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Arsyet e të
pakënaqurve
s’janë të forta
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ali Lajçi, nuk beson në
arsyet e deputetëve të këtij subjekti politik të cilët kanë dalë
kundër Albin Kurtit. Në këtë intervistë dhënë gazetës "Epoka
e re", ai ka thënë se deri më tani ata nuk kanë dhënë arsyeje të
forta se pse janë të pakënaqur. Lajçi ka deklaruar se të
pakënaqurit e LV-së edhe mund të formojnë subjekt të ri
politik por, sipas tij, ata nuk mund të ofrojnë diçka të re për
vendin. Ai ka bërë me dije se nëse krijohet parti e re, ajo do t'u
ngjajë partive të tjera ekzistuese, që janë rivale të LV-së

Thaçi: Hahni ma rikonfirmoi
perspektivën e sigurt
evropiane të Kosovës
për zgjerim dhe politikë evropiane
të fqinjësisë, Johannes Hahn, në një
takim në Davos, ma rikonfirmoi
perspektivën e sigurt të Kosovës për
integrim në BE, njëjtë sikurse për
vendet e tjera të Ballkanit
Perëndimor", ka thënë Thaçi
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Kërkesa për interpelancë të
kryeministrit Haradinaj është bërë të
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Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi,
në kuadër të Forumit Ekonomik
Botëror, ka marrë mbështetje nga
komisionari për zgjerim i BE-së,
Johanes Hahn, për perspektivën
evropiane të vendit tonë.
"Komisionari i Bashkimit Evropian
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Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, është takuar me komisionarin për zgjerim
të Bashkimit Evropian (BE), Johannes Hahn

LAJME SHKURT

Thaçi: Hahni ma rikonfirmoi
perspektivën e sigurt
evropiane të Kosovës
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në kuadër të Forumit Ekonomik Botëror, ka marrë
mbështetje nga komisionari për zgjerim i BE-së, Johanes Hahn, për perspektivën evropiane të
vendit tonë. "Komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe politikë evropiane të fqinjësisë,
Johannes Hahn, në një takim në Davos, ma rikonfirmoi perspektivën e sigurt të Kosovës për
integrim në BE, njëjtë sikurse për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor", ka thënë Thaçi
PRISHTINË, 25 JANAR - Presidenti i
Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi,
në kuadër të punimeve në Forumin
Ekonomik Botëror që po mbahet në
Davos të Zvicrës, të enjten është
takuar me komisionarin e Bashkimit
Evropian (BE) për zgjerim dhe politikë evropiane të fqinjësisë, Johannes
Hahn. Thaçi në llogarinë e vet në
"Facebook" ka shkruar se ka marrë
rikonfirmimin nga Hahni për
perspektivën e sigurt të Kosovës për
integrim në BE. "Komisionari i
Bashkimit Evropian për zgjerim dhe
politikë evropiane të fqinjësisë,
Johannes Hahn, në një takim në
Davos ma rikonfirmoi perspektivën e
sigurt të Kosovës për integrim në BE,
njëjtë sikurse për vendet e tjera të
Ballkanit Perëndimor. Ai më garantoi
se kjo perspektivë e sigurt do të
reflektohet edhe në Strategjinë për
Zgjerim të BE-së për shtetet e
Ballkanit Perëndimor. Ne u pajtuam
sërish edhe për domosdoshmërinë e
ratifikimit sa më të shpejtë të
marrëveshjes për shënimin e vijës
kufitare me Malin e Zi, e cila i hap
rrugë liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës", ka shkruar Thaçi.
Po ashtu, Thaçi në Davos të Zvicrës ka
takuar edhe presidentin e Serbisë,
Aleksandër Vuçiq. Thaçi ka thënë se
me homologun serb ka biseduar për
vazhdimin e dialogut Kosovë - Serbi.

"Në kuadër të Forumit Ekonomik
Botëror në Davos zhvillova një takim
bilateral me presidentin e Serbisë,
Aleksandër Vuçiq. Biseduam për
vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet
Kosovës e Serbisë dhe për domos-

doshmërinë e arritjes së një
marrëveshjeje historike ndërmjet dy
shteteve. Kjo është e vetmja mënyrë
për ruajtjen e paqes dhe hapjen e
perspektivës evropiane për gjithë
Ballkanin Perëndimor", ka shkruar
Thaçi.

Rama takon Tsiprasin,
diskutojnë për partneritet
strategjik
TIRANË, 25 JANAR - Kryeministri i
Shqipërisë, Edi Rama, është takuar
me homologun grek Alexis Tsipras në
Davos të Zvicrës, në kuadër të
Forumit Ekonomik Botëror. Ai ka
thënë se me Tsiprasin ka biseduar për
partneritetin strategjik në mes të dy
vendeve. "Davos, me kryeministrin e
Greqisë, Alexis Tsipras, për progresin

e bërë deri më tani përmes dialogut
dypalësh, në adresimin e çështjeve të
bartura të së shkuarës, në funksion të
hapjes së një kapitulli të ri partneriteti
strategjik për të ardhmen", ka shkruar
Rama në llogarinë e vet në
"Facebook". Sipas Ramës, objektivi i
përbashkët me Greqinë është finalizimi i dialogut dhe nënshkrimi në

pranverë i dokumentit të partneritetit
strategjik në Tiranë.
Kryeministri Rama, gjatë qëndrimit
në Davos, ka pasur takime edhe me
homologun e Kroacisë dhe të
Holandës, me të cilët ka biseduar për
të lobuar për hapjen e negociatave në
mes të Shqipërisë dhe BE-së në
muajin qershor.

Basha: Shqipëria afër
falimentimit ekonomik
TIRANË, 25 JANAR - Kryetari i Partisë Demokratike,
Lulzim Basha, gjatë fjalës së tij nga foltorja e Kuvendit,
ka lëshuar një lumë akuzash në drejtim të kryeministrit Edi Rama dhe të Qeverisë së drejtuar prej tij.
Sipas tij, vendi është sot në prag të falimentimit
ekonomik dhe kaosit, situatë që, sipas tij, nuk do të
ndryshojë nëse Edi Rama nuk largohet nga pushteti
dhe nëse të gjithë heshtin. Basha u ka bërë thirrje
shqiptarëve që, nëse duan drejtësi, duhet ta kërkojnë
atë, duke u ngritur të bashkuar për ta rrëzuar këtë
Qeveri. "Do të doja të flisja për investime, por këtu nuk
ka asnjë investim; investitorët janë përzënë me dajak
për t'iu rrëmbyer pronat dhe janë zëvendësuar nga
kriminelët me damkë nga Shullazi te Lul Berisha, për
ta vazhduar pasurimin e Ramës. E vetmja politikë
ekonomike është grabitja e shqiptarëve nga Edi Rama,
pasurimi i tyre përmes grabitjes së qindra milionë
eurove të inceneratorëve", ka thënë Basha, duke i ftuar
shqiptarët të bëhen pjesë e protestës së 27 janarit para
kryeministrisë.

Kryemadhi: Edi Ramën e
rrëzojmë me frymën e protestës
TIRANË, 25 JANAR - Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për
Integrim (LSI), Monika Kryemadhi, ishte të enjten në
qytetin e Beratit. Në këtë qytet ajo ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka rikthyer dallimet partiake në
vend. Ajo u është referuar investimeve në qytetin e
Beratit, të cilat, sipas kryetares së LSI-së, janë pakësuar
shumë. Kryemadhi ka akuzuar Edi Ramën se po
diskriminon qytetet dhe zonat që kanë votuar Lëvizjen
Socialiste për Integrim. Në fjalën e saj, Kryemadhi është
ndalur në keqverisjen dhe eksodin e shqiptarëve duke
bërë një paralajmërim të fortë për Edi Ramën. "Varfëria
dhe mjerimi kanë pushtuar vendin, ndaj të protestojmë
pa flamuj partiakë, por me shpirtin e trazuar të halleve
ekonomike", është shprehur ajo. Kryemadhi ka thënë se
jemi drejt një diktature kriminale e cila duhet ta marrë
përgjigjen e duhur nga qytetarët. "Shqiptarët e hoqën
zvarrë bustin e diktatorit Enver Hoxha, por me këtë që
po ua bënë Rama shqiptarëve do ta heqin zvarrë për së
gjalli", ka thënë Kryemadhi. Ajo ka ftuar qytetarët në
protestën e 27 janarit dhe ka deklaruar se ajo do të jetë
paqësore. "Jemi aq shumë sa vetëm me frymë e largojmë Edi Ramën, por ne nuk duam dhunë", ka deklaruar
Kryemadhi.

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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Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) dhe Lëvizja Vetëvendosje (LV) me kërkesa të ndara kanë ftuar
në interpelancë kryeministrin Ramush Haradinaj

Opozita thërret në interpelancë kryeministrin
për rritjen e pagave të qeveritarëve
Kryeministri Ramush Haradinaj në njërën prej seancave të radhës do të japë llogari para deputetëve të
Kuvendit të Kosovës për rritjen e pagës së vet dhe të
zyrtarëve të tjerë qeveritarë. Kërkesa për interpelancë
të kryeministrit Haradinaj është bërë të enjten nga grupi
parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe nga
grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje. Madje
Lëvizja Vetëvendosje ka paralajmëruar se vendimin e
kryeministrit për rritje të pagave për qeveritarët do ta
dërgojë edhe në Gjykatën Kushtetuese
Shqipe HETEMI
PRISHTINË, 25 JANAR - Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të
Kosovës (LDK) të enjten ka
dorëzuar kërkesën për interpelancë
për
kryeministrin
Ramush Haradinaj lidhur me
vendimin e Qeverisë (nr. 04/20 të
datës 20.12.2017) për rritjen e
pagave në kabinetin qeveritar. Në
komunikatën e kësaj partie është
thënë se deputetët e grupit
parlamentar të LDK-së në këtë
interpelancë do të kërkojnë nga
kryeministri Haradinaj anulimin e
menjëhershëm të vendimit të
kundërligjshëm për rritjen e
pagave të kabinetit qeveritar si dhe
sjelljen në Kuvend për aprovim, në
afat sa më të shkurtër të
mundshëm, të Ligjit për pagat e
sektorit publik.
Lidhja Demokratike e Kosovës,
duke marrë parasysh gjendjen
socio-ekonomike, papunësinë
dhe nivelin e pagave në vend, e ka
vlerësuar të papranueshëm

