anën e ndritshme të gazetarisë në nivel nacional. Ky 18vjetor i themelimit tregon për
konsekuencën e stafit tuaj, për
të qenë në shërbim të qytetarëve, me theksin e veçantë
ndaj historisë sonë të re, synimeve dhe vizionit euroatlantik.
"Epoka e re" mbetet vërtet
epokë e re e gazetarisë sonë.
Gëzuar dhe suksese stafit, dhe
qëndrueshmëri në rrugën tuaj
fisnike për informim objektiv e
të dobishëm! Urime!

Gashi: Është nga të rrallat
gazeta që nuk u bë demode
Adem Gashi, shkrimtar: "Epoka
e re", po, pikërisht epokë e re
edhe në planin
praktik, edhe në
p l a n i n
shoqëror, edhe
në planin etik.
Megjithëse
rishtare, stafi i saj redaktues
vinte goxha i sprovuar në fushën
e gazetarisë. Së paku me guximin dhe gatishmërinë përballëse me konkurrencën e
tmerrshme të tregut medial, me
resurset allasorosiane, me labirintet e mistershme të ujqërve të
vjetër. Shto gjithë kësaj edhe
teknologjinë
e
sofistikuar
informative, sheshi i betejës
profesionale bëhet i tmerrshëm.
"Epoka e re" dëshmoi potencën,
energjinë, dijen, kulturën dhe
guximin jo thjesht për mbijetesë, por edhe për ngarendje
tutje lartësive. Është nga të rrallat gazeta që nuk iu bë demode
edhe sfera e krijimtarisë letrare,
e konsideruar si luks i tepërt nga
të tjerat. Tani ajo po futet
krenare në periudhën e seriozitetit të komunikimit publik

medial. Rreth dy dekada jo se
nuk janë pak e për t'u shpërfillur
por, përkundrazi, një goxha
arkiv që i jep arsye e legjitimitet
për mburrje stafit të saj.

time të këtilla. Njëkohësisht,
shpreh dëshirën që kjo gazetë e
respektuar të komunikojë sa më
shumë edhe me lexuesin shqiptar në Maqedoni.

Salihu: Ajo sot është një agorë
politik
e mendimit socio-p

Maloku: "Epoka e re" është
pushtet i fjalës së lirë

Salajdin Salihu, shkrimtar,
studiues: "Epoka e re" e ka
krijuar imazhin
e vet autentik.
Ajo sot është një
agorë
e
mendimit
socio-politik e
kulturor
jo
vetëm shqiptar,
por dhe më gjerë. Në këtë gazetë
problemet shqiptare janë trajtuar si tërësi. Edhe sot trajtohen
njëjtë. Kjo gazetë e ka stimuluar
qasjen kritike për fenomenet e
ndryshme
në
shoqërinë
shqiptare. Në këtë gazetë, në
vazhdimësi, janë trajtuar edhe
probleme të ndryshme kulturore, në një kohë kur shumë
media i kushtojnë gjithnjë e më
pak vëmendje kulturës. Kjo
gazetë përherë i ka afirmuar vlerat shqiptare. Ka përmbushur një
mision që duhet ta ketë një
gazetë. Ndihem i privilegjuar të
shpreh këtë opinion timin në
18-vjetorin e saj me të cilën kam
pasur bashkëpunim shumë korrekt. E falënderoj stafin që më ka
krijuar hapësirë për ta shprehur
mendimin tim për probleme të
ndryshme shoqërore disa vjet
më parë. Jam shumë i lumtur që
"Epoka e re" e shënon 18-vjetorin. E di se deri te ky përvjetor
është dashur të derdhet shumë
djersë. I uroj edhe shumë krem-

Flamur Maloku, kritik letrar:
"Epoka e re"
është pushtet i
fjalës së lirë, i
mendimit
të
lirë. Jehona e saj
është e largët, e
para 18 vjetëve
dhe, po pas
gjithë
këtyre
vjetëve jetesë të saj, vazhdon ta
kultivojë lirinë e shprehjes së lirë
dhe të guximit qytetar, ndër
qytetarë. S'dyshoj se me këtë
përkushtim, me këto vlera të deritashme që ka përfaqësuar dhe
ka prezantuar, do të vazhdojë
edhe tash e tutje. I dëshiroj edhe
shumë e shumë numra të tjerë
gazetës më të guximshme dhe
më të sinqertë në Kosovë,
"Epokës së re".

Abdyli: "Epoka e re" ka arritur
t'i sfidojë vështirësitë e kohëpaskohshme
Izet Abdyli, poet: Shumë gazeta
ditore, të lindura menjëherë
pas luftës, nuk
kanë arritur të
mbijetojnë
gjatë. "Epoka e
re" ka arritur t'i
s f i d o j ë
vështirësitë e kohëpaskohshme
që i kanë pasur simotrat e saj dhe
ka vazhduar t'i informojë paanshmërisht lexuesit. "Epoka..."
është shquar për trajtimin e
temave të guximshme. Po me to
ka krijuar profilin e një gazete të
guximshme, duke ua dhënë
mundësinë shumë opiniondhënësve për të trajtuar probleme
të ndryshme, me të cilat është
ballafaquar shoqëria jonë ndër
vite. Me interesim të veçantë ka
prezantuar edhe vlerat kulturore,
arsimore e sportive të institucioneve dhe asociacioneve të
ndryshme. Me një fjalë, ka
ruajtur standardet e gazetarisë
profesionale.

Selimi: "Epoka..." nuk di të
ndalet
Musa Selimi, profesor dhe trajner i
sportit: "Epoka..." pa dyshim se
është gazeta më
e guximshme
shqiptare. Ajo i
informon shpejt
dhe saktë lexuesit e vet për temat
dhe ngjarjet e
mëdha vendore
dhe ndërkombëtare. Mbushja e 18
vjetëve jetë është dëshmia më e
mirë se kjo gazetë nuk di të ndalet,
kurse stafit të saj i lumtë për punën
e palodhshme që bën në shërbim
të vendit.

Gjeraj: "Epoka..." bëri shumë
punë për 18 vjet
Robert Gjeraj, futbollist: "Epokën e
re"
e
çmoj
shumë
për
punën e bërë në
këta 18 vjet. Unë i
përkas komunitetit të sportit,
prandaj do ta
veçoja rubrikën e
sportit, në të cilën sportistët, në
veçanti ne futbollistët kemi pasur
përkrahje të madhe gjatë gjithë
kohës. "Epoka..." falë guximit dhe
punës së drejt vazhdon të mbetet
medium serioz. Uroj që kjo gazetë
të festojë edhe shumë përvjetorë.

Ahmetaj: Me "Epokën...",
sukseset më të lehta në sport
Shpejtim Ahmetaj, kikboksier: Dua
ta
falënderoj
"Epokën..." për
mbështetjen që
më ka dhënë
mua në rrugëtimin drejt suksesit për kampion të botës në
kikboks WAKO. Kjo gazetë, krahas
pasqyrimit të aktiviteteve sportive,
deri te lexuesit sjell edhe tema të
rëndësishme nga politika, ekonomia dhe kultura. Gjithë stafit të
gazetës i uroj për këtë përvjetor dhe
pres që "Epoka..." ta vazhdojë edhe
më fuqishëm punën e saj për
informim të qytetarëve të Kosovës.
Me mbështetjen e "Epokës..."
edhe ne sportistët e kemi më të
lehtë të arrijmë suksese në vend
dhe në arenën ndërkombëtare.
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Kosova merr zyrtarisht kryesimin e CEFTA-s
PRISHTINË, 24 JANAR - Republika e
Kosovës ka marrë sot zyrtarisht në
Bruksel kryesimin e CEFTA-s. Me
këtë rast ministri i Tregtisë dhe
Industrisë (MIE), Bajram Hasani,
njëherësh kryesues i CEFTA-s,
është zotuar se Kosova do të luajë
rol konstruktiv gjatë kohës që do
të udhëheqë CEFTA-n. Ai ka
premtuar se rëndësi të veçantë do
t'i kushtojë implementimit të
marrëveshjeve të deritashme si
dhe do të përkushtohet për
jetësimin e marrëveshjeve që
pritet të arrihen në të ardhmen.
"Si ministër i Qeverisë së Kosovës
dhe kryesues i CEFTA-s do të
angazhohem maksimalisht për t'i
kryer obligimet tona, për t'i realizuar objektivat tona dhe më e
rëndësishmja është, se gjatë këtij
kryesimi do të përqendrohem për
zbatimin e marrëveshjeve të arrit-

ura deri më tani dhe marrëveshjeve që do t'i arrijmë në të
ardhmen",
është
shprehur
Hasani.
Ai ka bërë me dije se objektiv
strategjik do të jetë krijimi i Zonës
Ekonomike Rajonale me bazë të
pajtueshmërisë me BE-në dhe
marrëveshjen e CEFTA-s për promovimin e investimeve përmes

promovimit të tregtisë rajonale.
Ministri Hasani ka deklaruar se
Kosova gjatë kryesimit të CEFTA-s
do të ketë qasje të bashkëpunimit,
duke mos neglizhuar asnjërën
palë të përfshirë në marrëveshje.
"Gjatë vitit 2018 qasja e Kosovës
do të jetë proaktive. Ne do të
punojmë që t'i sjellim të gjitha
palët në tavolinë dhe të marrim

vendime që shkojnë në favor të
bashkëpunimit rajonal dhe të
integrimit në BE, si qëllim primar i
vendeve të Ballkanit Perëndimor",
ka theksuar Hasani.
Ministri Hasani i ka ftuar të gjitha
palët për një bashkëpunim reciprok pasi kjo, siç ka thënë ai,
shkon në drejtim të përmirësimit
të jetës së qytetarëve.
Në kuadër të objektivit strategjik,
kryesuesi i CEFTA-s për vitin 2018
do të ketë shtatë prioritete.
Prioriteti i parë është lehtësimi i
tregtisë së lirë në mallra. Prioriteti
i dytë do të jetë harmonizimi i
tregjeve të CEFTA-s me BE-në.
Prioriteti i tretë është krijimi i një
rajoni të lirë nga barrierat jotarifore dhe zgjidhja e kontesteve
tregtare. Prioriteti i katërt do të jetë
lehtësimi i tregtisë së lirë në shërbime. Prioriteti i pestë lehtësimi i

lëvizjes së lirë të ekspertëve, profesionistëve dhe punëtorëve të kualifikuar. Prioriteti i gjashtë do të jetë
lëvizja e lirë e investimeve. Dhe
prioriteti i shtatë është forcimi
institucional i sekretariatit të CEFTAS-s.
Ndërsa Myriam Ferran nga
Komisioni Evropian ka thënë se
pret bashkëpunim konstruktiv me
Kosovën. Ajo ka theksuar se ky
është një test i madh për Kosovën
dhe se duhet të fokusohen drejt
një të ardhme të përbashkët në
BE. Në anën tjetër, ambasadori i
Kosovës në Bruksel, Bernard
Nikaj, ka vlerësuar se kryesimi i
CEFTA-s është një rast i mirë për
Kosovën. Ai ka thënë se ministri
Hasani do t'i shtyjë përpara prioritetet e caktuara. Nikaj shpreson
për bashkëpunim të ndërsjellë
mes palëve.

OAK-u, i shqetësuar për gjendjen
e bizneseve në vend
Përfaqësuesit e Odës së Afarizmit të Kosovës
(OAK), gjatë takimit me zëvendëskryeministrin
Fatmir Limaj, janë shprehur të shqetësuar lidhur
me gjendjen e bizneseve në vend. Ndërsa
zëvendëskryeministri Limaj ka thënë se Qeveria e
Kosovës është e interesuar të vazhdojë të marrë
vendime në interes të bizneseve
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 24 JANAR - Përfaqësuesit
e Odës së Afarizmit të Kosovës
(OAK), gjatë një takimi me
zëvendëskryeministrin Fatmir
Limaj, kanë shpalosur sfidat e të
bërit biznes në Kosovë, duke
theksuar disa nga problemet
kryesore me të cilat ballafaqohen
bizneset.
Kryetari i OAK-ut, Skënder
Krasniqi, ka përmendur sfidat e të
bërit biznes, duke adresuar edhe
disa kërkesa specifike, sikurse
janë përmirësimi i klimës së të
bërit biznes në aspektin politik
dhe ekonomik, krijimi i ofertave

për të bërë biznes që të tërheqin
investitorë të huaj, ofrimi i
përkrahjes
për
bizneset
ekzistuese të qëndrueshme. Po
ashtu, ai ka përmendur edhe
aktivizimin
e
Gjykatës
Ekonomike, riaktivizimin e bordit
të ankesave brenda ATK-së,
formimin e një bordi të ankesave
ndaj inspektoratit të punës,
çmimin shumë të lartë të
energjisë për bizneset dhe reduktimet e saj kohë pas kohe.
Ndër problemet e tjera, Krasniqi
ka përmendur edhe pagesat. Ai ka
kërkuar që pagesat e TVSh-së të
bëhen me rastin e inkasimit të
mjeteve e jo me faturim, ashtu siç
është rregulluar për kompanitë

publike vite me parë. Në këtë
takim ai ka kërkuar që bizneset
mos të detyrohen të mbledhin
tatime për ATK-në dhe të
ndërmerren masa ndaj konkurrencës jolojale. Gjithashtu, Oda e
Afarizmit të Kosovës ka shfaqur
edhe disa probleme që kanë disa
biznese, anëtarë të OAK-së, siç
është rasti i një biznesi me pronën,
në të cilën ka investuar mbi 10 milionë euro në minierën e Goleshit.
Pronarët e kësaj miniere kishin

planifikuar hapjen e mbi 700
vendeve të punës në Komunën e
Lipjanit.
Zëvendëskryeministrit Limaj i
është sqaruar ky problem edhe
është informuar se, nëse ky rast
shkon në arbitrazh, Kosova do të
humbë mbi 100 milionë euro.
Ndërsa nënkryetari i OAK-ut, Arsim
Selmonmusaj, ka theksuar edhe
çështjen e bizneseve pasive të cilat,
nëse brenda tre muajve nuk e
deklarojnë mbylljen ose falimen-

timin, të ndëshkohen nga shteti për
këto veprime dhe të obligohen me
ligj t'i kryejnë të gjitha obligimet që
kanë.
Kërkesat e OAK-së zëvendëskryeministri Fatmir Limaj i ka mirëpritur,
duke i cilësuar mjaft të nevojshme
për zhvillimin ekonomik. Ai ka
theksuar faktin se roli i Odës së
Afarizmit të Kosovës është shumë
i rëndësishëm dhe mund të kontribuojë për përmirësimin e
klimës së të bërit biznes. Ai ka
treguar edhe për veprimet që ka
ndërmarrë Qeveria e Kosovës për
ta përmirësuar klimën e të bërit
biznes, siç janë Ligji mbi investimet strategjike, vendimet për lirimin nga dogana të lëndës së parë
dhe pajisjeve teknologjike dhe
vendimi për ndërprerjen e shitjes
së pronave bujqësore nga ana e
AKP-së. Limaj ka thënë se Qeveria
e Kosovës është shumë e interesuar të vazhdojë të marrë
vendime në interes të bizneseve,
në bashkëpunim të ngushtë me
komunitetin e biznesit.