vendimin që kryeministri i
Kosovës ta ketë pagën më të lartë
krahasuar me homologët e tij në
rajon. "Vendimi i tillë është
jashtëzakonisht i dëmshëm, i
paanalizuar dhe krijon një
diskrepancë të madhe në mes të të
ardhurave të qytetarëve, të ardhurave të të punësuarve të tjerë në
sektorin publik me pagat e zyrtarëve të kabinetit qeveritar. Me
këtë vendim, diferenca në paga në
mes të zyrtarëve të kabinetit
qeveritar dhe një shërbyesi civil
është rritur nga 1 me 4 dhe nga 1
me 8. Kjo diskrepancë është
shumë më e madhe për ata që
marrin pensione apo ndihma
sociale, apo edhe me pagën mesatare në sektorin privat", është
thënë në komunikatën e grupit
parlamentar të LDK-së.
Sipas kësaj partie, vendimi për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar i
tejkalon kompetencat e përcaktuara me Rregulloren e Punës së
Qeverisë. "Qeveria e Republikës së
Kosovës, më 20 dhjetor 2017, në
kundërshtim me ligjet e

aplikueshme në Kosovë, ka marrë
vendim për rritjen e pagës për
kryeministrin, zëvendëskryeministrat, ministrat dhe pjesën tjetër
të kabinetit qeveritar. Ky
vendim i tejkalon kompetencat e
përcaktuara me Rregulloren e
Punës së Qeverisë, e cila në asnjë
dispozitë
nuk
përcakton
kompetencat dhe përgjegjësitë e
Qeverisë për caktimin e pagës për
kryeministrin, ministrat dhe
pjesën tjetër të kabinetit
qeverisës", është theksuar në këtë
komunikatë.
Po gjatë ditës së enjte edhe
deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje
(LV), Albulena Haxhiu, ka
dorëzuar kërkesën për interpelancë
për
kryeministrin
Ramush
Haradinaj, lidhur me vendimin
për rritjen e pagave të zyrtarëve të

lartë shtetërorë, pagën minimale
dhe pagesat e skemës sociale. Me
këtë rast Haxhiu ka kërkuar nga
Kryesia e Kuvendit që sa më parë
dhe me prioritet të lartë ta caktojë
në rendin e ditës këtë kërkesë për
shkak të rëndësisë së madhe të
kësaj teme dhe shqetësimit të
madh të qytetarëve.
Deputetja Haxhiu ka bërë me dije
se do ta dërgojë edhe në Gjykatën
Kushtetuese vendimin, siç ka
thënë ajo, joligjor dhe të padrejtë të
Qeverisë së Republikës së Kosovës
për rritjen e pagave të zyrtarëve të
lartë politikë.
Kryeministri Ramush Haradinaj
më 20 dhjetor të vitit të kaluar pati
marrë vendim për rritjen e pagës
së tij, të zëvendëskryeministrave,
të ministrave dhe të zyrtarëve të
tjerë qeveritarë. Me këtë vendim

paga mujore e kryeministrit është
2 950 euro, kurse ajo e
zëvendëskryeministrave 2 500
euro. Ministrave u është caktuar
paga bruto prej 2 000 eurosh, ndërsa
zëvendësit e tyre do të paguhen me
nga 1 150 euro në muaj. Ndërkohë,
shefit të stafit të kryeministrit dhe
këshilltarit të lartë politik të
kryeministrit u është caktuar paga
prej 1 670 eurosh. Këshilltarëve
politikë të kryeministrit u është
caktuar paga 1 340 euro.
Këshilltarët e lartë politikë të
zëvendëskryeministrave do të
paguhen me nga 1 200 euro në
muaj, kurse këshilltarët e
zëvendëskryeministrave nga 1 100
euro. Ndërsa këshilltarëve të lartë
politikë të ministrave u është caktuar
paga 1 050 euro. E këshilltarët e
ministrave do të paguhen 800 euro.

Pacolli kërkon njohjen e pavarësisë
së Kosovës nga Vatikani
PRISHTINË,
25
JANAR
Zëvendëskryeministri i Kosovës,
Behgjet Pacolli, të enjten është
takuar me sekretarin e Shtetit,
Paul Richard Gallagher, në Selinë e
Shenjtë në Vatikan. Në këtë takim
Pacolli dhe Gallagher kanë
biseduar për zhvillimet në Kosovë
dhe për forcimin e marrëdhënieve
midis Kosovës dhe Selisë së
Shenjtë.
Zëvendëskryeministri Pacolli e ka
njoftuar sekretarin e Shtetit, Paul
Richard Gallagher, për përparimin
e brendshëm dhe të afirmimit të
shtetësisë së Kosovës, që sot njihet
nga 115 shtete të botës. "Kosova
sot në dhjetëvjetorin e vet ka një
kuadër kushtetues model për
marrëdhëniet ndëretnike të cilat
kanë njohur përmirësim të
jashtëzakonshëm. Bashkëjetesa
fetare, gjithashtu, është shembull
për rajonin", ka thënë Pacolli. Ai
ka kërkuar shtim të kontakteve
ndërmjet Kosovës dhe Vatikanit,
rritje të nivelit të përfaqësimit

dhe njohje të shtetit të ri të
Kosovës, si kontribut për paqen
dhe stabilitetin në rajon.
Kurse Kardinali Gallagher ka
thënë se Vatikani është i gatshëm

ta rrisë bashkëpunimin me
Kosovën. "Ju e njihni mirësinë që
ka Ati i Shenjtë, Papa Francesku,
dhe Selia e Shenjtë ndaj popullit
të Kosovës. Ne i dimë aspiratat e

popullit tuaj dhe i vlerësojmë
ato. E dimë se komuniteti katolik
i vendit tuaj dëshiron ta rrisë
nivelin e organizimit në dioqezë
dhe ne do të bëjmë hapa të

matur. Ne nuk kushtëzohemi
nga askush, por thjesht duam të
mirëkuptohemi nga të gjithë
aktorët në rajon, për çdo hap që
bëjmë. Ne jemi të gatshëm ta
rrisim bashkëpunimin me
Kosovën", ka thënë Gallagher.
Duke falënderuar për dhuratën
me figurën e Nënë Terezës,
kardinali Gallagher ka theksuar
se figura e Nënë Terezës duhet të
shërbejë si simbol i bashkimit
për Ballkanin Perëndimor. Po në
këtë takim ministri i Punëve të
Jashtme, Behgjet Pacolli, ka folur
për zhvillimin ekonomik e social
në Kosovë dhe për përpjekjet që
rinia e Kosovës të përfshihet në
punësim dhe në një arsim
cilësor. Ai ka thënë se rinia e
Kosovës e do përparimin dhe
lëvizjen e lirë.
Zëvendëskryeministri Pacolli e
ka ftuar kardinalin Gallagher për
një vizitë në Kosovë në kuadër të
festimeve të dhjetëvjetorit të
pavarësisë.

04

INTERVISTË

E PREMTE, 26 JANAR 2018

Flet për "Epokën e re", Ali Lajçi

Arsyet e të pakënaqurve s’jan
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ali Lajçi, nuk
beson në arsyet e deputetëve të këtij subjekti
politik të cilët kanë dalë kundër Albin Kurtit. Në
këtë intervistë dhënë gazetës "Epoka e re", ai
ka thënë se deri më tani ata nuk kanë dhënë
arsyeje të forta se pse janë të pakënaqur. Lajçi
ka deklaruar se të pakënaqurit e LV-së edhe
mund të formojnë subjekt të ri politik por, sipas
tij, ata nuk mund të ofrojnë diçka të re për
vendin. Ai ka bërë me dije se nëse krijohet parti
e re, ajo do t'u ngjajë partive të tjera ekzistuese,
që janë rivale të LV-së
Muhamet KOCI
PRISHTINË, 25 JANAR - Deputeti i
Lëvizjes Vetëvendosje, Ali Lajçi,
ka bërë me dije se arsyet e të
pakënaqurave brenda këtij
subjekti politik nuk janë të
forta. Ai ka thënë se deri më
tani ata nuk kanë treguar se
besojnë në ndonjë projekt
tjetër politik. Në këtë intervistë
dhënë gazetës "Epoka e re",
Lajçi ka deklaruar se nuk i
kupton
qëndrimet
dhe
veprimet e deputetëve të LV-së,
të cilët kanë dalë kundër Albin
Kurtit. "Deri tash ata nuk kanë
ofruar arsyeje të forta, nuk kanë
ofruar ndonjë projekt alternativ,
apo ndonjë koncept tjetër
politik jashtë Vetëvendosjes.
Përderisa ata besojnë në
projektin e Vetëvendosjes dhe
nuk kanë ndonjë projekt tjetër
politik, do të duhej që këta
njerëz të rrinë rreth këtij
projekti", ka thënë Lajçi. Ai ka
thënë se të pakënaqurit edhe
mund të krijojnë parti të re por,
sipas tij, ai subjekt politik do t'u
ngjajë partive të tjera politike
në Kosovë dhe jo LV-së.
"Çdokush ka të drejtë të
formojë parti politike, por
jashtë projektit të LV-së gati se
bëhen sikur këto partitë e tjera
që janë, e të cilat nuk kanë
ndonjë imazh të mirë për
administrimin apo menaxhimin
e vendit", është shprehur ai.
Deputeti i LV-së ka thënë se ata
nuk mund të sjellin diçka të re
për vendin, duke shtuar se
ndryshimet i sjell vetëm LV-ja.
"Mendoj se ata nuk do të sjellin
diçka të re, do të jenë sikur
partitë e tjera. Dhe, siç dihet, ne
asi partish kemi mjaft në
Kosovë, të cilat nuk japin diçka
të re. Ato zakonisht ofrojnë
ndonjë
interes
grupor,
megjithatë kjo mbetet të shihet.
Të pakënaqurit deri më tani si
program nuk ofrojnë diçka që
do t'i sillte vendit ndryshime.
Dhe, siç dihet, Kosova ka nevojë
për ndryshime", është shprehur
Lajçi. Në këtë intervistë, ai ka
folur edhe për qeverisjen

Haradinaj, për të cilën ka thënë
se po merr vendime antiligjore.
Ai ka paralajmëruar se kur të
vijë koha opozita do të ngrehë
mocion të mosbesimit për ta
rrëzuar këtë qeveri. "Ne do të
kërkojmë mocion atëherë kur
të shohim se është e
arsyeshme. Mendoj se në këtë
drejtim nuk do të ketë ngutje, të
shohim se deri në çfarë shkalle
i bënë keq vendit ky koalicion
qeverisës. Nëse ne e shohim
këtë, natyrisht se do të
veprojmë", ka thënë Lajçi.
"Epoka
e
re":
Lëvizja
Vetëvendosje ka dorëzuar të
enjten kërkesën për interpelancë për kryeministrin
Ramush Haradinaj lidhur me
vendimin për rritjen e pagave
të zyrtarëve të lartë shtetërorë.
Pse tash kjo interpelancë?
Lajçi:
Ne
kemi
kërkuar
interpelancë për këtë çështje,
sepse mendojmë se ka qenë një
vendim jo i drejtë. Besoj se këtë
çështje do ta dërgojmë edhe në
Gjykatën Kushtetuese. Rritja
pagave do të duhej të arsyetohej
nëpërmjet Ligjit për Paga dhe në
këtë mënyrë një vendim i tillë do
të kishte mbështetje.
Pretendimet se pagat janë rritur
për gjithë sektorët nuk qëndrojnë,
sepse për sektorët publikë pagat
janë rritur shumë pak, kurse për
stafin udhëheqës të qeverisë
pagat janë rritur tre-katër fish.
Kështu që, një veprim i tillë do të
kundërshtohet në të gjitha
format, sepse mendohet se
është antiligjor.
"Epoka e re": Cili është
vlerësimi juaj për qeverisjen
Haradinaj?
Lajçi: Po shihet se ky koalicion
qeverisës prej se është krijuar
ka pasur probleme, telashe e
grupe.
Faktikisht,
shumë
çështje programore, të cilat i
kanë proklamuar, ende nuk i
kanë trajtuar dhe nuk i kanë
harmonizuar në tërësi. Pastaj,
dalin probleme të tjera të
konfliktit të interesit brenda
Qeverisë dhe merren shpesh
edhe vendime antiligjore.

"Epoka e re": Për këto
probleme që po i përmendni, a
mund të presim nga opozita
ndonjë mocion mosbesimi
ndaj Qeverisë?
Lajçi: Ne do të kërkojmë
mocion atëherë kur të shohim
se është e arsyeshme. Mendoj
se në këtë drejtim nuk do të
ketë ngutje. Të shohim se deri
në çfarë shkalle i bënë keq
vendit ky koalicion qeverisës.
Nëse ne e shohim këtë
natyrisht se do të veprojmë.
"Epoka e re": Pritjet janë që
shumë shpejt në kuvend do të
shqyrtohet demarkacioni me
Malin e Zi dhe iniciativa e disa
deputetëve për shfuqizimin e
Ligjit për Gjykatën Speciale.
Cili do të jetë qëndrimi i LV-së
për këto çështje?
Lajçi: Qëndrimi i Lëvizjes
Vetëvendosje ndaj këtyre
temave është i qartë. Qysh në
fillim kjo lëvizje e ka kundërshtuar Gjykatën Speciale, duke
votuar kundër themelimit të
saj. Kjo ka ndodhur me arsye,
sepse kemi menduar se kjo
gjykatë po cenon sovranitetin
e Republikës së Kosovës.
Pastaj, dihet se luftërat çlirimtare nuk kanë gjykata, kurse
për ndonjë shkelje eventuale

që është bërë në këtë luftë do
të mund të trajtohet brenda
Kosovës nga gjykatat e shtetit
të Kosovës. Kjo po shihet se
është produkt i qeverive të
deritashme, të cilat nuk kanë
punuar për forcimin e shtetit
ligjor dhe në këtë mënyrë
është krijuar një mosbesim i
faktorit ndërkombëtar për
gjykata tona të brendshme dhe
për këtë arsye kemi ardhur në
këtë situatë.

"Epoka e re": Po për demarkacionin si do të veproni?
Lajçi: Sa i përket marrëveshjes
së demarkacionit me Malin e
Zi, dihet qëndrim ynë. Kjo
marrëveshje është e dëmshme
për Kosovën, sepse me të
humbim territor. Për këtë arsye
LV-ja nuk do ta votojë këtë
marrëveshje. Mendojmë se kjo
marrëveshje duhet të rinegociohet
dhe të korrigjohen gabimet që
janë bërë deri më tani.

"Epoka e re": Këtë çështje tani
kryesia e Kuvendit e ka dërguar
për mendim në Qeveri. Si
mendoni se duhet të reagojë
Qeveria ndaj kësaj iniciative?
Lajçi: Kjo mendoj se është një
fiskulturë, një lloj improvizimi,
por të shohim tash se si do të
përfundojë.

"Epoka
e
re":
Lëvizja
Vetëvendosje sapo e ka zgjedhur
kryetar të ri, z. Kurtin. Si ka dalë
Lëvizja nga ky proces, më e fortë
apo më e dobët?
Lajçi: Ky ka qenë një proces i
rregullt dhe i domosdoshëm.
Statuti na ka obliguar ta zgjedhim kryetarin tonë. Mendoj se
ky proces është bërë në harmoni me rregulloren dhe
statutin e partisë. Sa i përket
konkurrencës, mirë ka qenë që
të jenë disa veta, të cilët do të
konkurronin në këtë proces, por
ajo është varur prej vullnetit të
njerëzve.

"Epoka e re": Por kjo shumë
shpejt do të vijë sërish
në kuvend. Cili do të jetë
qëndrimi i LV-së?
Lajçi: Atëherë do të mendojmë
se si do të veprojmë. Ne tani
për tani i mbajmë qëndrimet
tona. Kur të vijë kjo çështje në
kuvend do të shohim. Mendoj
se këta që e kanë sjellë gjendjen
deri këtu edhe mund të
tërhiqen nga kjo iniciative.

"Epoka e re": Kandidimi për
kryetar dhe zgjedhja e z. Kurti ka
sjellë pakënaqësi te një numër i
konsiderueshëm i zyrtarëve të
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në të forta
"Epoka e re": Mendoni se arsyet
e të pakënaqurve nuk janë të
forta?
Lajçi: Deri tash ata nuk kanë
ofruar arsyeje të forta, nuk kanë
ofruar ndonjë projekt alternativ,
apo ndonjë koncept tjetër politik
jashtë Vetëvendosjes. Përderisa
ata besojnë në projektin e
Vetëvendosjes dhe nuk kanë
ndonjë projekt tjetër politik, do
të duhej që këta njerëz të rrinë
rreth këtij projekti.
"Epoka e re": Deputetët e LV-së,
që deri më tani kanë ofruar
dorëheqje prej kryesisë së këtij
subjekti, kanë paralajmëruar se
mund të largohen dhe të
formojnë një parti tjetër.
Lajçi: Çdokush ka të drejtë të
formojë parti politike, por jashtë
projektit të LV-së gati se bëhen
sikur këto partitë e tjera që janë,
e të cilat nuk kanë ndonjë imazh
të mirë për administrimin apo
menaxhimin e vendit.

lartë të kësaj partie?
Lajçi: Qëndrimet dhe veprime e
tyre i shoh si një lloj
pakënaqësie, të cilat nuk po
justifikohen mirë. Sepse ata nuk
po ofrojnë një alternativë tjetër.
Është normale që lëvizja duhet
të ketë një kryetar. Ndonjëherë
nuk janë të kuptueshme
veprimet e tyre.

"Epoka e re": A i bie kjo se ata
nuk do të kenë sukses në
formimin e ndonjë partie të re?
Lajçi: Mendoj se ata nuk do të
sjellin diçka të re. Do të jenë sikur
partitë e tjera. Dhe, siç dihet, ne
asi partish kemi mjaft në Kosovë,
të cilat nuk japin diçka të re. Ato
zakonisht ofrojnë ndonjë interes
grupor, megjithatë kjo mbetet të
shihet. Të pakënaqurit deri më
tani si program nuk ofrojnë diçka
që do t'i sillte vendit ndryshime.
Dhe, siç dihet, Kosova ka nevojë
për ndryshime.
"Epoka e re": Sa dëmtohet
Vetëvendosje nga këto largime?
Lajçi: Sigurisht se largimet janë të
dëmshme, por besoj se ato do të
sanohen pas debateve publike
që po bëhen.

Veseli: Shqiptarët nuk
dorëzuan asnjë hebre në
duart e nazistëve
PRISHTINË, 25 JANAR - Kryetari i
Kuvendit të Republikës së
Kosovës, Kadri Veseli, ka marrë
pjesë në shënimin e Ditës së
Holokaustit, e ka cilësuar atë si një
prej krimeve më mizore në historinë e njerëzimit dhe dëshminë
më tragjike se deri ku mund të
shkojnë pushtetet e mbështetura
mbi urrejtjen grupore dhe
paragjykimet racore. Veseli ka
thënë se holokausti është dëshmia më tragjike që na tregon për
rrezikun e përhershëm që na
kanoset nga ideologjitë ekstremiste
dhe
antidemokratike.
"Fashizmi dhe komunizmi, që
përgjakën botën gjatë shekullit të
XX, tanimë i takojnë historisë, por
ne, sot, prapë kërcënohemi prej
ideologjive që ngrehin në ideal
urrejtjen e një grupi kundër një
grupi tjetër, të një populli kundër
një populli tjetër, të një feje
kundër një feje tjetër", ka thënë
Veseli.
Ai ka theksuar se sot bota ka nevojë ta dëgjojë zërin e viktimave të

Nol Nushi dhe Teuta
Rrusta largohen nga
Vetëvendosja
PRISHTINË, 25 JANAR - Aktivistët Nol
Nushi dhe Teuta Rrusta të enjten
janë larguar nga Lëvizja
Vetëvendosje, Qendra në
Prishtinë. Lajmin për largimin e
tyre nga ky subjekt politik ata e
kanë bërë në një konferencë për
medie, të mbajtur jashtë zyrave të
Lëvizjes Vetëvendosje (LV).
Bashkë me Nushin dhe Rrustën
janë larguar edhe dhjetëra
aktivistë të tjerë.

Holokaustit, por njëkohësisht
edhe zërin e mijëra e mijëra viktimave tjera që, padrejtësisht,
humbën jetën në konfliktet e
ndryshme nëpër botë. Kreu i
Kuvendit shtoi se shqiptarët kanë
një raport të veçantë me tragjedinë e Holokaustit. "Derisa përkujtojmë viktimat e tij, njëkohësisht
përkujtojmë veprën heroike të
gjyshërve tanë, të cilët në ato vite
të terrorit nazist, mposhtën
frikën dhe i hapën dyert për t'i
strehuar një numër të madh
hebrenjsh. Shifrat flasin se mbi 3
000 hebrenj u shpëtuan aso kohe
nga familjet kosovare, në mesin e
të cilave më e shquara ishte
familja Rezniqi nga Dukagjini",
ka thënë Veseli.
Një kohë të gjatë ata që ishin e
janë kundër lirisë së Kosovës,
shtoi Veseli, janë munduar ta
njollosin këtë humanizëm, duke
shpikur ngjarje dorëzimi të
hebrenjve në Prishtinë. Por, sipas
tij, faktet dhe dokumentet flasin
qartë dhe drejt: shqiptarët, as në

një rast të vetëm, nuk dorëzuan
asnjë hebre në duart e nazistëve.
"Ne si shqiptarë kemi raport të
veçantë me tragjedinë e
Holokaustit, sepse vetëm 19 vjet
më parë ne përjetuam përpjekjen
gjenocidiale të Serbisë kundër
popullit tonë. Falë sakrificave
mbinjerëzore të popullit tonë
dhe solidaritetit vendimtar të
botës demokratike ne e ndalëm
të keqen, gjenocidin. E keqja u
ndal, por drejtësia ende nuk
është vendosur për mizoritë e
masakrat e kryera gjithandej
Kosovës nga ish-regjimi serb", ka
theksuar Veseli, duke shtuar se
kurrë nuk do të hiqet dorë nga
kërkimi i drejtësisë për Reçakun,
Mejën,
Izbicën,
Rezallën,
Vërbocin, Gjakovën, e dhjetëra
krime të tjera masive të kryera në
fshatrat dhe qytetet e Kosovës.
"Njëkohësisht, ne kurrë nuk do të
lejojmë që dhimbjet tona kolektive të relativizohen për llogari të
baraspeshës së rrejshme të fajit",
ka thënë Veseli.