Hoxhaj: Ballkani do të përdorë reforma
të thella dhe rritje ekonomike
PRISHTINË,
24
JANAR
Zëvendëskryeministri i Kosovës,
Enver Hoxhaj, gjatë fjalimit në
"Forumin Ekonomik të Tiranës"
ka thënë se çdo qeveri në rajon do
ta përdorë vitin 2018 për reforma
të thella të brendshme dhe për
rritje ekonomike. "Pritet që në fillim të muajit shkurt Komisioni
Evropian të propozojë një strategji
të re e cila ka të bëjë me zgjerimin
e BE-së në Ballkan. Ky është lajmi
më i rëndësishëm që mund të
marrë rajoni", ka thënë Hoxhaj.
Sipas tij, Shqipëria, Kosova,
Maqedonia, Mali i Zi dhe Bosnja

dhe Hercegovina do të duhej,
derisa të prezantohet kjo strategji,
ta formojnë një qëndrim të
përbashkët.
Duke folur për sfidat e vendeve të
rajonit, Hoxhaj ka thënë se rajoni
mund të lëvizë me një shpejtësi të
re në vitin 2018. "Rajoni mund të
lëvizë me një shpejtësi të re në vitin
2018, nëse në vijim adresohen tri
sfidat historike. Adresimi i çështjes
së emrit të Maqedonisë. Nëse
Maqedonia dhe Greqia merren
vesh për çështjen e emrit, rajoni do
ta kishte një sfidë më pak. Raportet
Serbi - Kosovë, mosnjohja e

Kosovës nga ana e Serbisë dhe pa
njohje të ndërsjellë, pa anëtarësim
të Kosovës në OKB ne nuk mund
të pretendojmë që raportet mes dy
vendeve do të jenë normale dhe
një sfidë tjetër është Bosnja, e cila
vitet e fundit është përballur me
sfida serioze të shtetndërtimit", ka
thënë Hoxhaj.
Ndërsa presidenti i Shqipërisë, Ilir
Meta, ka deklaruar se rrugëtimi i
Shqipërisë
drejt
Bashkimit
Evropian nuk mund të jetë një
proces i shkëputur nga rrugëtimi
drejt këtij procesi të vendeve të
tjera të Ballkanit Perëndimor.
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Ndihmohen familjet ferizajase
FERIZAJ, 24 JANAR - Drejtoria e
Shëndetësisë dhe Mirëqenies
Sociale
në
Ferizaj,
në
bashkëpunim me organizatën
"Islamik Reliev", kanë bërë
shpërndarjen e ndihmave për
100 familje me gjendje jo të
mirë socio-ekonomike. Këto
familje janë furnizuar me nga
një pako ushqimore në vlerën
prej 50 eurosh për familje dhe
me nga dy batanije. Me këtë
rast drejtori i Shëndetësisë dhe
Mirëqenies Sociale, Besnik
Berisha, është shprehur se në
forma të ndryshme po përpiqen që në këto ditë dimri t'u
dalin në ndihmë familjeve në
nevojë. "Ne si drejtori po përpiqemi t'u dalim në ndihmë
këtyre familje që kanë nevojë.

Po ashtu, i falënderoj donatorët
për këtë ndihmesë, por ftoj
edhe donatorë të tjerë të jenë
bashkëpunues me ne, në
mënyrë që t'u dalim në ndihmë
të gjitha familjeve që kanë
nevojë për ndihma të tilla", ka
thënë Berisha. Ndërsa përfaqësuesi i organizatës "Islamik
Reliev", Blerim Gashi, është
shprehur se kjo është një
ndihmesë e vogël për këto
familje që këto ditë të ftohta
dimri po i kalojnë në kushte
shumë të rënda. Edhe familjet
që ishin përfituese të këtyre
ndihmave kanë falënderuar të
gjithë ata që i ndihmuan në
këto ditë dimri. Ata kanë thënë
se nevojat për gjëra ushqimore
i kanë shumë të mëdha.

Bekim Jashari,
kryesues i Bordit
të AZhRV-së
SKENDERAJ, 24 JANAR - Kryetari i
Komunës së Skenderajt, Bekim
Jashari, është zgjedhur kryesues i
Bordit
të
Agjencisë
për
Zhvillimin Rajonal të Veriut
(AZhRV). Zgjedhja e tij është
bërë gjatë mbledhjes së sotme të
bordit të kësaj agjencie, ku i
pranishëm ishte kryetari i
Mitrovicës, Agim Bahtiri, ai i
Vushtrrisë, Xhafer Tahiri si dhe
Bekim Jashari. Gjatë takimit anë-

tarët e këtij bordi kanë falënderuar AZhRV-së për punën dhe
përkushtimin e vazhdueshëm
për zhvillimin socio-ekonomik
të rajonit veri. Në fjalën e tij kryesuesi i porsaemëruar i AZhRV-së,
Bekim Jashari, ka thënë se do ta
mbështesin fuqishëm zhvillimin
rajonal. Njëkohësisht, ai i ka
falënderuar
të
gjithë
bashkëpunëtorët të cilët do të
kontribuojnë në këtë drejtim.

Klina dhe KEDS-i planifikojnë Ndërtohen tri pjerrina
për personat me
realizimin e projekteve në
nevoja të veçanta
fushën e energjetikës
KLINË, 24 JANAR - Kryetari i
Komunës së Klinës, Zenun Elezaj,
i shoqëruar nga drejtori i
Shërbimeve
Publike
dhe
Emergjente, Ibër Elezaj, është
takuar me zyrtarët e kompanisë
rajonale dhe komunale të KEDSit, Betim Elezi, drejtor i Distriktit
Regjional, Nexhmedin Elezi,
koordinator i nëndistriktit në
Klinë dhe Ismet Gashi, koordinator i prishjeve në Klinë, me të cilët
ka biseduar për gjendjen
energjetike, furnizimin me rrymë
elektrike dhe mundësinë e investimeve në Komunën e Klinës.
Elezaj ka njoftuar zyrtarët e
KEDS-it me ankesat që kanë qytetarët për shkak të ndërprerjeve të
shpeshta të rrymës elektrike në
disa lokalitete të Klinës, të cilat
zgjasin me orë të tëra dhe ka
kërkuar që kjo gjendje të përmirësohet.
Në anën tjetër, zyrtarët e KEDS-it

PRISHTINË, 24 JANAR - Komuna e
Prishtinës ka bërë me dije se kanë
përfunduar punimet për nderimin e tri pjerrinave për personat
me nevoja të veçanta në këtë
komunë. "Në vazhdimësi jemi
angazhuar t'i identifikojmë rastet
e personave me nevoja të veçanta, ashtu që të punojmë për
lehtësimin e qasjes së tyre si në
institucionet komunale, ashtu

kanë njoftuar Elezajn se nuk ka
reduktime të rrymës elektrike, por
bëhet fjalë për ndërprerje të planifikuara të rrymës për shkak të
rregullimit dhe riparimit të linjës
elektrike që është duke u bërë në
disa zona të Klinës. Aktualisht
është duke u punuar për rregullimin dhe riparimin e rrymës

elektrike në fshatin Përçevë,
Këpuz, Klinafc, Jagodë dhe në
lagje të qytetit të Klinës. Ndër të
tjera, është biseduar edhe për
mundësinë e rinovimit të rrjetit
elektrik në fshatrat e Klinës, ku
rrjeti është shumë i dobët dhe nuk
është intervenuar që nga vitet e
'70-ta.

edhe në banesat e tyre. Në nëntor
të vitit të kaluar kanë filluar
punimet për ndërtimin e tri pjerrinave, dy në lagjen Bregu i Diellit
dhe një tek shkolla 'Asim Vokshi'.
Punimet kanë përfunduar për 60
ditë, sipas afatit të kontratës. Tani
pjerrinat janë në dispozicion të
personave që kanë nevojë për
to", është thënë në njoftimin e
Komunës së Prishtinës.
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Vlerat tona të përbashkëta po sulmohen.
Ato janë, po ashtu, mbrojtja jonë më e mirë

Shkruan:
Hashim THAÇI
Në takimin e sivjetmë të
Forumit Ekonomik Botëror në
Davos liderët botërorë do të
diskutojnë për sfidën e ruajtjes
së një narrativi të përbashkët
progresiv në një botë gjithnjë e
më shumë të përçarë. Si
President i Kosovës, një shtet që
feston dhjetëvjetorin e pavarësisë së vet këtë vit dhe i cili ende
po zhvillohet ekonomikisht dhe
politikisht, nuk mund ta theksoj
mjaftueshëm rëndësinë e gjetjes
dhe ruajtjes së një qëllimi të
përbashkët në nivel global.
Shtetet si shteti im kanë nevojë
për mbështetje aktive të një
komuniteti botëror të bashkuar,
që është i interesuar ta mbështesë zhvillimin e qëndrueshëm
dhe të barabartë në gjithë
botën.
Rivendosja e vlerave të përbashkëta të cilat kanë lindur nga
rënia e komunizmit në vitet e
'90-ta është me rëndësi të
veçantë për mua dhe popullin

tim. Vendi im është produkt i
vlerave të tilla të përbashkëta
humanitare. Pikërisht dy dekada më parë, kosovarët po përjetonin gjenocid dhe spastrim
etnik në qendër të kontinentit
evropian. Gjysma e popullsisë u
dëbua nga Kosova, ndërsa
imazhet e varreve masive po
shqetësonin publikun botëror.
Unë isha udhëheqës politik i një
force guerile, e cila po përpiqej
t'i rezistonte fuqisë shkatërruese të një prej diktatorëve të
fundit të kontinentit - Sllobodan
Millosheviqit. Përpjekjet tona
për të mbrojtur popullin tonë
do të kishin marrë shumë më
shumë kohë dhe jetë njerëzish
po të mos kishte pasur një reagim global. Kujtimi i luftës së
Kosovës mund të jetë zbehur
për shumë prej jush, por në vitin
1998, të gjithë, prej laureatëve të
Çmimit Nobel për Paqe e deri
tek gjeneralë të NATO-s, nga
gazetarët
perëndimorë
të
përkushtuar në terren e deri tek
punëtorët humanitarë në kampet e refugjatëve besonin se
paqja ishte një qëllim për të cilin
ia vlen për të luftuar.
Edhe atëherë kishte zëra nga
ekstremet politike që ishin
kundër intervenimit që shpëtoi
popullin e Kosovës. E majta
ekstremiste nuk ishte në gjendje
të distancohej nga ndjenjat
anti-NATO dhe e konsideronte

ndërhyrjen e Kosovës një projekt imperialist. Ndërkaq e
djathta ekstremiste i konsideronte kosovarët si një
'kolonë të pestë' të myslimanëve të rrezikshëm në
Evropë dhe nuk ishte kundër
politikës së Millosheviqit në
Bosnjë dhe Kosovë. Në fund,
megjithatë, ishin vlerat e përbashkëta njerëzore të shumicës
dërrmuese në qendër të spektrit
politik që e mundësuan çlirimin
tonë. Forcat përçarëse të izolacionizmit, fragmentimit dhe
nativizmit nuk ishin asgjë në
krahasim me përpjekjet e përbashkëta të të gjitha shtresave
politike dhe shoqërore për të
mbrojtur vlerat themelore të
njerëzimit.
Në vitin 2008, pas një procesi të
negociatave të ndërmjetësuar
nga negociatori i OKB-së, Marti
Ahtisaari, në koordinim të plotë
me demokracitë perëndimore,
Kosova shpalli pavarësinë dhe
tani njihet si një shtet sovran
nga shumica e anëtarëve të
OKB-së. Ne kemi shënuar rritjen më të lartë mesatare
ekonomike për dekadën e fundit në Ballkanin Perëndimor
dhe kemi shënuar përmirësim
në mënyrë të vazhdueshme në
të gjithë indikatorët kritikë të
qeverisjes së mirë, të lirive
ekonomike e politike dhe ndërtimin demokratik të kombit.