Betohen dy deputetët
e rinj të Lëvizjes
Vetëvendosje
PRISHTINË, 25 JANAR Shemsi Syla dhe Sali
Zyba
janë
dy
deputetët më të rinj të
Lëvizjes Vetëvendosje
në
Kuvendin
e
Kosovës. Ata në
seancën plenare të
Kuvendit të Kosovës, e
cila është mbajtur të
enjten, kanë bërë betimin.
Shemsi Syla ka zëvendësuar
Qëndron Kastratin, i cili është
kryetar i Komunës së Dardanës,
ndërsa Sali Zyba kryetarin e

Prizrenit, Mytaher Haskuka.
Shemsi Syla në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit ka marrë
6 478 vota, kurse Sali Zyba 5 983
vota.
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Çështja e personave të zhdukur të trajtohet me prioritet të veçantë
PRISHTINË,
25
JANAR
Këshilltari i kryeministrit
Ramush Haradinaj, i emëruar
mbajtës i dosjes për çështjen e
personave të zhdukur, Jahja
Lluka, të enjten ka takuar
familjarët e personave të
zhdukur nga Komuna e
Podujevës, në një takim të
organizuar nga Shoqata
"Përkorë".
Në fillim të takimit familjarët
e pranishëm janë njoftuar nga
Lluka se çështja e personave
të zhdukur do të trajtohet me
prioritet të veçantë nga
Qeveria e Kosovës. Lluka ka
folur edhe për nismën e të
gjithë aktorëve të angazhuar
në këtë proces, në përgatitjen
e planit të përbashkët të
veprimit, po ashtu përfshirjen

e plotësim-ndryshimit të
Ligjit për persona të zhdukur
në "Agjendën e koncept
dokumenteve për vitin 2018".
Po ashtu, Lluka ka folur edhe
për përkrahjen e Qeverisë
dhënë për familjarët e personave
të zhdukur si në "Projektin
për rehabilitim" përmes
ndarjes së 30 000 euro, apo
edhe për ndarjen e 3 500
eurove, për disa nga rastet
specifike të familjeve të
personave të zhdukur.
Mbajtësi i dosjes për çështjen
e personave të zhdukur, Jahja
Lluka, duke theksuar faktin
se për familjarët çështje prioritare është të mësojnë sa më
parë për fatin dhe vendndodhjen e më të dashurve të tyre.
Ai ka thënë se Serbia duhet t'i

ndërpresë lojërat në çështjen
e personave të zhdukur dhe t'i
hapë arkivat. "Serbia duhet t'i
ndërpresë lojërat në çështjen
e personave të zhdukur dhe t'i
hapë arkivat e të jetë më
bashkëpunuese, meqë dihet
se Serbia asnjë veprim gjatë
luftës nuk e ka bërë pa plan
dhe koncept", ka thënë Lluka.
Ndërsa kryetari i Shoqatës
"Përkorë", Latif Mehmeti dhe
familjarët e pranishëm, kanë
parashtruar një sërë pyetjesh
dhe kanë ngritur shqetësimet
rreth vonesave të identifikimit të mbetjeve mortore në
Morgun në Prishtinë, pastaj
për të drejtat dhe përfitimet e
familjarëve që duhet të trajtohen me ligj, si dhe kërkesat
për një përkrahje më të

madhe institucionale. Në
pyetjet e familjarëve dhe
çështjet e ngritura nga familjarët,
gjatë
takimit
u
përgjigjën mbajtësi i dosjes
për çështjen e personave të
zhdukur, Jahja Lluka, kryesuesi i Komisionit Qeveritar
për Persona të Zhdukur,

Prenkë Gjetaj, përfaqësuesi i
Mjekësisë Ligjore në këtë
komision, Naim Uka, përfaqësuesi i Shoqatave Familjare në
Komision, Bajram Qerkinaj,
dhe udhëheqësi i Njësisë së
Komisionit Qeveritar për
Persona të Zhdukur, Kushtrim
Gara.

Nënshkruhet kontrata për fillimin e
punimeve të Spitalit të Ferizajt
Ministri i Shëndetësisë (MSh), Uran Ismaili, ka nënshkruar kontratën për fillimin e punimeve të Spitalit
të Ferizajt. Ndërtimi i këtij spitali ka vlerën mbi
dhjetë milionë euro dhe do të përfundojë brenda tre
vjetëve të ardhshëm
PRISHTINË, 25 JANAR - Ministri i
Shëndetësisë
(MSh),
Uran
Ismaili, të enjten ka nënshkruar
kontratën për fillimin e
punimeve të Spitalit së Ferizajt.
Me këtë rast ministri Ismaili ka
thënë se ndërtimi i Spitalit të
Ferizajt në vlerë mbi dhjetë milionë euro do të fillojë në muajin
prill dhe do të përfundojë brenda
tre vjetëve të ardhshme. "Vlera e
projektit është 10.2 milionë euro,
pra është një vlerë e konsiderueshme, andaj besoj se edhe
qyteti i Ferizajt do ta ketë një spital çfarë e meriton. Po ashtu, personeli mjekësor do të jetë në
gjendje t'i ofrojë të gjitha shërbimet për qytetarët e Ferizajt. Ky
projekt besoj se do të përfundojë
brenda tre vjetëve, pra do të kryhet në këtë mandat qeverisës
sepse nuk do të lejojmë një zvarritje. Në fakt, ky projekt është
zvarritur 4-5 vjet", ka deklaruar
Ismaili.
Ai ka thënë se me nënshkrimin e
kësaj kontrate është duke u realizuar edhe një prej premtimeve

që ka dhënë pas marrjes së mandatit. Ministri Ismaili ka vlerësuar
se ndërtimi i Spitalit të Ferizajt
është një prej projekteve më të
rëndësishme për qytetarët e këtij
rajonin. "Ky është një lajm shumë
i mirë për qytetin e Ferizajt, por
edhe për të gjithë banorët rreth
Komunës së Ferizajt, të cilëve u
ka
munguar
një
spital.
Domethënë, ka pasur një tentativë për disa vjet që kjo të përfundojë, megjithatë nuk ka pasur
sukses. Unë kam premtuar që
posa ta fillojmë punën do të merrem shumë seriozisht me këtë
çështje. Këtë edhe e arritëm duke
nënshkruar kontratën përmes së
cilës hapet rruga për ndërtimin
sa më të shpejtë të Spitalit të
Ferizajt. Prandaj, ky është një
lajm shumë i mirë për qytetarët,
por edhe për punëtorët shëndetësorë të cilët me të vërtetë punojnë në kushte të vështira", është
shprehur Ismaili. Ai është zotuar
se në të ardhmen nuk do të lejojë
zvarritje të projekteve që u
pamundësojnë qytetarëve mar-

rjen e shërbimeve cilësore. "Nuk
do të lejojmë një zvarritje të tillë
sepse qytetarët kanë nevojë për
shërbime mjekësore. Nuk do të
ketë më pritje të gjata të qytetarëve
që t'i marrin shërbimet e nevojshme mjekësore", ka theksuar
Ismaili.
Nënshkrimin e kësaj kontrate e ka

Ministri Bytyqi takon diasporën shqiptare në Londër
PRISHTINË, 25 JANAR Ministri
i
Arsimit,
i
Shkencës dhe i Teknologjisë
(MAShT), Shyqiri Bytyqi, i
shoqëruar nga ambasadori i
Kosovës në Londër, Lirim
Greiçevci, është takuar me
përfaqësues të shoqatave
dhe shkollave të mësimit
plotësues të komunitetit

shqiptar që jeton në Londër.
Gjatë këtij takimi ministri
Bytyqi ka shpalosur prioritetet arsimore të Kosovës,
me theks bashkëpunimin
midis Qeverisë së Kosovës
dhe Qeverisë së Shqipërisë
për
organizimin
dhe
financimin e mësimit plotësues të gjuhës dhe kulturës

shqipe në diasporë. Pasi ka
theksuar kontributin që ka
dhënë dhe po e jep diaspora
shqiptare, ministri Bytyqi
ka premtuar që së bashku
me ministritë e tjera të linjës
do të jenë gjithmonë pranë
diasporës shqiptare, sidomos për ruajtjen e gjuhës
dhe kulturës.

përshëndetur kryetari i Ferizajt,
Agim Aliu. "Nënshkrimi i kontratës për fillimin e ndërtimit të
Spitalit të ri rajonal në Ferizaj është
lajm i mirë për qytetarët e Ferizajt
dhe të gjithë rajonit. Ferizaj po
ecën me hapa të shpejtë në përmbylljen e disa procedurave që ka
kohë që po zvarriten. Me këtë rast

po merr fund odisejada e ndërtimit
të spitalit të ri. Ferizajasit kanë
nevojë për shërbime më të mira
shëndetësore dhe ky projekt
është zgjidhja e duhur. Ne në
vazhdimësi
kemi
kërkuar
përshpejtimin e realizimit të këtij
projekti kaq të nevojshëm për
qytetarët", ka thënë Aliu.
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Hoxhaj: Kosova të ketë qasje të balancuar
në strategjinë e re të zgjerimit të BE-së
Zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj ka kërkuar
nga Bashkimi Evropian qasje më të balancuar për
Kosovën në strategjinë e re të zgjerimit për
Ballkanin Perëndimor. Ai ka shprehur shqetësimin
e tij se në versionet më të fundit të këtij dokumenti
që pritet të publikohet së shpejti, nuk ka një gjuhë
të qartë për Kosovën pas zbatimit të MSA-së dhe
ERA-së për dallim prej vendeve të tjera që kanë
një kalendar kohor. Hoxhaj ka kërkuar që pas
përfundimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë, të dyja vendet të shpërblehen njësoj
PRISHTINË , 25 JANAR (ER) Zëvendëskryeministri i Kosovës,
Enver Hoxhaj, të enjten ka
takuar ambasadorët e vendeve
anëtare të BE-së të akredituar në
Prishtinë, të cilët i ka njoftuar
me agjendën e Qeverisë së
Kosovës për këtë vit. Në takimet
e ndara me ambasadorin e
Greqisë,
Konstantina
Athanassiadou,
atë
të
Bullgarisë, Nedialtcho Dimitrov
Dantchev, të Finlandës, Anne
Huhtamaki, të Belgjikës, Jean
Louis Servais të Holandës,
Gerrie Willems dhe të Çekisë,
Ivo Silhavy, zëvendëskryeministri Hoxhaj ka kërkuar

mbështetje për një qasje më të
balancuar për Kosovën në
strategjinë e re të zgjerimit të
Bashkimit
Evropian
për
Ballkanin Perëndimor 2025.
Hoxhaj
ka
shprehur
shqetësimin e tij se në versionet
më të fundit të këtij dokumenti
që pritet të publikohet së
shpejti, nuk ka një gjuhë të qartë
për Kosovën pas zbatimit të
MSA-së dhe ERA-së për dallim
prej vendeve të tjera që kanë një
kalendar kohor. Po ashtu, ai ka
kërkuar që pas përfundimit të
dialogut ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë, të dyja vendet të
shpërblehen njësoj dhe të mos

ketë dallime.
Hoxhaj ka theksuar se përderisa
për Serbinë thuhet qartë çfarë
ndodh dhe në cilin vit dhe si
lëviz në agjendën evropiane, e
njëjta duhet të jetë edhe për
Kosovën. "Ambasadorët i falënderova shumë për mbështetjen
që i kanë dhënë Kosovës në të
gjitha këto vite. Po ashtu, theksova lajmin e mirë që, më në fund,
BE-ja do të dalë me një strategji

të qartë të zgjerimit të saj për
vendet e Ballkanit Perëndimor
deri në vitin 2025. Ky është një
lajm i mirë, megjithatë ua shpreha
shqetësimet e Qeverisë së
Kosovës përkitazi me disa aspekte
të saj. U kërkova të ketë një qasje
të balancuar për të gjitha vendet
dhe që gjatë dialogut Kosovë Serbi, të dyja vendet të
shpërblehen njësoj. Ashtu
sikurse ka një kalendar kohor

për Serbinë në agjendën
evropiane, duhet të ketë edhe
për Kosovën. Pra, duhet të ketë
edhe një afatizim të përmbushjes
së agjendës evropiane edhe për
Kosovën", ka thënë Hoxhaj. Ai ka
takuar ditë më parë edhe
ambasadorë të tjerë evropianë
të akredituar në Kosovë pas
lajmit për strategjinë e re
të zgjerimit e cila është në
diskutimet finale.

Sardi: E ardhmja e rajonit është brenda
Bashkimit Evropian
Ambasadori i Italisë në Kosovë, Piero Cristoforo Sardi, ka thënë se e ardhmja
e rajonit është brenda Bashkimit Evropian, me të drejta e obligime të njëjta. Ai
ka theksuar se Kosova ka dëshmuar që është e gatshme të përballet me sfida
dhe, sipas tij, demarkacioni është çështje kyçe e këtij procesi. Diplomati italian
ka thënë se luftimi i korrupsionit, fuqizimi i sundimit të ligjit dhe marrëdhëniet e
mira ndërfqinjësore, janë disa nga prioritetet që duhet të trajtohen

PRISHTINË , 25 JANAR (ER) Ministrja e Integrimit Evropian,
Dhurata Hoxha, ka pritur të
enjten në takim, ambasadorin e
Republikës së Italisë në
Republikën e Kosovës, Piero

Cristoforo Sardi, me të cilin ka
diskutuar për të arriturat dhe
sfidat e procesit integrues. Në
këtë takim ministrja Hoxha ka
thënë se Kosova ka vullnet dhe
durim t'i përmbushë të gjitha

obligimet në rrugën e anëtarësimit
në
Bashkimin
Evropian. "Institucionet dhe
qytetarët mirëpresin vlerësimin
objektiv të angazhimit tonë në
procesin integrues, tash në
shkurt, duke u bërë pjesë e
vlerësimit të planit për zgjerim
të BE-së me vendet e rajonit,
duke saktësuar afatet dhe
detyrat që precizojnë rrugën e
integrimit të Republikës së

Sot mbahet interpelanca e Haradinajt
PRISHTINË,
25
JANAR
Kryeministri
i
Kosovës,
Ramush Haradinaj, nuk e ka
ndryshuar agjendën që e
kishte në Gjilan, për të marrë
pjesë të enjten në interpelancën e cila është thirrur
nga grupi parlamentar i
Lidhjes
Demokratike
të

Kosovës (LDK) për ta informuar Kuvendin në lidhje me
gjuajtjen me armë nga
Dardan
Gashi,
zëvendëskryeministër dhe
ministër i Diasporës dhe
Investimeve
Strategjike.
Haradinaj ku është takuar me
kryetarin e Gjilanit, Lutfi

Haziri, nuk ka dashur ta
komentojë mospraninë në
këtë interpelancë. Pavarësisht
prej kësaj, Kuvendi i Kosovës
ka vendosur që sot (e premte)
Haradinaj të paraqitet në
interpelancë. Se a do të marrë
pjesë Haradinaj në këtë
interpelancë mbetet të shihet.

Kosovës. Ne kemi edhe vullnet,
edhe durim që të gjitha
obligimet tona t'i përmbushim",
ka deklaruar Hoxha, duke shtuar
se zbatimi i MSA-së, mbetet prioritet.
Ndërsa ambasadori i Italisë në
Kosovë, Piero Cristoforo Sardi, ka
thënë se e ardhmja e rajonit
është
brenda
Bashkimit
Evropian, duke qenë me të drejta
dhe obligime të njëjta. "Kosova

ka dëshmuar se është e gatshme
të përballet me sfida, sigurisht.
Demarkacioni është çështje kyçe
e këtij procesi. Luftimi i
korrupsionit, fuqizimi i sundimit
të ligjit dhe marrëdhëniet e mira
ndërfqinjësore janë disa nga
prioritetet të cilat duhet të trajtohen
dhe të evidentohen me rezultate të
dukshme", ka deklaruar Sardi, duke
ofruar mbështetjen e Italisë në këtë
proces.
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Kuvendi i Kosovës miraton dy raporte të institucioneve të pavarura

Miratohet raporti i Trustit
Deputetët e Kuvendit të Kosovës me 61 vota për
dhe një kundër i kanë dhënë mbështetje Raportit
Vjetor të Fondit të Kursimeve Pensionale të
Kosovës për vitin 2016. Pavarësisht prej kësaj,
deputetët kanë kërkuar nga Trusti ta bëjë kthimin e
investimeve në Kosovë. Kuvendi i ka dhënë
mbështetje edhe Raportit të Institucionit të Avokatit
të Popullit për vitin 2016
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 25 JANAR - Kuvendi i
Kosovës ka miratuar Raportin
Vjetor të Fondit të Kursimeve
Pensionale të Kosovës (Trusti) për
vitin 2016. Fillimisht, kryetari i
Komisionit për Buxhet dhe
Financa nga radhët e LDK-së,
Lumir Abdixhiku, ka thënë se kjo
parti është e kënaqur me
mënyrën se si është menaxhuar
ky fond. "LDK-ja është e kënaqur
me mënyrën si janë menaxhuar
1.4 milion euro nga kursimet pensionale gjatë vitit 2016", ka thënë
Abdixhiku. Ndërsa duke folur në
emër të komisionit që drejton,
Abdixhiku ka deklaruar se taksa
operacionale për Fondin e
Kursimeve Pensionale të Kosovës
vazhdon të jetë e ulët sa i përket
kompensimit të pagave. Ai ka
sqaruar se do të formohet një
grup punues që do ta fillojë
punën për nivelizimin e pagave të
Trustit me ato të Bankës
Qendrore të Kosovës (BQK).
"Komisioni e ka shqyrtuar

kërkesën e Fondit dhe në mënyrë
unanime ka konsideruar se taksa
operacionale vazhdon të jetë e
ulët sa i përket kompensimit të
pagave", ka thënë ai.
Kurse deputeti i Lëvizjes
Vetëvendosje, Dardan Sejdiu, ka
thënë se raporti i këtij Fondi të
Kursimeve Pensionale të Kosovës
ka informata të mjaftueshme dhe
të detajuara mirëpo, sipas tij, ky
fond do të duhet të trajtohej si
investitor e jo si agjenci që
menaxhon paratë në mënyrë
pasive. "Fondet pensionale kanë
investitorë institucionalë. Ato
investojnë në industri që bëjnë
kthim për kursimtarët. Në fund
na thuhet se ky fond menaxhon
1.4 milion euro, prej të cilave 8 për
qind investohen në Kosovë. Ne po
i themi ShBA-së eja e investon në
Kosovë. Është një paradoks i
çuditshëm. Këtyre ditëve na është
bërë me dije edhe marrëveshja
për termocentralin e ri. E kanë
bërë publike kontratën dhe aty
kemi parë që kthimi do të jetë
18.5 për qind. Këtë kthim ne po ia
garantojmë me këtë kontratë, me

mekanizma që prekin drejtpërdrejt konsumatorin. Dhe qytetarëve po ua rrisim çmimin e
rrymës, ndoshta jo drejtpërdrejt,
por më vonë", ka thënë Sejdiu.
Sejdiu ka folur edhe rreth shpenzimeve operacionale të Trustit. "Ne
përkrahim uljen e taksës, por kjo
ulje nuk është në përputhje me
përgjegjësitë që i kanë. Kemi
paguar njerëz me shuma të
tmerrshme për punë administrative e kjo nuk është në rregull në
një fond që ka monopol në vend.
Përkrahim raportin dhe kërkesën
e Komisionit për taksën operacioanle", ka deklaruar Sejdiu.
Në këtë kontekst, deputeti i
pavarur i Kuvendit të Kosovës,
Korab Sejdiu, ka thënë se në
Bordin e Trustit duhet të shkojnë
njerëz profesionistë. "Anëtarët e
Bordit të Trustit vetëm një prej

tyre ka përvojë në tregjet financiare. Këta marrin 1 700 euro në
muaj dhe mblidhen tri apo katër
herë në vit dhe eventualisht në
ndonjë konferencë për medie.
Andaj meqë kemi të bëjmë me
menaxhim të parasë publike në
këtë bord duhet të jenë njerëz
profesionistë. Unë përkrah çfarëdo iniciative që merret për t'i
vlerësuar përfitimet e këtyre
njerëzve. Ata nuk marrin asnjë
përgjegjësi. Nuk mund ta përkrah
këtë me ndërgjegje të lehtë", ka
thënë Sejdiu.
Më tutje, deputetja e PDK-së,
Safete Hadergjonaj, ka deklaruar
se Fondi i Kursimeve Pensionale
të Kosovës gjatë vitit 2016 ka
investuar në tregjet globale. "Në
Fondin e Kursimeve Pensionale
ka trend të rënieve të kontributeve të alokuara. Fondi i kur-

simeve gjatë vitit ka investuar në
tregjet globale. Këtij raporti i është
bashkangjitur edhe raporti i
auditimit të pasqyrave financiare.
Grupi parlamentar i PDK-së
përkrah propozimin e Komisionit
për Buxhet dhe Financa për miratimin e Raportit të Fondit të
Kursimeve Pensionale për vitin
2016", ka thënë Hadergjonaj.
Miratimin e raportit të Fondit të
Kursimeve Pensioneve të Kosovës
e ka përkrahur edhe AAK-ja. Krejt
në fund, shefi i grupit parlamentar i Nismës për Kosovën, Bilall
Sherifi, ka kërkuar kthimin e
investimeve në Kosovë nga Fondi
i Kursimeve Pensionale të
Kosovës. Pas miratimit të këtij
raporti, deputetët e Kuvendit
kanë miratuar edhe Raportin e
Institucionit të Avokatit të Popullit
për vitin 2016.