Tani, gati 20 vjet pas intervenimit të NATO-s në Kosovë,
duhet të pranojmë se bota ka
ndryshuar që nga ato kohëra të
ndërhyrjeve ndërkulturore dhe
ndërhyrjeve ndërkombëtare
humanitare. Me të gjitha
mundësitë që ofrohen nga
interneti dhe mediet sociale,
jam i trishtuar dhe madje i
shqetësuar nga anët e tyre të
dëmshme. Ekstremistët mund
ta gjejnë njëri-tjetrin lehtë në
mediet sociale, duke krijuar
"eho-dhoma" të fuqishme që po
përhapen në të gjithë rrjetin si
materie e errët. Kur jemi te kjo
temë, unë nuk pajtohem me
pikëpamjen se "Twitter"-i apo
"Facebook"-u janë burimi i këtij
fragmentimi të narrativëve globalë.
Jo - duhet thënë qartë dhe guximshëm: tani ekzistojnë forca të
fuqishme politike që po përpiqen qëllimisht dhe sistematikisht të anulojnë një shekull të
tërë të progresit në botë - dhe në
rastin e Kosovës, një dekadë lirie.
Këto forca e kanë origjinën në
Rusi. Përpjekjet e koordinuara
nga Moska - në mes të shtetit,
kanaleve
të
propagandës,
inteligjencës, hakerëve dhe
aktorëve politikë - kanë një qëllim të qartë. Ata duan të shkatërrojnë lidhjet e shumta të besimit: ndërmjet qytetarëve dhe qeverive brenda shteteve perëndi-

more, ndërmjet shteteve që i
përkasin NATO-s dhe BE-së, por
edhe më gjerë.
Këto përpjekje nuk janë krijuar
apo shkaktuar nga teknologjia.
Këto janë forca që gjithmonë
kanë qenë aty, në sfond, në
ekstremet e diskutimit tonë
publik, por të cilat tashmë janë
forcuar nga politika të qëllimshme për t'i shkatërruar vlerat mbi të cilat mbështetet bota e
lirë, duke përfshirë komunitetet
siç janë BE-ja dhe NATO-ja. Ne
nuk mund të ndërtojmë narrativë të ri në një tablo të copëtuar,
pa identifikuar qartazi se kush
është aktualisht duke sulmuar
rendin botëror. Dhe ne nuk
mund të zhvillojmë mjete të
rezistencës kundër lajmeve të
rreme apo sulmeve kibernetike
mbi sistemet demokratike pa
pranuar se këto janë sulme të
qëllimshme. Këta nuk janë ishuj
virtual të përçarjes, por një
arkipelag i ndërlidhur i platformave të ndërgjegjshme të sulmit
mbi vlerat tona të përbashkëta.
Prandaj Davosi këtë vit do të jetë
jashtëzakonisht i rëndësishëm
pasi po përpiqet t'i analizojë
ndarjet e reja gjeostrategjike, si
dhe mënyrat për të rilidhur dhe
rizbuluar historinë tonë të përbashkët të progresit njerëzor.
(Ky opinion është botuar në
uebfaqen e Forumit Ekonomik
Botëror)

Ambasadori Minxhozi
vizitoi Gjakovën

‘Ipko’ ndihmon
QKMF-në e Gjilanit

GJAKOVË, 24 JANAR - Kryetari i Komunës
së Gjakovës, Ardian Gjini, ka pritur në
takim ambasadorin e Shqipërisë në
Kosovë, Qemajl Minxhozi, me të cilin ka
biseduar për bashkëpunimin në mes të
kësaj komune dhe
Qeverisë së
Shqipërisë.
Minxhozi dhe Gjini kanë vlerësuar lart
lidhjen
tradicionale
dhe
bashkëpunimin në mes të Gjakovës dhe
shtetit shqiptar derisa janë zotuar se ky
bashkëpunim të vazhdojë edhe më

GJILAN, 24 JANAR - Në Qendrën Kryesore të
Mjekësisë Familjare (QKMF) në Gjilan
kompania e telefonisë mobile "Ipko" ka
dorëzuar një donacion me pajisje të
ndryshme për përmirësimin e kushteve
në shërbimet shëndetësore për pacientët
e kësaj komune.
Arianit Duraku, drejtor i shitjes në "Ipko",
ka thënë se në dhjetëvjetorin e kësaj
kompanie kanë dorëzuar këtë donacion
në vlerë mbi 10 mijë euro, ku përfshin
pajisje moderne, kryesisht të pasqyrave

tutje. Kryetari Gjini dhe ambasadori
Minxhozi janë pajtuar që Gjakova të
vazhdojë të ofrojë shërbime për qytetarët e Shqipërisë, konkretisht për ata
që vijnë nga rajonet e Tropojës dhe
Hasit. Gjithashtu, ata janë pajtuar që
Gjakova dhe Shqipëria t'i vazhdojnë
projektet e përbashkëta me Bashkimin
Evropian dhe Fondin Shqiptar të
Zhvillimit, projekte këto që kryesisht
kanë të bëjnë me bashkëpunimin dhe
bashkëveprimin ndërkufitar.

të gjakut, analiza bio-kimike dhe pajisje
të rëndësishme për shëndetin e fëmijëve
dhe pacientëve në përgjithësi. Ndërsa
kryetari i Gjilanit, Lutfi Haziri, ka thënë se
ky donacion nga kompania "Ipko" është i
mirëpritur sepse i shërben QKMF-së për
të ofruar shërbime shëndetësore më
cilësore dhe me një efikasitet më të
madh. Në anën tjetër, ushtruesi i detyrës
së drejtorit të QKMF-së, Hasidin
Bunjaku, ka falënderuar kompaninë
"Ipko" për këtë donacion.
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Merkeli: Proteksionizmi nuk është përgjigje për problemet në botë
DAVOS, 24 JANAR - Në adresimin
e saj në Forumin Botëror
Ekonomik në Davos, kancelarja
gjermane, Angela Merkel ka
thënë se izolimi dhe proteksionizmi nuk janë zgjidhje për
sfidat me të cilat janë duke u
përballur vendet në botë. "Ne
besojmë se izolimi nuk do të
dërgojë përpara. Ne besojmë se
duhet të bashkëpunojmë dhe
se proteksionizmi nuk është

përgjigjja e duhur", ka thënë
Merkeli në mbledhjen vjetore
të mërkurën.
Në hapjen e këtij forumi të
martën, kryeministri indian
Narendra Modi ka paralajmëruar se rritja e proteksionizmit paraqet një nga kërcënimet më të mëdha për
botën.
Më shumë se 60 udhëheqës të
shteteve dhe qeverive, si dhe

qindra
liderë
biznesesh,
akademikë dhe personalitete të
ndryshme,, po marrin pjesë në
takimin katërditor në malin
zviceran nën logon "krijimi i
një të ardhmeje të përbashkët
në një botë të çarë".
Presidenti amerikan Donald
Trump pritet ta dominojë
pjesën më të madhe të bisedimeve edhe para fjalimit të tij
në ditën e fundit të forumit.

Uashingtoni po merr sinjale
kontradiktore nga Turqia
Një zyrtar i lartë i
administratës
amerikane ka thënë
se jemi duke biseduar
me një numër zyrtarësh turq në anën
ushtarake dhe politike
dhe me Ministrinë e
Punëve të Jashtme,
por mesazhet e tyre
nuk janë të njëjta
UASHINGTON, 24 JANAR - Turqia po u
dërgon Shteteve të Bashkuara
sinjale kontradiktore për operacionin e saj kundër forcave kurde
në Sirinë Veriperëndimore, duke
ngritur
shqetësime
në
Uashington se ofensiva mund të
sjellë efekte negative dhe ta fuqizojë grupin terrorist Shteti Islamik
ose presidentin sirian Bashar alAssad ose ndoshta të dy.
Zyrtarë të lartë të administratës
amerikane thanë të martën se
Ankaraja deri tani nuk ka dhënë
ndonjë qartësi mbi atë që shpreson të arrijë, pavarësisht prej bisedave të përditshme mes zyrtarëve
të lartë të të dyja vendeve. "Ne
jemi duke biseduar me një numër
zyrtarësh turq në anën ushtarake
dhe politike dhe me Ministrinë e
Punëve të Jashtme dhe mesazhet
e tyre nuk janë të njëjta", tha një
zyrtar i lartë i administratës
amerikane, duke folur në kushte
anonimiteti.
"Do të duhet të shohim se si do të
zhvillohet ngjarja në terren", shtoi
zyrtari.
Komentet nga Uashingtoni vijnë
pasi Sekretari amerikan i
Mbrojtjes, Jim Mattis kundërshtoi
fuqishëm veprimet e Turqisë gjatë
një vizite në Indonezi. "Dhuna në
Afrin dëmton atë që ishte një
zonë relativisht e qëndrueshme e

Sirisë. Ajo tërheq vëmendjen nga
përpjekjet ndërkombëtare për të
siguruar mposhtjen e ISIS-it, dhe
mund të shfrytëzohet nga ISIS
dhe al-Kaida", u tha gazetarëve
sekretari Mattis.
Javën e kaluar Turqia filloi bombardimin e rajonit të kontrolluar
nga kurdët në Afrin përgjatë kufirit turk, në një përpjekje për të
përzënë Njësitë Mbrojtëse të
Popullit Kurd, të njohur si YPG.
Një raport i Kombeve të
Bashkuara të martën vlerëson se
rreth 5 000 njerëz janë zhvendosur deri tani si rezultat i ofensivës
të cilën Turqia po e quan
"Operacioni Dega e Ullirit",
ndërkohë që disa njerëz të
pafuqishëm nuk mundën të
largohen.
Turqia thotë se ka marrë masa për

të parandaluar viktimat civile dhe
se operacioni në Afrin kishte vrarë
të paktën 260 luftëtarë të njësisë
YPG dhe të Shtetit Islamik. Por
zyrtarët amerikanë thonë se nuk
ka luftëtarë të ISIS-it në rajon dhe
i kanë kërkuar vazhdimisht
Turqisë të ushtrojë përmbajtje.
Presidenti Donald Trump pritet të
flasë me presidentin turk Rexhep
Tajip Erdogan të mërkurën dhe
zyrtarët thonë se presidenti
amerikan do t'i kërkojë personalisht udhëheqësit turk të heqë
dorë nga shkallëzimi i dhunës.
YPG ka qenë një partner i rëndësishëm i ShBA-së në luftën
kundër Shtetit Islamik dhe përbën një pjesë të madhe të Forcave
Demokratike të Sirisë - një koalicion që ka rrënjosur militantët e
ISIS-it pothuajse nga i gjithë i ash-

tuquajturi kalifat i tyre.
Zyrtarë të lartë amerikanë të
martën vunë në dukje një dallim
mes luftëtarëve të YPG-së që kanë
punuar me forcat e koalicionit
kundër Shtetit Islamik në pjesët
lindore të Sirisë dhe YPG-së në
Afrin, duke thënë se militantët në
Afrin kurrë nuk kanë punuar me
forcat amerikane.
Në të njëjtën kohë, zyrtarët
amerikanë thonë se po bëjnë atë
që munden për të siguruar që situata në Afrin të mos dalë jashtë
kontrollit, duke përdorur ndërmjetës për të paralajmëruar luftëtarët e YPG-së që kanë punuar me
forcat e koalicionit që të mos
shkojnë në Afrin ose përndryshe
do të rrezikojnë ta humbasin
mbështetjen amerikane. "Kur ke
të bësh me një partner, nëse

Navalny akuzon Rusinë për ndjekje politike
STRASBURG,
24
JANAR
Politikani
opozitar
rus,
Aleksei Navalny, i ka thënë të
mërkurën Gjykatës Evropiane
për të Drejtat e Njeriut, se
arrestimet e tij të shpeshta
nga autoritetet e Rusisë janë

të motivuara politikisht. Këto
komente ai i ka bërë gjatë
dëgjimit në këtë gjykatë në
Strasburg, në rastin e tij
kundër Rusisë, për shkak të
incidenteve në të cilat ai ishte
arrestuar dhe në disa raste

edhe burgosur, derisa përpiqej të merrte pjesë në
demonstrata. Ky dëgjim u bë
disa ditë para protestave të
paralajmëruara të Navalnyt
në
gjithë
Rusinë,
në
mbështetje të ftesës së tij për

bojkot
të
zgjedhjeve
presidenciale ruse më 18
mars, për të cilat Navalny tha
se është e sigurt se presidentit
të Rusisë, Vladimir Putin, do
t'ia mundësojnë edhe një
mandat gjashtëvjeçar.

interesat tuaja dhe të tyret
ndryshojnë, atëherë do të duhet
të zbusni qëndrimet dhe ne do të
vazhdojmë të veprojmë pikë së
pari sipas interesave amerikane",
tha një zyrtar amerikan. Një zyrtar tjetër paralajmëroi gjithashtu
se ShBA-ja po mbështetej më pak
te forcat e YPG-së për të luftuar
Shtetin Islamik në Siri, duke
thënë se YPG-ja nuk vlerësohet të
jetë më qendra e Forcave
Demokratike Siriane (SDF) të
mbështetura nga koalicioni.
Turqia e sheh YPG-në si një grup
terrorist dhe e akuzon atë për lidhje me separatistët kurdë.
Zyrtarët turq kanë thënë se ofensiva nuk do të përfundojë derisa
YPG-ja të largohet jo vetëm nga
Afrin por edhe nga qyteti Manbij
në lindje.
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BARSOLETA E DITËS

E rrallë

Kryebashkiaku indonezian teston policët

Djali: Babi, në cilin muaj gratë flasin më pak?
Babi: Në shkurt.
Djali: E pse në shkurt?
Babi: Sepse i ka vetëm 28 ditë.

Ahyar Abduh është kryebashkiak i qytetit Matram të
Indonezisë, që aplikon një metodë të pazakontë për ta
testuar fuqinë e pjesëtarëve të forcave të rendit. Këta të fundit
dalin në radhë dhe sforcohen, teksa presin të shkelmohen
fuqishëm në bark. "Ata nuk e kanë bezdi t'i nënshtrohen këtij
testimi, madje shprehen të lumtur që përzgjidhen për t'u
goditur prej kryetarit", kanë thënë zyrtarë të kabinetit të
Abduh. Ndërsa disa organizata për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut e kanë konsideruar si veprim të pavend goditjen e
pjesëtarëve nëpër ceremoni publike.

Programi i shfaqjes së filmave
në Kino ABC
Në ora 20:00 (PG-13)

FOTO E DITES

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

Në ora 22:22 (PG-13)
Një luftëtar i lirë sirian i mbështetur nga Turqia mban një flamur të improvizuar
turk derisa patrullon në një rrugë pranë Azazit, Siri. /Reuters/

E jashtëzakonshme

Përdorën botoks, përjashtohen nga konkursi
i bukurisë 12 deve
“INSIDIOUS; THE LAST KEY”

Një konkurs bukurie i përvitshëm në Arabinë
Saudite ka përjashtuar 12 deve sepse kishin përdorur
botoks. Kafshët janë refuzuar në konkurrim nga
Festivali i Deveve Mbreti Abdulaziz, që mbahet
pranë Riadit, për shkelje të rregullave të konkursit të
bukurisë. Çmimet për konkurset e deveve arrijnë
deri në 57 milionë dollarë, për këtë arsye përpjekjet
për mashtrim janë të mëdha. "Devetë me substanca
fryrjeje në buzë, të rruara, të lyera në disa pjesë të
trupit apo me ndryshime jonatyrale, nuk lejohen në
konkurs", është thënë në një libër të ri rregullash.

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

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

DASHI
Mundohuni
t'i peshoni
mirë fjalët
me eprorët
tuaj në punë. Mbani në
vetvete reagimet impulsive.

DEMI
Beqarët do
të bëjnë
takime të
reja, por jo
interesante për t'u mbajtur
mend. Megjithatë, rastet
duhen shqyrtuar.

BINJAKËT
Sot është
një ditë e
mirë për t'i
qetësuar
tensionet dhe për t'i shijuar
disa momente të mira në
çift. Ka shumë lajme në
fushën profesionale.

GAFORRJA
Sqaroni
sferën tuaj
profesionale.
Do të ketë
goditje të papritura në punë,
por edhe fat dhe para
shtesë.

LUANI
Ju nuk
keni frikë
nga ideja
e angazhimit
për jetën. Jeni gati për ta
bërë këtë. Jepni ambicie
bindëse në punë.

VIRGJËRESHA
Shmangni
ritmet
stresuese
në punë dhe
delegoni disa nga
angazhimet tuaja tek dikush
që është përgjegjës.

PESHORJA
Mos u
stresoni
për asgjë.
Edhe nëse
keni të drejtë, duhet të siguroheni që puna të vazhdojë
në një atmosferë të qetë dhe
bashkëpunuese.

AKREPI
Ditë e
madhe e
mirëkuptimit
për çiftet.
Periudhë e favorshme për
ata që studiojnë dhe për ata
që kërkojnë punën e tyre të
parë.

SHIGJETARI
Venusi
ofron
mundësi
për zemrat e
vetmuara për ta gjetur
shpirtin binjak. Do të ketë
ndryshime pozitive edhe në
profesion.

BRICJAPI
Ju duhet
të punoni
shumë për
t'i arritur
qëllimet e dëshiruara.
Fatmirësisht, për ta bërë një
gjë të tillë, nuk ju mungon
energjia.

UJORI
Sot ju
mund të
realizoni
takime të
rëndësishme për dashurinë.
Yjet do t'i keni në krah dhe
do të arrini t'i përfundoni
projektet me sukses.

PESHQIT
Duke
besuar në
intuitën
dhe aftësitë
tuaja gjatë ditës së sotshme
do t'ia arrini t'i shmangni
disa gabime në punë.
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Rita Ora dhe Bebe Rexha
puthen në buzë

D

y shqiptaret me famë
botërore, Rita Ora dhe
Bebe Rexha, duket se
shkojnë shumë mirë me njëratjetrën. Një foto e postuar në
"instgramet" përkatëse të
këngëtareve e vërteton këtë, pasi
ato janë shfaqur duke u puthur në
buzë. Krah fotos bukuroshet kanë
shkruar: "Shoqe të ngushta". Dy

këngëtaret shqiptare të cilat karrierën e kanë ndërtuar jashtë vendit të tyre janë autore të disa
këngëve të cilat janë kthyer në
hite, duke kryesuar kështu toplistat muzikore. Dyshja Rita Ora
dhe Bebe Rexha për herë të parë u
panë bashkë në ngjarjen e ndarjes
së çmimeve "Billboard Music
Awards" vitin e kaluar.

Modeluesja ruse sulmon
sërish Kim Kardashianin

Christina Aguilera
i rikthehet muzikës

Q

ë nga publikimi i albumit të
saj të tetë "Lotus" në vitin
2012, Christina Aguilera i
është përkushtuar shumë pak
muzikës. Ajo ka publikuar një ose dy
këngë gjatë këtyre viteve, duke ngacmuar se një album do të vinte në një
të ardhme të afërt. Dhe, mesa duket,

kjo ditë po vjen pasi ylli i popit me
anë të një postimi në "Instagram" ka
lajmëruar se një album i ri po vjen.
Aguilera ka publikuar foto nga ylli i
saj në Hollywood "Walk of Fame" me
shkrimin e fansave: "Ku është albumi
i ri?" Dhe Christina iu përgjigj: "Po
vjen…".

Beyonce dëshiron
një tjetër fëmijë

M

odeluesja e njohur ruse
Anastasia Kvitko është bërë
mjaft e famshme për shkak të
krahasimit që i bëhej me seks simbolin
Kim Kardashian. 23-vjeçarja ka
deklaruar se shpeshherë është shumë
më e bukur se Kimi, ndërsa e përafrojnë
vetëm për format fizike. Së fundi,

Anastasia ka sulmuar sërish Kim
Kardashianin, duke u shprehur se asaj
tanimë i ka ikur mosha dhe i ka
mbetur vetëm "photoshopi". 23-vjeçarja
ka shtuar ndjeshëm edhe fansat në
"Instagram" teksa vetëm gjatë vitit të
fundit ka kaluar nga 2.1 milionë
ndjekës, në 7.6 sish.

B

lue Ivy, Sir dhe Rumi janë tre
fëmijët e këngëtares së
famshme Beyonce. Por, duket
se çifti i famshëm kërkon t'i shtojë

fëmijët në familjen e tyre. Mediet
rozë shkruajnë se këngëtarja ka në
plan të bëjë një tjetër fëmijë pa
mbushur 40 vjet.
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POEZIA E AGIM VINCËS,
KUPTIM DHE BUKURZANIM
pebchfgb=fpi^j^g
^Öáã= sáåÅ~I= åàØ= åÇØê= ëíìÇáìÉëáí= É
âêáíáâØí= ãØ= íØ= ´ãì~ê= íØ= äÉíØêëáëØ
ëÜèáéÉI= ØëÜíØ= ÉÇÜÉ= åàØ= åÇØê= éçÉíØí
ãØ= íØ= ãáêØ= íØ= éçÉòáëØ= ëØ= ëçíãÉ
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ÅáäØëáåØK= mØêãÄäÉÇÜà~= É= íáà= É= ÑìåÇáí
Äçíì~ê=ëáîàÉí=ÇÜÉ=É=íáíìääì~ê= kçëí~äÖàá
éØê=âçÜØê~í=É=êêÉòáâëÜãÉ ØëÜíØ=äáÄêá=á
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ÖàìÜØ= íØ= íàÉê~W= ÖêÉèáëÜíI= êìã~åáëÜíI
~åÖäáëÜíI=ÖàÉêã~åáëÜí=ÇÜÉ=ÑêØåÖàáëÜíK
aìâÉ= èÉåØ= ëíìÇáìÉë= É= åàçÜØë= á
ëÜâØäèóÉê= á= éçÉòáëØ= ëØ= ëçíãÉ= ëÜèáéÉI
ÇØëÜãì~ê= àç= îÉíØã= åØ= ~ìÇáíçêØí
ìåáîÉêëáí~êØI= âì= â~= éØêãÄìëÜìê= ãÄá
QM= îàÉí= éìåÉ= ëÜìãØ= íØ= ÑêóíëÜãÉI= éç
ÉÇÜÉ= ãÉ= Äçíáãáå= É= êêÉíÜ= ÇÜàÉíØ
îÉéê~îÉ= ëíìÇáãçêÉ= É= âêáíáâÉI= ~á= Çç= íØ
ÇØëÜãçàØ=ëÉ=åàçÜàÉí=É=íáà=ãÄá=éçÉíáâØå
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àÉíØëçàØ=åØ=åàØ=éçÉòá=èØ=ãÄ~å=ëÜØåàìÉë
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kçëí~äÖàá=éØê=âçÜØê~í=É=êêÉòáâëÜãÉ é~ê~èÉí=îÉéØê=É=Åáä~I
ëáé~ë= ~êêáíàÉîÉ= ~êíáëíáâÉI= ãÉêáíçå= îÉåÇ= íØ= îÉ´~åíØ= åØ
éçÉòáåØ= É= êÉ= ëÜèáéÉ= ÇìâÉ= É= îÉåÇçëìê= ~ìíçêáå= É= ë~à= åØ
ä~êíØëáåØ=É=ãÉêáíì~êK=
mçÉòá~=É=^Öáã=sáåÅØëI=éêÉà=ÑáääáãÉîÉ=íØ=îÉí~=É=ÇÉêá=ëçíI=åØ
éØêÖàáíÜØëáI=åìâ=ØëÜíØ=îÉíØã=Ñ~âí=~êíáëíáâI=éç=ÉÇÜÉ=Ñ~âí=á
êØåÇØëáëÜØã= âìäíìêçê= ãÉ= ÑìèáåØ= É= åÇáâáãáí= íØ= ë~à= åØ
âìéíáãáå=É=içíã~åáíI=ëÉéëÉ=~àç=íÉã~íáòçå=åàØ=ÉéçâØ=íØ
âìäíìêØë= ëÜèáéí~êÉ= êêÉíÜ= RMJîàÉ´~êÉI= ÉéçâØå= É
ëÜèáéí~êØîÉ=íØ=ÑìåÇëÜÉâìääáí=OM=ÇÜÉ=íØ=ÑáääáãëÜÉâìääáí=ONK
^á=~êêáå=èØI=ÄêÉåÇ~=Ü~éØëáêØë=ëØ=éØêòÖàÉÇÜìê=íØ=éçÉòáîÉ
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Ñìåâëáçå= íØ= âêáàáãáí= É= íØ= ãÄ~àíàÉë= Öà~ääØ= íØ= Ü~éØëáêØë= ëØ
éØêÄ~ëÜâØí= ëÜéáêíØêçêÉ= íØ= ëÜèáéí~êØîÉI= ãÄÉíìê= Öà~íØ
îÉíØã=ëá=Ü~éØëáêØ=ØåÇØêêëóåìÉëÉK
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kØ= âØíØ= òÜîáääáã= ÇÜÉ= òÖàÉêáã= íÉã~íáâI= ë~Çç= ãçÇÉëí= åØ
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é~êáãçêI=á=èØåÇêìÉëÜØãI=åØ=ÖàáíÜØ=éçÉòáåØ=É=íáà=íØ=âêáàì~ê
éØêÖà~íØ= QR= îàÉíØîÉK= mØêãÄäÉÇÜà~= É= éçÉòáîÉ= íáíìääì~ê
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~á= ØëÜíØ= éçÉí= íÜÉâëìÉëÜØã= äáêáâI= éçê= éçÉòá~= É= íáà= ëàÉää
ëÜìãØ= ÉäÉãÉåíÉ= ãÉ= éØêãÄ~àíàÉ= âìäíìêçêÉ= É= ÜáëíçêáâÉI
éØêãÄ~àíàÉ=âçãÄØí~êÉI=éØê=´â~=~àç=ãìåÇ=íØ=èìÜÉí=éçÉòá
É=ãÉåÇáãáí=ÇÜÉ=É=åÇàÉåàØëK=pá=åØ=ÑáääáãÉí=É=íáà=éçÉíáâÉI=ëá
ëçíI= ~á= ëÜâêì~å= å~íóêëÜØãI= íÜàÉëÜíI= ãÉ= åàØ= ÖàìÜØ= èØ
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pá´= ëÜáÜÉí= åÖ~= ëÜÉãÄìàí= É= éçÉòáîÉ= íØ= Äçíì~ê~= åÇØê= îáíÉ
ENVTOI= OMMNI= OMNTFI= éçÉíá= â~= êì~àíìê= äáêáòãáå= É= íáà
ä~ëÖìëÜá~å= É= ~Öçääá~å= ãÉ= îÉ´çêá= íØ= íÜÉâëì~ê~
áåÇáîáÇì~äáòìÉëÉK= kØëÉ= äáêáòãá= åØ= ÑáääáãÉí= É= íáà= éçÉíáâÉ= É
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íáà= åØ= âØí~= Çó= ÇÜàÉíØîàÉíØëÜ~í= É= ÑìåÇáí= ´ÇçÜÉêØ= É= ãØ
ëÜìãØ= âó= äáêáòØã= ì= é~ëìêì~= éØêãÄ~àíØëáëÜí= ãÉ= íÉã~
ëÜçèØêçêÉ=É=ÜáëíçêáâÉI=éçäáíáâÉI=éØêÖàáíÜØëáëÜí=âçãÄØí~êÉI
êêàÉÇÜáãáëÜí= ÉÇÜÉ= ãØ= ëÜìãØ= ÇÜÉãÄàÉI= ãØêòáI
é~âØå~èØëáI=òÜÖØåàáã=É=êÉîçäíØK=jØ=ëØ=ãáêá=âØíØ=É=éêçîçå
éØêãÄäÉÇÜà~=É=íáà=É=ÑìåÇáí=éçÉíáâÉ=kçëí~äÖàá=éØê=âçÜØê~í=É
êêÉòáâëÜãÉK=