Beqaj: Të rinjtë janë fuqia më
e madhe konkurruese e Kosovës
PRISHTINË, 25 JANAR - Ministri i
Inovacionit dhe Ndërmarrësisë,
Besim Beqaj, sot ka vizituar "j
Coders Akademy", ku është njoftuar me punën që po bëhet në
këtë shkollë të edukimit e në
fushën e teknologjisë dhe inovacionit. Me këtë rast Beqaj ka
takuar fëmijët që marrin
edukimin
në
fushën
e
teknologjisë informative, bashkë
me pronarët e shkollës, të cilët i ka
përgëzuar për punën dhe
afinitetin e tyre për teknologjinë
dhe inovacionin.
Beqaj ka thënë se e ardhmja
ekonomike e vendit është rinia, e
cila, sipas tij, njeh mirë sistemin

dhe gjuhën e kodimit. Ai ka falënderuar Qendrën e Inovacionit të
Kosovës (ICK) për kontributin e
veçantë në nisjen e hapave të

parë kësaj shkolle. "Ne besojmë
se fuqia më e madhe konkurruese
janë fëmijët dhe të rinjtë të cilët
duhet të edukohen dhe trajnohen

mirë dhe të jenë në hap me
kohën. Kjo është e ardhmja e
zhvillimit të Kosovës, sepse si rrallë vende të botës kemi shumë të
rinj të cilët janë të trajnueshëm, të
cilët janë të mençur dhe të cilët
janë para shumë sfidave që do të
ballafaqohen", ka deklaruar
Beqaj.
Ndërsa pronarja e "j Coders
Akademy", Arta Shehu, ka falënderuar ministrin Beqaj për vizitën
e bërë si dhe ka prezantuar punën
që bënë shkolla në edukimin e
fëmijëve në fushën e teknologjisë
informative. "Qëllimi ynë kryesor
është nxitja e të rinjve në fushën e
teknologjisë dhe inovacionit, me

qëllim që gjeneratat e reja të
punojnë më shumë për krijimin e
zgjidhjeve praktike në fushën e
teknologjisë. 'j Coders' u ofron
fëmijëve plan program i cili i
përkrahë në fushën e robotikës
dhe në mësimin e gjuhëve programuese, si dhe ndërtimin e
aplikacioneve
mobile",
ka
deklaruar Shehu. Ministri Beqaj
ditët e fundit është duke vizituar
kompani dhe institucione që
merren me teknologjinë informative dhe inovacione, me qëllim të
ofrimit të mbështetjes institucionale në avancim të inovacioneve dhe rritjes së efikasitetit të
shërbimeve.

ATK-ja: 76 355 vërtetime tatimore janë nxjerrë online
PRISHTINË,
25
JANAR
Administrata Tatimore e
Kosovës (ATK) ka bërë me dije
se nga lansimi i sistemit elektronik "EDI" janë nxjerrë 76
355 vërtetime tatimore në
mënyrë elektronike. Sipas njof-

timit të ATK-së, vetëm gjatë
vitit 2017 janë nxjerrë 71 884,
ndërsa nga fillimi i muajit janar
të këtij viti numri i vërtetimeve
të nxjerra është 4 471.
"Vërtetimi tatimor është dokument i cili tregon gjendjen

aktuale tatimore të tatimpaguesit, i lëshuar nga ATK-ja, i
cili do të shfrytëzohet për
qëllime të ndryshme. Përmes
sistemit elektronik 'EDI', tatimpaguesit mund të pajisen me
vërtetim tatimor për qëllim të

aplikimit për vizë, aplikimit për
tender, pushimit të lehonisë,
vazhdimin e lejes së qëndrimit
në Kosovë, aplikimit për licencë
etj. Vërtetimi tatimor i lëshuar
në formë elektronike nga
ATK-ja, edhe pse nuk ka

vulë/nënshkrim, është dokument i plotfuqishëm, ndërsa
vërtetësia e përmbajtjes së këtij
dokumenti mund të verifikohet
në çdo kohë përmes adresës
elektronike të ATK-së", është
thënë në njoftimin e ATK-së.
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Haradinaj premton ndihmë për
prodhuesit vendorë
GJILAN , 25 JANAR - Kryeministri i
Kosovës, Ramush Haradinaj, ka
vizituar të enjten kompaninë e
lëngjeve "Fluidi" dhe atë të
vajit "Floil" në Gjilan, në
kuadër të vizitës në këtë
komunë. Pronari i këtyre
kompanive, Fejzullah Mustafa,
ka njoftuar kryeministrin
Haradinaj me procesin e
prodhimit dhe me sfidat që
përballen "Fluidi" dhe Floili".

Mustafa ka thënë se deri më
tani ka munguar mbështetja e
Qeverisë ndaj bizneseve të
Kosovës. "Por, kryeministri na
ka premtuar dhe do të vazhdojë
t'i mbështesë bizneset e
Kosovës", ka thënë ai.
Ndërsa kryeministri Ramush
Haradinaj ka lavdëruar këta
prodhues, duke theksuar
hapjen e vendeve të reja të
punës. "Është një kompani

prodhuese, një brend i yni, një
brend i mirë i Kosovës. Ka
njerëz të punësuar. Kuptohet,
kemi shumë punë për të bërë
përpara. Ekonomia është një
sfidë në vete, por duke qenë të
gjithë bashkë, edhe institucionet komunale, edhe ato
nacionale, edhe sipërmarrësit,
jam i bindur se do të hapim
vende të reja të punës", ka
thënë Haradinaj.

Gërxhaliu: Është koha e fundit
për agjendë konkrete ekonomike
Kryetari i OEK-ut, Safet Gërxhaliu, gjatë punimeve
të "Tirana Economic Forum" të organizuar nga
"SCAN Media Group", ka thënë se është koha e
fundit për mbështetje të sektorit privat dhe për
agjendë konkrete ekonomike. "Nuk jetohet me
takime qeveritare. Është koha kur duhet të
mbështet sektori privat, duhet të mbështetet
komuniteti i biznesit dhe në këtë drejtim kemi
shumë fusha ku duhet dhe ka mundësi të
bashkëpunojmë", ka deklaruar Gërxhaliu
PRISHTINË, 25 JANAR - Kryetari i Odës
Ekonomike të Kosovës (OEK),
Safet Gërxhaliu, ka thënë se ka
ardhur koha të avancohet
bashkëpunimi rajonal, por jo
vetëm në kontekstin politik, por
edhe në atë ekonomik. Gërxhaliu
ka thënë se ka ardhur koha për ta
mbështetur sektorin privat, sidomos sektorët ku ka më shumë
potencial zhvillimi. "Është e
vërtetë se Ballkani është më tepër i
orientuar të ketë një agjendë politike dhe sa më tepër gjenerojmë
agjendë politike, druhem se jemi
duke prodhuar dhe duke tentuar
ta zbukurojmë të kaluarën. Dhe
qytetarët e Ballkanit Perëndimor
nuk mund të jetojnë nga e kaluara.
Është koha kur duhet të mos harrohet e kaluara, por duhet të jemi
të orientuar drejt ardhmërisë dhe
besoj kjo formë e avancimit të dialogut ndërrajonal ka rëndësi mul-

tidimensionale. E para, është e
pakontestuar
rëndësia
ekonomike. E dyta, është një promovim i vlerave të dialogut të
Ballkanit Perëndimor. Dhe, e treta,
është një mesazh i qartë që si
komuniteti i biznesit dhe qytetarët
nuk mendojmë se integrimi
evropian do të jetë i mundur
vetëm nga dimensioni politik.
Duhet bashkëpunim ekonomik,
sepse ky është një model që ka
dhënë efekte në Evropën e
bashkuar. Është koha që forume të
tilla duhet të ketë sa më shpesh
dhe konkluzione me mekanizma
matës të efekteve të tilla. Dua të
besoj se një forum i tillë do të jetë
në funksion të promovimit të qartë
të një mesazhi: Jemi Ballkan
Perëndimor, por jemi pjesë e
Evropës në të ardhmen", ka thënë
Gërxhaliu gjatë punimeve të
"Tirana Economic Forum" të

organizuar nga "SCAN Media
Group".
Ai ka thënë se nga dimensioni
kohor, një forum i tillë është një
vulë për parapërgatitjen e konferencës së Bankës Evropiane për
Rindërtim e Zhvillim që do të
mbahet në muajin shkurt në
Londër. "Dua të besoj se në këtë
drejtim duhet të jemi më konkret,
më pragmatik dhe të flasim me
gjuhën e argumenteve. Dhe argumentet ekonomike janë projekte
konkrete; eliminimi i barrierave,
avancimi i bashkëpunimit dhe në
fund të fundit duhet të kuptojmë
se imazhi i Ballkanit Perëndimor

është ai që e dëmton Ballkanin
Perëndimor dhe besoj se takime
të tilla janë në këtë frymë
pozitive", ka thënë ai.
Në këtë kontekst, Gërxhaliu ka
thënë se Kosova dhe Shqipëria
nuk duhet ta shohin njëra-tjetrën
si konkurrente. "Është obligim
moral që institucionet tona të
zhvishen nga petku i patriotizmit
folklorik, të bisedohet me gjuhën e
interesit dhe kalkulimeve dhe në
këtë kuptim Shqipëria dhe Kosova
nuk duhet të shihen si konkurrente, po si komplementare. Ajo që
dua të apeloj është që të gjenden
rrugë që të avancohet dialogu dhe

të kthehet besimi i humbur në
marrëdhëniet Prishtinë - Tiranë
dhe anasjelltas. Është mirë që miliona dhe miliarda euro investohen
në infrastrukturë, por nëse nuk do
të kemi kthim të besimit, partneritet në bashkëpunimin ekonomik,
mendoj se jemi duke e dëmtuar
klimën e bashkëpunimit edhe në
të bërit biznes. Nuk jetohet me
takime qeveritare. Është koha kur
duhet të mbështetet sektori privat,
duhet të mbështetet komuniteti i
biznesit dhe në këtë drejtim kemi
shumë fusha ku duhet dhe ka
mundësi të bashkëpunojmë", ka
deklaruar Gërxhaliu.

Reçica: Marrëveshja me Zvicrën për sigurimet
sociale nënshkruhet në mars
PRISHTINË, 25 JANAR - Në fund të
muajit mars pritet të nënshkruhet
marrëveshja në mes të Kosovës
dhe Zvicrës lidhur me sigurimet
sociale. Kështu ka bërë me dije
ministri i Mirëqenies dhe Punës
Sociale (MPMS), Skënder Reçica.
Ai nga foltorja e Kuvendit ka
thënë se Qeveria e Kosovës ka
përfunduar me kohë procedurat
dhe në takimet e shpeshta me
ambasadorin zviceran kanë
marrë premtimin se kjo mar-

rëveshje do të nënshkruhet së
shpejti. "Marrëveshja për sigurimet sociale ende nuk është
nënshkruar. Grupet teknike që
kanë qenë të emëruara për
negocimin e marrëveshjes në
mes të Kosovës dhe Zvicrës kanë
përfunduar draftin final për
sigurimet
sociale,
pastaj
marrëveshjen. Ka pas vetëm
nënshkrim të teksteve të draftit
final. Ju informoj se nga ana jonë
si qeveri nuk është shkaktuar

asnjë vonesë. Unë kam qenë dhe
jam në kontakt të vazhdueshëm
me autoritetet zvicerane dhe
ambasadorin e Zvicrës në Kosovë.
Së shpejti do ta kemi datën për
nënshkrimin e kësaj marrëveshje
ndërshtetërore. Kjo të ndodhë
kah fundi i muajit mars,
përkatësisht në fillimin e muajit
prill, dhe vetëm pas nënshkrimit
do të dërgohet për ratifikim në
parlamentet respektive", ka thënë
Reçica.
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Kërkohet
mbikëqyrje
profesionale e
faunës në Ferizaj
FERIZAJ , 25 JANAR - Drejtori i
Bujqësisë dhe Pylltarisë, Burim
Bajrami, ka takuar kryetarin e
Shoqatës
së
Gjahtarëve
"Shqiponja" në Ferizaj, Isuf
Idrizi dhe bashkëpunëtorët e tij.
Në këtë takim është diskutuar
për gjendjen organizative të
shoqatës dhe të arriturat e saj.
Po ashtu, kryetari i Shoqatës
"Shqiponja" e ka njoftuar drejtorin Bajrami për gjendjen e
faunës në këtë komunë dhe
shprehu shqetësim për dëmtimin e saj. Kërkesë e drejtuesve
të Shoqatës "Shqiponja" ishte të
ketë mbikëqyrje profesionale të

gjendjes së faunës në territorin e
komunës sonë dhe jo të vazhdoj
pa mbikëqyrje siç është tani, kjo
krahas pëlqimit të marrë nga
ministria përkatëse për caktimin
e vendgjuetive dhe përpjekjeve
që duhet të bëjë drejtoria komunale për ta ngritur këtë çështje në
kuvend komunal.
Drejtori Bajrami ka ofruar
bashkëpunimin e Komunës së
Ferizajt,
përkatësisht
të
Drejtorisë së Bujqësisë dhe
Pylltarisë për këtë shoqatë, duke
u shprehur se qeverisja e re është
e vendosur t'i luftojë dukuritë
negative në këtë sektor.

Bekim Jashari takoi
kryeministrin Haradinaj
SKENDERAJ, 25 JANAR - Kryetari i
Komunës së Skenderajt, Bekim
Jashari, së bashku me kryetarin
e Obiliqit, Xhafer Gashi, kanë

zhvilluar një takim me kryeministrin e Ramush Haradinaj.
Sipas njoftimit të Komunës së
Skenderajt, ky takim ka qenë i

karakterit konsultativ, në të
cilin janë theksuar çështje të
ndryshme që janë në interes të
përbashkët të qytetarëve.

Diskutohet për zhvillimin
ekonomik të Shtimes
SHTIME , 25 JANAR - Kryetari i
Komunës së Shtimes, Naim
Ismajli, së bashku me drejtorin
për Zhvillim Ekonomik, Sabri
Çerkini dhe zyrtaren për
Zhvillim, Ardita Frangu, kanë
pritur në takim drejtoreshën e
Agjencisë për Zhvillim Rajonal
(AZhR), Mrika Macula, me
bashkëpunëtoren
e
saj,
Mimoza Tafarshiku. Në takim
është biseduar për mënyrën e
realizmit të projekteve të përbashkëta, në funksion të zhvillimit ekonomik lokal të
Komunës së Shtimes dhe
rajonit në përgjithësi. Fokusi i
takimit
ka
qenë
edhe
bashkëpunimi i Komunës së
Shtimes me AZhR-në për arritjen e rezultateve në grantet e

Lladrovci arrin
marrëveshje me
KEDS-in
DRENAS, 25 JANAR - Kryetari i
Komunës së Drenasit, Ramiz
Lladrovci, ka pritur në takim
përfaqësuesit e KEDS-it, me të
cilët ka arritur marrëveshje për
kyçje në rrjetin elektrik të trafostacionit në stadiumin sintetik në
Drenas.
Trafostacioni ishte vendosur para
disa muajsh dhe tani ai do të jetë
funksional për t'u plotësuar të

gjitha kushtet për funksionalizimin e stadiumit sintetik. Përpos
që kanë nënshkruar marrëveshjen
për funksionalizimin e trafos e cila
do të ketë kyçje në rrjetin elektrik,
ata kanë biseduar edhe për
ndërrimin e shtyllave elektrike të
cilat janë të dëmtuara si dhe çështje
të tjera për përmirësimin e energjisë
elektrike për nevojat e qytetarëve
të Komunës së Drenasit.

lansuara nga Ministria e
Zhvillimit
Rajonal
në
mbështetje të komunave dhe
bizneseve për zhvillimin
socio-ekonomik si dhe plani-

fikimin e përbashkët për
projektet
e
Komisionit
Evropian dhe donatorëve që e
mbështesin
zhvillimin
ekonomi rajonal.
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Përfaqësoni Lojërat rreth
demarkacionit
shtetin
e jo partitë
politike
Nga Martin BERISHAJ

Shkruan: Jakup KRASNIQI
Duke vëzhguar një kohë të gjatë, si
pjesëmarrës aktiv e pasiv në politikën
kombëtare dhe në përfaqësimet e
shumta jashtë vendit edhe aty ku janë
marrë vendime të rëndësishme për
kombin e shtetin, në asnjë rast nuk
kam bërë përpjekjen as më të voglën
për ta përfaqësuar grupimin politik që i
kam takuar, por gjithnjë kam mbrojtur
interesin e kombit e të vendit që i
takoja. Përfaqësuesit e zgjedhur apo të
emëruar kudo duhet t'i përfaqësojnë
interesat e vendit për çka edhe e kanë
marrë besimin qytetar.
Ka kohë që zhvillimet politike brendapërbrenda partive të ashtuquajtura
politike në Kosovë po e konfirmojnë
fuqishëm se demokracia pluraliste ka
mbetur në labirintet e viteve të '90-ta
dhe për 19 vjetët e lirisë nuk kanë bërë
ndonjë progres veç përkeqësimit dhe
të krijimit të partive të shefave apo të
atyre familjare. Kështu nuk zhvillohet
demokracia, nuk zhvillohet vendi dhe
asnjë segment tjetër vital i shtetit.
Kështu nuk ndërtohet shteti i së drejtës
e as shteti i drejtësisë sociale. Kombi e
shteti kanë nevojë për një përfaqësim
më të denjë, kudo ku përfaqësohet
shteti. Përkundër kësaj, shumë
përfaqësues politikë e të grupeve të
tjera shoqërore (SHC) po kërkojnë
ngritje karriere në dëm të shtetit e qytetarëve që i përfaqësojnë dhe kështu po
e dëmtojnë shtetin e ri e të pakonsoliduar
të Kosovës. A e dinë ata njerëz, burra e
gra qofshin, se ato prezantime që po i
bëjnë në vend e jashtë tij nuk e nderojnë
askënd dhe as veten e tyre?! Sidomos
jashtë vendit as deputetët e as qeveritarët e ndryshëm nuk i përfaqësojnë
partitë politike, por kombin e shtetin!
Kujdes, paraja publike po ju dërgon në
Bruksel e Strasburg etj., për t'i përfaqësuar
denjësisht shtetin e kombin. Këto ditë
në Strasburg patëm një përfaqësim me
dinjitet nga deputeti i Nismës, Bilall
Sherifi, por ai mbeti një zë i vetmuar.
Por, gjithsesi një zë plot dinjitet!
Përfaqësimi i vendit duhet të bëhet
vetëm me një zë të unifikuar.