kØ=éçÉòáíØ=É=âØíáà=äáÄêáI=èØ=åìãØêçàåØ=SQ=ëçëÜI=ëáâìê=åØ
åàØ= ëÜáêáí= ÑáäãáI= éçÉíá= àç= îÉíØã= á= êáâíÜÉÜÉí= ãÉ= åçëí~äÖàá
îÉåÇäáåÇàÉë=J=sÉäÉëÜíØëI=êêØåàØîÉI=ÑáëáíI=píêìÖØëI=ÑØãáàØêáëØ
É= êáåáëØ= ëØ= íáà= EiØãëÜI= gÉíØëÜâêáã= á= îçÖØä= éçÉíáâI= hØåÖØ
éØê= íØ= é~êáå= É= ÑáëáíI= iáëá= á= sçàåÅØëI= p~ê~àäáíØ= É= píêìÖØëI
q~âáã=ãÉ=îÉåÇáåÇàÉåI=hçêåáòØ=É=òîÉêÇÜìê=ÉíàKFI=àç=îÉíØã
ëÜéêÉÜ= ÇÜÉãÄàÉå= É= ã~ÇÜÉ= éØê= âçÜØå= É= áâìêI= ëáÇçãçë
éØê= åàÉêØòáí= É= Ç~ëÜìêI= Ñ~ãáäà~êØ= É= ãáèI= èØ= í~ëÜãØ= â~åØ
áâìê= åØ= ÄçíØå= É= éØêíÉàãÉ= EbäÉÖàá
éØê= ãçíêØåI= jçíê~íI= ^ÇáÉìI
~Ç~ëÜ>I= bäÉÖàá= éØê= kÇçÅ= dàÉíàÉåI
páé~êáI= hØêâçà= ÄìòØèÉëÜàÉå= É
ÜìãÄìêI=eçã~òÜ=éØê=éçÉíÉëÜØå
_K= aKI= jÉãÉåíç= ãçêá>I= kçíÉëá
ÉíàKFI=
àç=
îÉíØã=
ëÜéêÉÜ
é~âØå~èØëáåØ=É=îÉíãáåØ=É=éçÉíáí
èØ=â~=éêáíìê=ãØ=ëÜìãØ=åÖ~=àÉí~
ÇìâÉ= É= ëÜéØêÑ~èìê= ÑìèáëÜØã
ÉÇÜÉ= ãØêòáåØ= èØ= ë~= îàÉå= É= á
ëÜíçÜÉí= åàÉêáìí= àç= îÉíØã= ãÉ
ãçëÜØå=EmçÉíá=ãÉ=âçåÉI=b=ìåØ
~ë=`ìÅ=åìâ=â~ãI=hØåÖ~=É=éçÉíáí
íØ=âó´ìêI=qêá=â~íêÉå~I=m~=Ö~òI=é~
äçíI= mêçîáãá= EOFI= êáéêçîáãI
jØêòá~I=qçâØ=É=èáÉää=ÉíàKFI=éçê=åØ
åàØ=åìãØê=éçÉòáëÜ=íØ=íáà=ÖàÉàãØ
ÄáçÖê~ÑáåØ= É= ÅçéØòì~ê= íØ
hçëçîØë=ÇÜÉ=íØ=ëÜèáéí~êØîÉ=åØ
éØêÖàáíÜØëáI= åØ= íØ= îØêíÉíØ
åàçÜáã=Çê~ãØå=É=íóêÉK=
eáëíçêá~= É= ä~ëÜíØëá~I= äìÑí~I
ÇØëÜãçêØíI= é~ëäìÑí~I= ÄìêÖàÉíI
îÇÉâà~= É= áÇÉ~äÉîÉI= òÜÖØåàáãáI
é~Ä~ê~òá~I= ÖàÉåÇà~= ëçÅá~äÉ= ÇÜÉ= íØ= âØèáà~= íØ= ääçàÉîÉ= íØ
åÇêóëÜãÉI= èØ= ÇáåØ= íØ= ëÜÑ~èÉå= åØ= ãàÉÇáëÉ= íØ
éê~é~åÖÉäìê~= åÖ~= ~êëóÉí= ãØ= íØ= åÇêóëÜãÉI= ëÜíêç=ÜÉå= åØ
åàØ= åìãØê= àç= íØ= îçÖØä= éçÉòáëÜ= Eeáà~= àçíÉ= ãØ= åÇàÉâ
é~ëIa~åëÉ=ã~Å~ÄêÉI=rÇÜØíáãáK=¦åÇêê~I=aêáåá=á=îçÖØä=ÇÜÉ
^ãÉêáâ~=É=ã~ÇÜÉI=béáäçÖ=éØê=~í~=èØ=îê~åØI=jçåçäçÖ=á=íØ
êØåØîÉ= åØ= oÉ´~âI= `ÉêíáÑáâ~í~= É= äáåÇàÉëI= máÉÇÉëí~ä= ÄçëÜI
kÇçÇÜá=ãØ=NT=ëÜâìêíI=mØêëÉ=ã~ÇÜØêá\I=jØëáãI=aóÉêíI=hó
îÉåÇI=dê~Ñáí=åØ=ÄìäÉî~êÇI=eÉêÉòáI=iìäÉí=É=wîáÅêØë=ÇÜÉ=^êí~
åÖ~= qÉíçî~I= oçã~åÅØ= îÉêÉI= bêçëI= kçëí~äÖàá= éØê= âçÜØ= íØ
êêÉòáâëÜãÉI= pçÇáíàÉ= åÖ~= Ä~ääâçåáI= aìÑ= ëÜÉâìàëÜI= aÉäáê
ÇáãØêçê= ÉíàKFI= âìêëÉ= åìâ= ãìåÖçàåØ= ~ë= éçÉòáíØ= èØ= ì~
âìëÜíçå= åàÉêØòîÉ= íØ= òÉãêØë= J= Öêì~ëI= åáéáíI= ãáèØëáëØ
EkçâíìêåçI= jáêØëÉ~êÇÜàÉI= aìâÉ= ëçÇáíìê= éçêíêÉíáå= íØåÇI
j~êáåØí= É= ÜáëíçêáëØI= ^êíá= á= jåÉãçòáåØëI= kàØ= ãáèØëá
äÉíê~êÉ ÉíàKFK=iáÄêá=ãÄóääÉí=ãÉ=éçÉòáåØ=â~íØêî~êÖØëÜÉ= ràâ
á= îÉíãì~ê EÉéáäçÖFI= É= Åáä~= àç= îÉíØã= éØêãÄóää= âØíØ
éØêãÄäÉÇÜàÉ= éçÉòáëÜ= éçI= åàØâçÜØëáëÜíI= òÄìäçå= è~êíØ
ëÜéáêíáå= É= éçÉíáíI= ÖàÉåÇàÉå= É= íáà= ÉãçÅáçå~äÉ= åØ= åàØ= è~êâ
âçÜçê=é~â=~=ëÜìãØ=íØ=éØêÅ~âíì~êK

aç=íØ=îÇÉë=åàØ=ÇáíØ=åØ=âØíØ=éóää=~ëÑ~äíá
wÉãØê~â=É=á=éáâØääì~ê=é~=Ñà~äØ=É=é~=òØ
aç=íØ=áâ=Ñáääáâ~í=~=åÖ~=áåÑ~êâíJáå~íá=
råØ=ìàâì=á=îÉíãì~ê=^sK
Eràâ=á=îÉíãì~êF
kØ=íçâØ=É=åØ=èáÉää=ëìÄàÉâíá=éçÉíáâ=åÇáÜÉí=á=ÜìãÄìê=É=ÄçëÜ
ëÉéëÉW

hØêâçå=éêçêÉ=éçëÜíØ=É=ä~êí
kàØ=ÖêáãØ=äìãíìêáK
jÄÉíÉíI=~àãÉI=Çì~êíÜ~íØ
pá=åàØ=~êáñÜáK=
EqçâØ=É=èáÉääF
pá=åØ=âêáàáãÉí=É=é~ê~I=~ëÜíì=ÉÇÜÉ=åØ=éçÉòáíØ=É=âØíáà=äáÄêáI
âìàíáãÉí= É= ÑØãáàØêáëØ= É= íØ= êáåáëØ= î~òÜÇçàåØ= í~= âÉåØ
íÜàÉëÜíØëáåØ= É= ÄìíØëáåØ= èØ= ÇØëÜáêçÜÉí= É= èØ= âØêâçÜÉí
é~êÉëÜíìêI=éçê=èØ=åìâ=ÖàÉåÇÉí=~ëâìåÇ=íàÉíØêX=î~òÜÇçàåØ
í~=âÉåØ=éÉëÜØå=èØ=Ä~êíÉí=ÇÉêá=âìê=ÑáâÉí=ÇêáíØò~=É=ÑìåÇáí=É
àÉíØëX=î~òÜÇçàåØ=íØ=ëàÉääáå=åçëí~äÖàá=èØ=åìâ=íêÉíÉí=ãÉ=~ëÖàØX
î~òÜÇçàåØ=íÛá=à~éáå=éçÉíáí=åñáíàÉ=éØê=íØ=ÉÅìêI=ÉÇÜÉ=âìê=~íç
à~åØ=âìàíáãÉ=íØ=åàØ=âçÜÉ=íØ=êêÉòáâëÜãÉK

KULTURË
jØ=é~í=íÜØåØ=Çáâìê=áã=~íØX
kÇàÉëØ=é~ëíØ=ÇÜÉ=áãÉ=ØãØW
iØãëÜ=É=ÖàÉíØã=âØíØ=ÄçíØ
aÜÉ=äØãëÜ=Çç=í~=äØãØ>Ò
EiØãëÜF
jçë=âØêâçåá=åÖ~=ìåØ=âØåÖØ=~ë=î~êÖ
hØë~à=å~íÉ=é~=éáëÜØ=É=é~=ÇêáíØKKK
pÉ=ÑêóãØòáãá=ãØ=â~=íêÉíìê=ä~êÖI=ä~êÖ
b=Ñà~äØí=ãØ=à~åØ=äáÇÜìê=åóàÉ=åØ=ÑóíK
Eh~íêÉå~F
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Rexhep Ferri dhuron portretin
e Pjetër Bogdanit
hçëçîØëK=kØ=îáíáå=NVTQ=ØëÜíØ=òÖàÉÇÜìê
éÉÇ~ÖçÖ= á= ^â~ÇÉãáëØ= ëØ= ^êíÉîÉ
cáÖìê~íáîÉ= åØ= mêáëÜíáåØK= jØ= NVTR= â~
Ñáíì~ê=´ãáãáå=É=p~ääçåáí=mê~åîÉêçê=éØê
éáâíìêØ= íØ= pÜçè~íØë= ëØ= ^êíáëíØîÉ
cáÖìê~íáîØ= íØ= hçëçîØëK= kØ= îáíáå= NVVV
ØëÜíØ=òÖàÉÇÜìê=ëÉâêÉí~ê=á=pÉâëáçåáí=íØ
^êíÉîÉ= åØ= ^pÜ^h= ÇÜÉ= åØ= îáíáå= OMMM
ØëÜíØ= òÖàÉÇÜìê= ~åØí~ê= á= êêÉÖìääí= á
^pÜ^hJìíK= hêáíáâ~= á= â~= îäÉêØëì~ê= ä~êí
îÉéê~í= É= íáà= åØ= ~ëéÉâíáå= ~êíáëíáâK= h~
Äçíì~ê= ÉÇÜÉ= Çáë~= éØêãÄäÉÇÜàÉ= íØ
éçÉòáîÉ= ëá= ÇÜÉ= Çáë~= êçã~åÉK
bâëéçòáí~=É=íáà=É=ÑìåÇáí=É=í~éáÅÉêáîÉ=åØ
^â~ÇÉãáåØ=É=^êíÉîÉ=ÇÜÉ=pÜâÉåÅ~îÉI
â~= êáâçåÑáêãì~ê= êØåÇØëáåØ= É= íáà= ëá
~êíáëí=áåÇÉêÇáëáéäáå~êI=éçê=ÉÇÜÉ=ëá=éÉêJ
ëçå~äáíÉí= ÇáåàáíçòI= éØêÑ~èØëìÉë= á
íê~ëÜØÖáãáëØ=~êíáëíáâÉ=íØ=hçëçîØëK

mçêI= Éåíìòá~òãá= É= ëÜéêÉë~= èØ= ëÜçèØêçàåØ= ãçëÜØå= É
êáåáëØ= É= íØ= éàÉâìêáëØI= êêàÉÇÜáãáëÜí= ÉÇÜÉ= éçÉòáåØ= É
ÄçíáãÉîÉ=íØ=ãØÜÉêëÜãÉ=íØ=^Öáã=sáåÅØëI=åØ=âØíØ=äáÄØê=~íç
í~ëÜãØ=âØãÄÉÜÉå=ãÉ=òÜÖØåàáãáå=É=é~âØå~èØëáåØI=âìê=É
âìê= ÉÇÜÉ= ãÉ= êÉîçäíØå= É= ÇìâëÜãÉK= jìåÇ= íØ= íÜìÜÉíI
éê~åÇ~àI=ëÉ=éçíÜì~àëÉ=íØ=ÖàáíÜ~=éçÉòáíØ=éØêëÜâçÜÉå=åÖ~
åàØ=Ñáää=á=éØêÄ~ëÜâØí=á=ãÄØëÜíàÉääØ=ãÉ=åàØ=ëá=ÜáàÉ=ãØêòáÉI
îÉíãáÉ=É=íêáëÜíáãáI=âìê=É=âìê=ÉÇÜÉ=òÜÖØåàáãáI=èØ=äÉñìÉëá=É
åÇáÉå=íÜÉääØK=
mçÉíá= íêÉÖçå= íÉàåÇàÉëÜãØêá= éØê= íØ= âØèáà~íI= éØê
é~ÇêÉàíØëáíØ= É= íØ= ÖàáíÜ~= ääçàÉîÉI= éØê= ëÜÑóíóêáãÉí= èØ= â~åØ
ãÄìëÜìê=àÉíØå=íçåØ=âØí~=Çó=ÇÜàÉíØîàÉíØëÜ~í=É=ÑìåÇáíW

dàáíÜåàØ=É=ãØ=ëÜìãØ=ÇóÉê=íØ=ÜÉâìêí~
ÖàáíÜåàØ=É=ãØ=ëÜìãØ=ÇóÉê=íØ=ÄäáåÇì~ê~
ÖàáíÜåàØ=É=ãØ=ëÜìãØ=íØ=Ä~êêáâ~Çì~êKKK
†Çç=ÇáíØ=É=ãØ=ëÜìãØKKK
b=äìÑí~=â~=ãÄ~êì~ê>
EaóÉêíF
^àç=èØ=á=Ä~ëÜâçå=éçÉòáíØ=É=^Öáã=sáåÅØë=éØêÖà~íØ=îáíÉîÉ
ØëÜíØ= ~íÇÜÉí~êá~I= Ç~ëÜìêá~= éØê= ÖàáíÜ´â~= ~ãí~êÉK
pÜèÉíØëáãá= ÇÜÉ= ~ÇÜìêáãá= éØê= íØ= éØêÄ~ëÜâØí~í= íçå~I= åØ
êÉåÇ=íØ=é~êØ=éØê=ÖàÉçÖê~ÑáåØ=É=ÜáëíçêáåØ=âçãÄØí~êÉI=éØê
ÖàìÜØå= É= âØåÖØåI= éØê= äáêáåØ= É= ÇØëÜãçêØí= ÉåÇÉå= åØ
ëÜìãØ= éçÉòá= íØ= âØíáà= îØääáãáK= aáâìàí= ëçíI= åØ= âçÜØå= ëá
íÜìÜÉí=âçòãçéçäáíÉ=~=åØ=âçÜØå=É=éêáêàÉîÉ=ÖäçÄ~äáëíÉI=Çáë~
åÖ~=âØíç=íÉã~=ãìåÇ=íÛá=ÇìâÉå=ãÄ~ëÉ=íØ=íÉàâ~äì~ê~I=éçê
éØê= éçÉíáå=sáåÅ~= ~íç= à~åØ= íÉã~= íØ= ÖàáíÜãçåëÜãÉ= ÇÜÉI
ëáÇçãçëI= à~åØ= íØ= éØêí~ëÜãÉ= àç= îÉíØã= éØê= êØåÇØëáåØ= É
íóêÉ= èÉåØëçêÉI= éçê= ÉÇÜÉ= éØê= éÉëÜØå= âìéíáãçêÉ= É
ëáãÄçäáâÉ=èØ=Ä~êíáå=éØê=åàØ=éçéìää=íØ=îçåì~êI=ãÉÖàáíÜØëÉ
íØ=åÖìäáíìê=ÖàáíÜãçåëÜØã=åØ=âØíç=ëÜâêÉé~=íØ=_~ääâ~åáíI=á
ëÜâ~éØêÇÉêÇÜìê=åØ=Çáë~=ëÜíÉíÉ=É=ëÜíÉíÉÒK=

kÉ=ê~ãØ=ëá=Öêìêá=åÖ~=Ççê~=É=ñÜÉä~íáí
kØ=âØíç=ÖØêñÜÉ=É=ëâØêâ~=íØ=_~ääâ~åáíK
EjçåçäçÖ=á=íØ=êØåØîÉ=åØ=oÉ´~âF
gÉíçà=åØ=îÉåÇáå=âì=äáêá~=ØëÜíØ=ÉåÇÉ=ÉãØê=âìéíáãáX
hì=~ëâìëÜ=åìâ=É=Çá=åØ=â~=~êÇÜìê=~éç=àç=îØêíÉí=~àçKKK
gÉíçà=åØ=îÉåÇáå=É=Ä~åì~ê=ãÉ=ëâääÉîØê=íØ=Ä~êÇÜØI
nØ=èÉëÜáå=ëá=âäçìåØ=ÉÇÜÉ=âìê=ÇìÜÉí=è~êØK=
Ehó=îÉåÇKKKF
mØêîÉ´= ëÉã~åíáâØë= ~íÇÜÉí~êÉI= éçÉòáåØ= É= ^Öáã=sáåÅØë= É
â~ê~âíÉêáòçàåØ= ÉÇÜÉ= äÉâëáâì= á= éØêòÖàÉÇÜìê= ÇÜÉ= äÉâëáâì
íçéçåáãáâK= _áÉå= åØ= ëó= ëáÇçãçë= ~åíêçéçåáãÉí= É
íçéçåáãÉí= É= ëÜìãí~= åÖ~= Üáëíçêá~= àçåØ= âìäíìêçêÉI
éØêâ~íØëáëÜí= âçãÄØí~êÉI= íØ= Åáä~í= éçÉíá= á= ~âíì~äáòçå= åØ
ãØåóêØ= Ñìåâëáçå~äÉI= ÇìâÉ= âêáàì~ê= éØêãÉë= âØíóêÉ
ëÜØåàìÉëîÉ= äáêáâØ= åàØ= ÖàÉçÖê~Ñá= É= åàØ= Üáëíçêá= ëÜéáêíØêçêÉ
ëÜèáéí~êÉ=íÜÉâëìÉëÜØã=ãÄêÉëØäØåØëÉK=kØ=íØ=îØêíÉíØI=èØ
åÖ~= ÑáääáãÉí= É= íáà= éçÉíáâÉI= åÇáÜÉí= ÑìèáëÜØã= éê~åá~= É
äÉâëáâìí= èØ= ëÜØåçå= Éãê~= îÉíà~âØ= ÇÜÉ= ÉãØêîÉåÇÉ= ãÉ
Ñìåâëáçå=ëáãÄçäáâK

kìâ=ãìåÇ=íØ=ëÜâçà=åØ=èóíÉíáå=É=iÉòÜØë
m~ë=áâàÉë=åÖ~=âàç=ÄçíØ=íØ=kÇçÅ=dàÉíàÉëK
EbäÉÖàá=éØê=kÇçÅ=dàÉíàÉåF
mØê=~êÇÜàÉå=íØåÇÉ=åìâ=èáíØã=éìëÜâØI
páé~ë=ò~âçåáí=íØ=ä~ëÜíØ=íØ=Ñáëáí=íáã
^ë=åØ=sÉäÉëÜíØI=~ë=åØ=mêáëÜíáåØI=
~ë=åØ=_êìâäáåKKK=
i~àãá=éØê=~êÇÜàÉå=íØåÇÉ=åØ=àÉíØI
r=éØêÜ~é=êêìÑÉëÜØã=åØ=áåíÉêåÉíKKK
EjáêØëÉ~êÇÜàÉF
mØê=~è=ë~=ì=íÜ~=ÇÉêá=í~ëÜ=ãìåÇ=í~=åñàÉêêáã=éØêÑìåÇáãáå
ëÉ= éçÉòá~= É= ^Öáã=sáåÅØë= ØëÜíØ= éçÉòá= ãÉ= ëÉã~åíáâØ= íØ
åÖàÉëÜìê=Ç~ëÜìêáÉ=É=~íÇÜÉÇ~ëÜìêáÉK

Esáàçå= åØ= åìãêáå= É= ~êÇÜëÜØã= íØ= Ö~òÉíØëK= j~êêØ= åÖ~
êÉîáëí~=^â~ÇÉãá~ÒF
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mofpeqfk¦I= OQ= g^k^o J hçäÉâëáçåá= á
d~äÉêáëØ= hçãÄØí~êÉ= íØ= ^êíÉîÉ= íØ
hçëçîØë= ØëÜíØ= é~ëìêì~ê= ãÉ= Çó= îáò~J
íáãÉ= íØ= ÇÜìêì~ê~= åÖ~= ~â~ÇÉãáâ
oÉñÜÉé= cÉêêáK= sáò~íáãÉí= É= ÇÜìêì~ê~
à~åØW= ?mçêíêÉíá= á= màÉíØê= _çÖÇ~åáí?
ENVUSFI= íìëÜ= åØ= äÉíØêI= ã~ÇÜØëá~= TM= ñ
NMMÅã=ÇÜÉ=?mçêíêÉí=á=ÇóÑáëÜíØ?=ENVURFI
íìëÜ=åØ=äÉíØêI=ã~ÇÜØëá~=NMM=ñ=TM=ÅãK
?bÇÜÉ= éëÉ= É= Çá= ëÉ= Öà~íØ= âØíóêÉ= NU
îàÉíØîÉ=é~ë=äìÑíØë=ëØ=ÑìåÇáí=ØëÜíØ=Ü~êJ
êì~ê= áÇÉà~= ÇÜÉ= ÇØëÜáê~= èØ= ÉÇÜÉ
hçëçî~= í~= âÉíØ= áåëíáíìÅáçåáå= ãØ= íØ
ä~êíØ=íØ=~êíÉîÉ=é~ãçêÉI=jìòÉìå=É=^êíáí
_~ëÜâØâçÜçêI= ãÉ= âØíØ= ê~ëí= á= Ñ~ä~= éØê
âØíØ= âçäÉâëáçå= Çó= îáò~íáãÉI= éØê
jìòÉìå=èØ=ØëÜíØ=Ü~êêì~êI=éØê=íØ=Åáäáå
é~ê~=PM=îàÉíØîÉ=à~åØ=ãÄäÉÇÜìê=É=ÄäÉêØ
ëÜìãØ=îÉéê~=íØ=Åáä~í=í~åá=ÖàÉåÇÉå=åØ
ÇÉéçåØ= É= d~äÉêáëØ= hçãÄØí~êÉK= dà~íØ
îáíÉîÉ= íØ= ÑìåÇáí= âçÜØ= é~ë= âçÜÉ= ÑäáíÉà

éØê= léÉêØåI= éçê= éØê= ^êíÉí= m~ãçêÉ
ëÜìãØ= é~âÁ= kàØ= éçéìää= èØ= åìâ= É
ãÄ~å=Öà~ääØ=íê~ÇáíØå=ØëÜíØ=ÜìãÄØë=á
ã~ÇÜ?I= â~= íÜØåØ= cÉêêá= Öà~íØ= í~âáãáí
ãÉ= ÇêÉàíçêÉëÜØå= É= d~äÉêáëØI= ^êí~
^Ö~åáK=
oÉñÜÉé= cÉêêáI= éáâíçêI= éêçÑÉëçê= É
ëÜâêáãí~ê= I= â~= äáåÇìê= åØ= hìâØë
EpÜèáéØêáF=åØ=îáíáå=NVPTK=jØ=NVRU=â~
ãÄ~êì~ê= pÜâçääØå= É= jÉëãÉ= íØ= ^êíáí
åØ= mÉàØK= jØ= NVSO= â~= Äçíì~ê= éçÉòáíØ
åÖ~= Åáâäá= ëÜØíáíØëáí= É= äçÇÜìê= åØ
êÉîáëíØå= äÉíê~êÉ= ?gÉí~= É= êÉ?= åØ
mêáëÜíáåØK
kØ=îáíáå=NVSS=â~=Çáéäçãì~ê=åØ=aÉÖØå
É= máâíìêØë= jçåìãÉåí~äÉ= åØ
^â~ÇÉãáåØ=É=^êíÉîÉ=åØ=_ÉçÖê~ÇK=kØ
îáíáå= NVTM= â~= ãÄ~êì~ê= ëíìÇáãÉí
é~ëìåáîÉêëáí~êÉ= åØ= ^â~ÇÉãáåØ= É
^êíÉîÉ=åØ=_ÉçÖê~ÇK=jØ=NVTN=â~=ã~êêØ
´ãáãáå= É= ÇÜàÉíçêáí= íØ= hìîÉåÇáí= íØ

Shkololli: Arti shqiptar, hov
në skenën ndërkombëtare
qfo^k¦I= OQ= g^k^o J jáåáëíêà~= É
hìäíìêØë= É= pÜèáéØêáëØI= jáêÉä~
hìãÄ~êçI=â~=éêÉò~åíì~ê=ÇêÉàíçêáå=É
êá= íØ= d~äÉêáëØ= hçãÄØí~êÉ= íØ= ^êíÉîÉ
Edh^FI=bêòÉå=pÜâçäçääáK=?pçí=ÑáääçàãØ
åàØ=Éí~éØ=íØ=åàØ=Ä~ëÜâØéìåáãá=íØ=êáI
ÇìâÉ= éêÉò~åíì~ê= ÇêÉàíçêáå= É= êá= íØ
dh^JëØI=bêòÉå=pÜâçäçääáI=á=Åáäá=åàáÜÉí
åØ=Ü~éØëáêØå=É=~êíáí=íØ=pÜèáéØêáëØI=íØ
hçëçîØëI= íØ= ê~àçåáíI= éçê= ÉÇÜÉ= éØêíÉà
ê~àçåáí=íçåØI=ëá=åàØ=åÖ~=ãÉå~ñÜÉêØí
ãØ= íØ= ëìâëÉëëÜØãI= ëá= åàØ= ~êíáëí= ãÉ
ëÜáàÉ= íØ= ÜçääØ= ÇÜÉ= ÉäÉÖ~åíÉI= èØ= â~
íêÉÖì~ê= ëÉ= ´Ñ~êØ= ØëÜíØ= åØ= ÖàÉåÇàÉ= íØ
ÄØàØ= åØ= âêóÉ= íØ= d~äÉêáëØ= hçãÄØí~êÉ
íØ=hçëçîØë?I=â~=íÜØåØ=hìãÄ~êçK=
kÇØêë~= ÇêÉàíçêá= á= êá= á= dh^JëØI= bêòÉå
pÜâçäçääáI= â~= ëÜéêÉÜìê= ãáêØåàçÜàÉå
éØê= ÄÉëáãáå= èØ= èÉîÉêá~= ëÜèáéí~êÉ= á
â~= ÇÜØåØ= éØê= ÇêÉàíáãáå= É= âØë~à
Ö~äÉêáÉK=^á=â~=íÉà´ì~ê=ëÉ=éìå~=É=íáà=Çç
íØ= ÑçâìëçÜÉí= åØ= êêáíàÉå= É= åáîÉäáí= íØ
éêÉò~åíáãáí= íØ= ~êíáí= ëÜèáéí~ê= à~ëÜíØ
âìÑáàîÉK= ?¦ëÜíØ= åÇÉê= á= îÉ´~åíØ= éØê
ãì~= ÉãØêáãá= åÖ~= nÉîÉêá~= É
pÜèáéØêáëØI= ÇêÉàíìÉë= á= d~äÉêáëØ
hçãÄØí~êÉ= íØ= ^êíÉîÉ= íØ= pÜèáéØêáëØK
_Éëçà= ëÉ= åØ= âØíç= ãçãÉåíÉ= ëâÉå~

~êíáëíáâÉI=~êíá=ëÜèáéí~ê=ÇÜÉ=pÜèáéØêá~
îÉíØI=ã~êêáå=åàØ=â~Ü=íØ=à~ëÜíØò~âçåJ
ëÜØã=åØ=ëâÉåØå=~êíáëíáâÉ=åÇØêâçãJ
ÄØí~êÉK= jÉåÇçà= ëÉ= îáòáçåá= áã= éØê
âØíØ=Ö~äÉêá=Çç=íØ=àÉíØ=éç=âó=~ëéÉâíI=âì
Çç= í~= ëÜíóàØ= ~êíáå= é~ãçê= èØ= íØ= âÉíØ
âØíØ=Üçî=åØ=ëâÉåØå=åÇØêâçãÄØí~êÉI
éçê= ÖàáíÜãçåØ= ÇÜÉ= ~ëåàØÜÉêØ= é~= á
Ü~êêì~ê= í~äÉåíÉí= îÉåÇçêØI= èØ= ÄÉëçà
ëÉ= â~åØ= âçåíêáÄì~ê= ãØ= ëØ= ãáêá= ãÉ
éêçÇìâíáå= ãØ= íØ= ãáêØI= èØ= ãìåÇ= íDá

à~éØ= ÇáâìëÜ= ëÜíÉíáí= åØ= åáîÉä
åÇØêâçãÄØí~êK= _Éëçà= ëÉ= âàç= ØëÜíØ
è~ëà~=èØ=dh^=ÇìÜÉí=íØ=ÑêóãçàØ=åØ=íØ
~êÇÜãÉåI=éØê=îáíÉí=èØ=å~=éêÉëáå?I=â~
íÜØåØ=pÜâçäçääáK=
kÖ~= îáíá= OMNN= ÇÉêá= åØ= îáíáå= OMNR
pÜâçäçääá= â~= ÇêÉàíì~ê= d~äÉêáåØ
hçãÄØí~êÉ= íØ= hçëçîØëI= éÉêáìÇÜØ
Öà~íØ= ëØ= ÅáäØë= â~= ãìåÇØëì~ê= éàÉëØJ
ã~êêàÉå= É= hçëçîØë= åØ= _áÉå~äÉå= É
sÉåÉÅá~ëK
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Kosova dhe Shqipëria mësojnë
kundërshtarët në Ligën e Kombeve
Shqiptarët i kanë
mësuar kundërshtarët
në garën më të re në
futboll të njohur si
Liga e Kombeve.
Kosova do të përballet me Azerbajxhanin,
Maltën dhe Ishujt
Faroe, kurse
Shqipëria do të ketë
punë me Skocinë dhe
Izraelin

LIGA A
Grupi 1: Gjermania, Franca, Holanda
Grupi 2: Belgjika, Zvicra, Islanda
Grupi 3: Portugalia, Italia, Polonia
Grupi 4: Spanja, Anglia, Kroacia
LIGA B
Grupi 1: Sllovakia, Ukraina, Çekia
Grupi 2: Rusia, Suedia, Turqia
Grupi 3: Austria, Bosnja e Hercegovina, Irlanda e Veriut
Grupi 4: Uellsi, Irlanda, Danimarka
LIGA C
Grupi 1: Skocia, Shqipëria, Izraeli
Grupi 2: Hungaria, Greqia, Finlanda, Estonia
Grupi 3: Sllovenia, Norvegjia, Bullgaria, Qipro
Grupi 4: Rumania, Serbia, Mali i Zi, Lituania
LIGA D
Grupi 1: Gjeorgjia, Letonia, Kazakistani, Andorra
Grupi 2: Bjellorusia, Luksemburgu, Moldavia, San Marino
Grupi 3: Azerbajxhani, Ishujt Faroe, Malta, Kosova
Grupi 4: Maqedonia, Armenia, Lihtenshtjani, Gjibraltari

Veton ZYMBERI
PRISHTINË, 24 JANAR - Përfaqësuesja
e Kosovës në futboll dhe kombëtarja e Shqipërisë në futboll i kanë
mësuar kundërshtarët në garën e
re, Ligën e Kombeve. Nga Kosova
të pranishëm në tërheqjen e
shortit ishin kryetari i FFK-së,
Fadil
Vokrri,
sekretari
i
përgjithshëm, Eroll Salihu, trajneri
i Përfaqësues A, Muharrem Sahiti
dhe menaxheri Bajram Shala.
Kosova u përfshi në grupin 3 të
Ligës D, ku do të përballet me
Azerbajxhanin, Maltën dhe Ishujt
Faroe. Ndërsa Shqipëria u përfshi
në grupin e parë të Ligës C së
bashku me Skocinë dhe Izraelin.
Ndeshjet e kësaj lige do të
zhvillohen më 6-8 shtator të këtij
viti, kurse ndeshje do të ketë edhe
më 9-11 shtator, 11-13 tetor, 14-16
tetor, 15-17 nëntor dhe 18-20
nëntor.
Federata e Futbollit e Kosovës ka
njoftuar se fituesit e secilit grup në
ligën B, C dhe D do ta sigurojnë
kalimin në një ligë më lart, kurse
skuadrat e fundit në grupe në
ligën A, B dhe C do të bien në një
ligë më poshtë. Ndërkohë, fituesit
e katër grupeve në Ligën A do të
luajnë në qershor të vitit 2019
fazën finale, ku do të dihet edhe
kampioni i parë i Ligës së
Kombeve.
Ndërkohë,
për

skuadrat më të mira në grupet
respektive që paraprakisht nuk e
sigurojnë
biletën
për
Kampionatin Evropian nëpërmjet
ciklit të rregullt kualifikues, u jepet
një mundësi shtesë që këtë ta
kërkojnë nëpërmjet fazës së "playoff"-it të Ligës së Kombeve që
luhet në mars të vitit 2020.

Deklaruan pas shortit
Fadil Vokrri, kryetar i FFK-së:
"Trajneri është shumë i rëndësishëm, por nuk jemi ende të vendosur. Shorti është i vështirë, pasi
kemi kundërshtar të fortë,
Azerbajxhanin, që në eliminatoret
e fundit mori 10 pikë. Ne do të
bëjmë më të mirën dhe besojmë
se jemi më kualitativë se Malta
dhe Ishujt Faroe. Azerbajxhani për
ne është skuadra më e fortë e
grupit. Gjithsesi objektivi ynë
është ta marrim vendin e parë në
grup. Stadiumi i kombëtares është
me rëndësi dhe, pavarësisht se ne
jemi ndierë shumë mirë në
Shkodër, është e rëndësishme ta
kemi stadiumin tonë. Sa i përket
trajnerit, shumë shpejt do të kemi
një emër. Kjo do të ndodhë për

pak ditë. Kemi hyrë në një fazë të
rëndësishme dhe besoj se në
mesin e muajit të ardhshëm do të
kemi një emër. Janë shumë kandidatë. Besoj se shumë shpejt do të
kemi një emër".

për faktin se jemi federatë që veç
sa po i bëjmë hapat e parë në
UEFA dhe FIFA. Ky është rezultat i
punës sonë, komisionit të gjyqtarëve, në veçanti paraqitja e mirë
e treshes që është vlerësuar lart
edhe nga kontrollorët. E gjithë kjo
po kurorëzohet me dy treshe e që
besojmë se në të ardhmen do të
kemi më shumë gjyqtarë në

Anulohet

Muharrem Sahiti, trajner i
Kosovës: "Grupi nuk është i lehtë.
Do të tentojmë të fitojmë, por
misioni do të jetë i vështirë. Nëse
luan mirë grupi bëhet i lehtë, por
nëse luan keq grupi shndërrohet
në të vështirë".
Armand Duka, president i FShFsë: "Në Grupin C të gjitha skuadrat
janë të forta. Do të dëshiroja të
kishim një grup me katër skuadra.
Skocia nuk më pëlqeu shumë, distanca është e madhe, futbollistët
lodhen nga udhëtimet, por gjithsesi është një aktivitet i bukur dhe
një garë e bukur. Pa dyshim se
pres që ne të jemi të parët. Me dy
kundërshtarë është ende më e
fortë. Nuk janë të sigurta fitoret.
Secila prej skuadrave mund të
renditet e para, por unë uroj të
jemi ne".
Christian Panucci, trajner i
Shqipërisë: "E pranoj shortin, një

Dorëzohen stemat e FIFA-ss për gjyqtarët
PRISHTINË, 24 JANAR - Paraqitja
jashtëzakonisht e mirë e treshes
së gjyqtarëve Genc Nuza me
ndihmësit Fatlum Berisha e Bujar
Selimaj ka bërë që këtë vit FFK-ja
të ketë edhe një treshe të gjyqtarëve me stemën e FIFA-s. "Jemi
të lumtur dhe të privilegjuar që
këtë vit do të kemi dy treshe të
gjyqtarëve me stema të FIFA-s,

ruar kualifikimin duhet t'i fitosh
ndeshjet. Nuk ka rëndësi me sa
kundërshtarë do të luajmë. Ne do
të bëjmë futboll sulmues dhe
shumë tërheqës".

arenën ndërkombëtare", ka thënë
nënkryetari i FFK-së, Agim
Ademi.
Treshet e gjyqtarëve: Genc Nuza,
Fatlum Berisha, Bujar Selimaj dhe
Besfort Kosumi, Fatmir Sekiraqa,
Edmond Zeqiri, kurse në konkurrencën e femrave Lumturije
Muhadri. Në futsall: Besar Beqiri
dhe Besart Ismajli.

miqësorja

Kosova Azerbajxhani

grup i ekuilibruar, dy kundërshtarë të mirë, ne gjithashtu jemi
një skuadër e mirë. Është një grup
me tri skuadra, që detyron të
gabosh më pak. Do të ishte më
mirë të ishte një grup i plotë, por
edhe me katër skuadra ndeshjet
janë të forta. Kemi skuadrën që
mund ta fitojmë grupin dhe do ta
luajmë deri në vdekje. Për ta sigu-

PRISHTINË, 24 JANAR - Ndeshja
miqësore në mes të
Përfaqësueses së Kosovës në
futboll dhe Azerbajxhan, e
paraparë të zhvillohet më 2
shkurt në Antalia të Turqisë,
është anuluar nga
Azerbajxhani. Ky vendim ka
ardhur pas shortit që është
hedhur të mërkurën në
Lozanë në kuadër të Ligës
së Kombeve e ku Kosova
dhe Azerbajxhani janë caktuar në kuadër të grupit të
tretë të Ligës D së bashku
me Maltën dhe Ishujt Faroe.
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Xhudistët e Kosovës ngriten në ranglistën botërore
PRISHTINË, 24 JANAR - Xhudistët e
Kosovës, pas suksesit që patën
në Grand Prix të Tunizisë, kanë
shënuar ngritje në ranglistën e
re botërore të xhudos. Ngritjen
më të madhe e ka shënuar Akil

Gjakova, i cili është ngritur për
14 vende dhe tani mban vendin
e 17 me 1 465 pikë. Distria
Krasniqi është ngritur për tri
pozita dhe tani në vendin e
katërt ka 3 800 pikë. Në të

njëjtën kategori kampionia
olimpike Majlinda Kelmendi ka
pësuar rënie për një pozitë dhe
tani mban vendin e shtatë me
3 520 pikë. Kujtojmë se
Kelmendi nuk ka garuar në

Grand Prix të Tunizisë. Kurse
medalistja e artë në Tunizi,
Nora Gjakova, është ngritur
për një pozitë. Ajo mban
vendin e gjashtë me 3 390 pikë
në kategorinë 57 kilogramë.

Shpërblehen xhudistët
"Ministria do të vazhdojë të jetë në mbështetje dhe përkrahje tuaj, por jo vetëm për
xhudon, por për të gjitha disiplinat sportive dhe në mbështetje të vazhdueshme
edhe për Federatën", ka thënë ministri Gashi
PRISHTINË, 24 JANAR - Ministri i Kulturës,
Rinisë dhe Sportit (MKRS), Kujtim
Gashi, ka ndarë shpërblimet shtetërore
për xhudistët Distria Krasniqi e Akil
Gjakova dhe për trajnerin Driton Kuka,
pas rezultateve të arritura në
Kampionatin Evropian të Xhudos, i cili
është mbajtur në nëntor të vitit të kaluar në Podgoricë, në një vlerë të
përgjithshme prej 12.750 eurosh.
Në bazë të rregullores për ndarjen e
shpërblimeve shtetërore për sportistët
që arrijnë rezultate kulmore në garat
ndërkombëtare, ministri Gashi i ndau
shpërblimin prej 5 000 eurosh xhudistes Distria Krasniqi, e cila fitoi
Medaljen e Artë në këtë kampionat në
kategorinë deri në 52 kg. Ndërkaq
xhudistit Akil Gjakova i takoi shpërblimi në vlerë prej 3 500 eurosh për fitoren
e Medaljes së Argjendtë në kategorinë
deri në 73 kg, kurse trajneri Driton
Kuka mori shpërblimin 2 500 euro si
trajner i Distria Krasniqit dhe 1 750
euro si trajner i xhudistit Gjakova.
"Ministria do të vazhdojë të jetë në
mbështetje dhe përkrahje tuaj, por jo
vetëm për xhudon, por për të gjitha
disiplinat sportive dhe në mbështetje
të vazhdueshme edhe për Federatën",
ka thënë Gashi, i cili bëri me dije se të
gjithë ata sportistë që sjellin rezultatet
do të vazhdojnë ta kenë mbështetjen e
MKRS-së. "Përkushtimi ynë si ministri
nuk do të mungojë edhe në ditët në
vazhdim. Sportistët të cilët po i sjellin
rezultate Kosovës në vazhdimësi,
veçanërisht sportistët e xhudos, janë
krenaria jo vetëm e jona si Ministri, por
edhe e Republikës së Kosovës dhe të
gjithë qytetarëve të Kosovës", u shpreh
ministri, duke shprehur falënderim
edhe për trajnerin Kuka që si rezultat i
punës dhe angazhimit të tij vijnë edhe

këto suksese.
Ministri Kujtim Gashi nënvizoi edhe
nënshkrimin e Rregullores për
sponorizim nga ana e MKRS-së, e cila u
mundëson sportistëve dhe sportit në
përgjithësi që të kenë edhe një mënyrë
të re të financimit, përmes bizneseve
dhe donatorëve të ndryshëm dhe kjo
mundëson edhe më shumë zhvillimin
e sportit në përgjithësi, por edhe të
sportistëve në veçanti.
Nga ana e saj, xhudistja Distria Krasniqi
falënderoi ministrin Gashi për fjalët
dhe mbështetjen. "Është kënaqësi kur
mundi ynë shpërblehet në këtë
mënyrë dhe kur e shohim që edhe
institucionet shtetërore po na
përkrahin dhe po besojnë në punën që
po e bëjmë ne. Shpresoj se edhe në të
ardhmen do të kemi suksese dhe kësi
lloj bashkëpunimi", u shpreh xhudistja
Krasniqi.
Akil Gjakova tregoi se ndihet i gëzuar që
ka arritur të kthehet me medalje nga
Kampionati Evropian. "Do të vazhdoj
të punoj që rezultatet të mos mungojnë. Sigurisht se këto shpërblime janë

një shtytje më e madhe për neve që të
punojmë edhe më tutje", ka deklaruar
ai. Në anën tjetër, kryetari i Federatës së
Xhudos, Agron Kuka, ka thënë se është
kënaqësi e veçantë që ndodhet në këtë
ngjarje ku MKRS-ja shpërblen
sportistët për arritjet e tyre me çmime
me vlerë monetare. "I ftoj publikisht
bizneset, në veçanti bankat që të
bashkëpunojnë me sportin në
përgjithësi, duke mos i harruar sportet
që i kanë sjellë rezultatet më të mëdha
sportit të Kosovës si sporti i xhudos, i
karatesë dhe i boksit", ka deklaruar
Agron Kuka.
Kurse trajneri Driton Kuka e falënderoi
ministrin Gashi dhe punën që po bën
MKRS-ja në fushën e sportit. Ai ka
thënë se xhudoja qysh në fillim të vitit
ka arritur rezultat të jashtëzakonshëm
duke theksuar faktin se është hera e
parë që një garues mashkull ta fitojë
medaljen. Ai ka thënë se kategorizimi i
sporteve, sportistëve dhe trajnerëve
dhe Rregullorja për sponsorizime
është ajo që i ka munguar legjislacionit
për sport.

Lakersat, fitore të ngushtë ndaj Bostonit
LOS ANGELES, 24 JANAR - Lakersat
kanë fituar 108-107 ndaj Bostonit
në ndeshjen e radhës në NBA, një
rezultat surprizë pas një ndeshje
plot emocione dhe rivalitet të hapur
deri në fund. Lojtarët e stolit të
Lakersit bënë diferencën në fushë,
me Kuzma që realizoi 28 pikë e
Clarkson 22, të dy jo titullarë, por që
shkëlqyen në parket. Për Celticsin u
dallua Irvingu me 33 pikë,
mbështetur nga Smarti me 22, por
që s'mjaftuan për ta evituar humbjen, edhe pse Bostoni vijon të dominojë në renditjen në Konferencën e
Lindjes. Edhe Oklahoma mundi "in
extremis" Brooklyn me shifrat 109108, falë 32 pikëve të Westbrookut e
28 të Georges, ndërsa Sacramento

mposhti 105-99 Orlandon (Temple
34 pikë), raporton "Telesport".
Golden State ka fituar pa probleme
123-112 ndaj New Yorkut, ndeshje e
komanduar nga kampionët e NBAsë, që korrën suksesin e 39 sezonal.
Njujorkezët ishin në epërsi në
pjesën e parë, por në të dytën erdhi

përmbysja e Warrirosit, që fitoi falë
32 pikëve të Curryt, më i miri në
fushë. Fiton edhe skuadra e San
Antonios, që mundi 114-102
Clevelandin, një përballje mes dy
ekipesh "big" në konferencat
përkatëse. Kjo është humbja e 20
sezonale për Cavaliersin, ku nuk
mjaftuan 28 pikët e LeBron Jamesit
për t'iu shmangur humbjes,
ndërkohë që për Spursin u dallua
Aldridge me 30 pikë.
REZULTATET
Orlando - Sacramento
Oklahoma - Brooklyn
San Antonio - Cleveland
Golden State - New York
Lakers - Boston

99-105
109-108
114-102
123-112
108-107

S H K U RT

De Biasi: Duka, personi i duhur për
kreun e FShF-së
Ish-trajneri i kombëtares shqiptare, Ganni de Biasi, ka
qenë pjesëmarrës në ambientet e Muzeut Historik
Kombëtar, ku është organizuar ekspozita kushtuar çasteve
më të bukura dhe më emocionuese të rrugëtimit në
Evropianin "Francë 2016". Në një prononcim të shkurtër
për gazetarët, ai ka shprehur hapur mbështetjen për
presidentin Armando Duka në zgjedhjet e kreut të FShF-së
që do të zhvillohen më 7 shkurt. Italiani nuk i kurseu
elozhet për Dukën, madje i cilësoi vitet e drejtimit të kombëtares kuqezi të paharrueshme. "Për mua Armand Duka
ka qenë një person shumë i rëndësishëm, ka bërë shumë
për sportin dhe të mirën e vendit. Ka përvojën për t'i
dhënë një shtysë të mëtejshme botës së sportit në
Shqipëri. Është presidenti i duhur që duhet të vijojë në
krye të FShF-së. Përtej meritave që ne i dimë, unë kam
pasur një raport të shkëlqyer me atë pasi gjithmonë më ka
lënë të lirë për të vepruar si trajner. Kanë qenë vite të
paharrueshme për mua…", u shpreh De Biasi.

Federeri siguron gjysmëfinalen në
Australian Open
Roger Federeri kualifikohet në gjysmëfinale të Australian
Openit. Tenisti zviceran mposhti pastër 3-0 me sete, 7-6, 6-3,
6-4, Tomas Berdych, duke iu afruar edhe më shumë trofeut
në Grand Slamin e Melbournes. Federeri vuajti jo pak në setin
e parë, të cilin e nisi duke humbur që në gejmin e parë në
shërbim. 2-0 për Berdych dhe gjithçka dukej e vështirë për
zviceranin, që gjithsesi arriti ta rikuperonte gejmin e nëntë
me shërbimet e kundërshtarit, për të triumfuar 7-1 në "tie
break", falë përvojës së tij. Seti i dytë pati më pak histori.
Federeri u tregua gjithmonë i saktë në shërbim, duke e thyer
çekun në gejmin e tetë. Edhe ky set u mbyll në favor të 37vjeçarit 6-3. Berdych u shfaq i pasigurt edhe në setin e tretë, të
cilin Federeri e fitoi 6-4, pa i lënë asnjë set 32-vjeçarit. Rruga
drejt finales për Federerin duket e hapur, pasi në gjysmëfinale
do të përballet me numrin 58 në botë, koreanin Chung.

Interi nuk heq dorë nga Pastore, Juve
e kërkon Bartran
Skuadra e Interit nuk dorëzohet në përpjekjet për ta
transferuar Javier Pastoren e PSG-së. Futbollisti argjentinas
është i pajtimit të largohet nga Franca për të pasur hapësirë
më shumë, por problemi qëndron se skuadra e PSG-së
dëshiron vetëm ta shesë e jo ta huazojë lojtarin në fjalë. Në
anën tjetër skuadra e Juventusit është duke menduar
transferimin e Marc Bartra nga Borussia Dortmundi.

Presidenti i Argjentinës: Messi është
më i mirë se Maradona
Presidenti i Argjentinës, Mauricio Macri, ka thënë se
Lionel Messi është futbollist më i mirë se legjenda argjentinase Diego Armando Maradona. Gjatë vizitës së tij
diplomatike në Rusi para Kupës së Botës, presidenti i
Argjentinës u pyet rreth mendimeve që ka për futbollin si
dhe se kush është më i mirë mes dy legjendave të vendit të
tij. Macri është figurë me përvojë në futboll, pasi në të
kaluarën ka qenë president i Boca Juniorsit. "Kam vendosur
dhe Lionel Messi është më i mirë se Diego Maradona", ka
thënë ai për televizionin rus RT. "Është shumë më vështirë
të jesh më i miri në këtë kohë se në të kaluarën, në radhë
të parë sepse loja luhet me shpejtësi tjetër dhe me stil më
ndryshe", ka thënë ai teksa e ka arsyetuar qëndrimin
pro-Messit.
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>> SHPALLJE TË VOGLA <<
X Andi Lokaj, shpall të pavlefshme dëftesën e

kryerjes së Shkollës Fillore, Nr.libri amë: 35\10,
nr.protokoll: 06\2018, datë: 16.01.2018.
X Arti Lokal, shpallë të pavlefshme Pasqyrën e
Notave të klasës së parë viti shkollor: 2015-2016,
Nr.protokoll: 07\2018 e lëshuar me datë:
17.01.2018.
X Destan Kabashaj shpall te pavlefshme dëftesat e kl l - Vlll SHF "Zenun Çoçaj" Gjonaj.
X Bujar Kelmendi shpall te pavlefshme dëfte-

sat dhe diplomën SHMM "Luciano Motroni"
Prizren.
X Liridon Ramanaj shpall te pavlefshme dëfte-

sat e kl l - lX shf " Naum Frasheri " Kobaj.
X Fitnet Jakupi shpall te pavlefshme diplomën

SHMGJ " Gjon Buzuku" Prizren.
X Afija Saliji shpall te pavlefshme dëftesat e kl

l - Vlll SHF "Planaje" Planjane.
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.
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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.