Kjo do të thotë se në Kosovë nuk ka
parti ideologjike progresiste, që drejtohen
nga liderë që synim parësor kanë
politikën nacionale me parime politike,
që qëllim kanë mirëqenien publike të
shumicës qytetare. Parimet politike e
programore, politikat ideologjike dhe
reflektimi i atyre politikave në jetën e
qytetarëve duhet të jenë qëllim parësor
i
politikëbërësve
përfaqësues.
Vetëm mbi bazën e këtyre politikave
transparente qytetarët duhet t'ua japin
besimin e tyre përfaqësuesve të
zgjedhur.
Qëllimet egoiste, ngado që vijnë ato,
nga lart apo poshtë, nga drejtuesit apo
votuesit, nuk kanë shansin as më të
voglin të sjellin zhvillim ekonomik e
progres shoqëror. Dhe kështu,
ndryshimet pozitive nuk mund të
shihen as në horizont. Jo zgjidhjet e
problemeve individuale (qofshin edhe
ato të punësimit), por politikat e mira
qeverisëse, qytetarëve u krijojnë
perspektiva afatgjata për zhvillim,
punësim e mirëqenie.
Gjithë historia jonë e lirisë dhe e
pavarësisë (1999-2018) se deritashme
po e konfirmon këtë. Të gjithë duhet ta
dimë se pa u shkëputur njëherë e mirë
nga politikat që na sollën këtu ku jemi
dhe jemi keq, zhvillimi e progresi
mbeten vetëm dëshira të mira. Dëshirat
e mbetura vetëm në fjalë nuk i zgjidhin
problemet e mëdha të grumbulluara
ndër vite. Apo është duke na u përsëritur
ajo që thotë Jens Reuter për feudalët
shqiptarë të shekullit XIV , "që ishin
në luftëra të vazhdueshme me
njëri-tjetrin, ndiqnin vetëm e vetëm
qëllimet e tyre të ngushta egoiste dhe
nuk e ndienin veten aspak të detyruar
ndaj
interesit
'shqiptar'
të
përgjithshëm".
(Jens
Reuter:
"Shqiptarët në Jugosllavi", "Botimpex",
Tiranë, 2003, f. 14). Atëherë ato politika,
thotë autori, me ftesën e feudalëve që
pranuan vasalitetin osman, sollën
Perandorinë Osmane në Shqipëri. (Po
aty) Ishin politikat e feudalëve
shqiptarë të pas Pavarësisë (1912)
(Toptani, Zogolli e kompani) që, për
pushtetin e tyre personal, ndihmuan
dhe pranuan copëtimin e Shqipërisë që
ia bëri Konferenca e Ambasadorëve në
Londër (1913). Histori të tilla të dhimbshme shpesh po na përsëriten. A kemi
vullnet dhe kapacitet t'i sjellim
ndryshimet që na duhen? Kështu si po
veprojmë, kapacitetet e ndryshimit nuk
ndërtohen.
Shumëçka
duhet
ndryshuar në jetën tonë politike.

Siç e dini, parimi themelor për
përmbyllje
të
një
marrëveshje
ndërkombëtare
është
gjithmonë
vullneti i mirë i palëve dhe, si rrjedhojë,
palët janë mbretër të procedurës. Pra,
në parim, gjithmonë mund të bëhet një
aneks shtesë, përveç nëse kjo është e
përjashtuar në mënyrë eksplicite në
marrëveshjen fillestare ose nëse
përmbajtja e aneksit është në kundërshtim me "jus cogens".
Në rastin tonë, marrëveshja e demarkacionit nuk është përfunduar sepse
Kosova ende nuk e ka ratifikuar atë.
Pra, aneksi nënkupton se do të ishte një
kontratë e pavarur krahas marrëveshjes
origjinale. Sigurisht, një aneks i tillë
mund të përmbyllet nga palët, në të
cilat ata përcaktojnë se është e lidhur
me vlefshmërinë e kontratës fillestare
sapo të hyjë në fuqi (me ratifikim në të
dy anët). Në këtë rast, Kosova duhet ta
ratifikonte vlefshmërinë e aneksit edhe

marrëveshjen origjinale, ndoshta në të
njëjtën kohë të dyja, kurse Mali i Zi
vetëm aneksin. Natyrisht, ky aneks/
protokoll do të duhej të ratifikohej së
pari në Mal të Zi e pastaj në Kosovë. Kjo
implikon përdorimin e përkohshëm të
aneksit. Kjo, sigurisht, do të thotë një
zgjidhje mjaft e pazakontë, gjithashtu
sepse përdorimi i përkohshëm i
kontratës, në rastin tonë aneksi, mund
të anulohet nga secila pale në çdo kohë
me një njoftim të thjeshtë, që është i
njëanshëm.
Për shtojcë të marrëveshjes ose
protokoll duhet të pajtohen me Malin e
Zi. Pa pëlqimin e Malit të Zi, edhe në
rast se Kosova i ratifikon të dyja pra
Marrëveshjen + aneksin, Mali i Zi
kurdoherë mund të deklarohet se kjo
shtojcë është vetëm çështje e brendshme
e Kosovës, kurse e drejta ndërkombëtare e
njeh vetëm marrëveshjen bazë që e ratifikojnë të dyja palët!
Pra, pa pëlqimin e Malit të Zi dhe
ratifikimit të shtojcës në Kuvendin e tij
(addendum apo protokoll) të tillë, një
procedurë e tillë nuk ka efekt ndërkombëtare. Sidoqoftë, aneksi mund të lidhet
gjithashtu si një kontratë e pavarur, por
më lejoni vetëm t'ju kujtoj se ky rregull
vlen vetëm për marrëveshjet shumëpalëshe e që në këtë rast nuk është
ashtu, mbasi që kemi të bëjmë me
marrëveshje dypalëshe në rastin tonë!

Haziri merr
mbështetje nga
kryeministri Haradinaj
GJILAN, 25 JANAR - Kryetari i Komunës së
Gjilanit, Lutfi Haziri, ka pritur të enjten
në takim kryeministrin e Kosovës,
Ramush Haradinaj, të cilin e ka njoftuar për projektet të cilat janë paraparë
të realizohen në këtë vit. Në një takim
me asamblistët komunalë, Haziri ka
kërkuar nga Haradinaj mbështetje për

projektet e mëdha, të cilat i tejkalojnë
kapacitetet buxhetore të Komunës së
Gjilanit. Ndërsa kryeministri Ramush
Haradinaj ka premtuar se Qeveria do ta
ndihmojë Komunën e Gjilanit. "Punët
që janë në interes të qytetarëve të
Komunës së Gjilanit do t'i kryejmë", ka
thënë Haradinaj.
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Në Vjenë nisin bisedimet për paqe në Siri
VJENË, 25 JANAR - Negociatorët janë
takuar të enjten në Vjenë në raundin e nëntë të bisedimeve të sponsorizuara nga Kombet e
Bashkuara me qëllim të gjetjes së
një zgjidhje për luftën rreth
shtatëvjeçare. I dërguari special i
Kombeve të Bashkuara për Sirinë,
Staffan de Mistura, ka thënë se
negociatat dyditore në të cilat
përfshihet qeveria e plotë dhe delegacionet opozitare janë në një
moment tejet kritik.
De Mistura do të mbajë takime të
ndara me këto delegacione për
bisedime, që pritet të fokusohen

në çështjet kushtetuese, pasi raundi i kaluar i takimeve i mbajtur në
Gjenevë ka përfunduar pa ndonjë
zhvillim.
Mistura ka fajësuar më së shumti
qeverinë e presidentit Bashar alAssad, për të cilën ai ka thënë se u
ka kërkuar grupeve opozitare ta
pranojnë mundësinë e rolit të
Assadit gjatë tranzicionit politik në
këtë shtet.
Dy ditët e ardhshme do të jenë
"një test i vërtetë për të gjitha
anët", ka thënë Nasr al-Hariri nga
Koalicioni Kombëtar Sirian, grupi
kryesor opozitar i mbështetur nga

Perëndimi.
Ministri i Jashtëm francez, JeanYves Le Drian, e ka përshkruar
takimin në Vjenë si "shpresën e
fundit" për arritjen e një zgjidhje
politike në Siri.
Në konfliktin e këtij vendi janë
vrarë mijëra persona prej kur kanë
filluar pakënaqësitë më 2011.
Takimet në Vjenë po mbahen në
kohën kur Rusia është duke planifikuar të jetë nikoqire e "kongresit
për dialog kombëtar" sirian, në
Soçi më 29-30 janar.
Rusia së bashku me Iranin i kanë
dhënë mbështetje vendimtare

qeverisë së Assadit gjatë luftës,
derisa Turqia dhe Shtetet e
Bashkuara kanë mbështetur
grupe të ndryshme rebele.
Militantët e grupit militant, Shteti
Islamik, kanë hyrë në luftë, pasi

patën fituar kontroll në disa
territore siriane më 2014, mirëpo
tashmë kanë humbur pothuajse
të gjitha, pas sulmeve të forcave
qeveritare dhe luftëtarëve kurdë të
përkrahur nga ShBA-ja.

Trumpi paralajmëron Erdoganin:
Shmang konfliktin midis
forcave turke dhe amerikane
Pas bisedës telefonike me presidentin e Turqisë,
Rexhep Tajip Erdogan, presidenti Trump i bëri
thirrje liderit turk të shmangë çdo veprim që mund
të çojë në konflikt midis forcave turke dhe
amerikane
UASHINGTON, 25 JANAR - Presidenti
i Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan,
tha se do ta vazhdojë operacionin ndërkufitar kundër kurdëve në enklavën Afrin në veri të
Sirisë, duke rritur shqetësimet në
mesin e shumë aleatëve të
NATO-s. Ai i bëri këto komente
pas bisedës telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara,
Donald Trump, i cili i bëri thirrje
liderit turk "të shmangë çdo
veprim që mund të çojë në konflikt midis forcave turke dhe
amerikane".
Trumpi tha se dhuna e vazhdueshme në Afrin dëmton
synimet e përbashkëta në Siri për

mposhtjen e grupit militant
Shteti Islamik, njoftoi përmes një
deklarate zëdhënësja e Shtëpisë
së Bardhë, Sarah Sanders.
Kryeministri i Turqisë, Binali
Yildirim, tha se operacioni, i cili
përfshin trupat turke dhe rebelët
aleatë sirianë, të mbështetur me
avionë luftarakë, artileri dhe
tanke, synon krijimin e një zone
të sigurisë rreth 30 kilometra
brenda Sirisë.
Turqia e konsideron milicinë
kurde në Afrin si grup terrorist
dhe si degë të Partisë së
Punëtorëve të Kurdistanit, e cila
kërkon autonomi për kurdët
brenda Turqisë.

Milicia kurde në Siri e mohon
çdo lidhje të tillë. Kjo milici, e cila
kontrollon territore të mëdha në

Aksident hekurudhor në Itali, tre të vdekur
Romë, 25 janar - Një tren i
mbushur me udhëtarë ka
dalë nga binarët pranë qytetit
Milano në Itali, duke lënë së
paku tre njerëz të vdekur dhe
dhjetë të plagosur rëndë.

Autoritetet thanë se disa
njerëz janë shpëtuar nga
rrënojat e vagonëve që kanë
dalë nga binarët pranë stacionit Pioltello Limito. Policia
tha se një problem gjatë

ndërrimit të udhës po
hetohet si shkak i mundshëm
i fatkeqësisë. Dëshmitarët
thanë se treni është dridhur
për disa minuta përpara
aksidentit.

verilindje të Sirisë, ka qenë aleat
kryesor i ShBA-së në luftën
kundër militantëve të Shtetit
Islamik atje.
Operacioni në Afrin ka nisur më
20 janar dhe është përqendruar
në një zonë të udhëhequr nga
kurdët pranë kufirit me Turqinë.
Erdogani tha se forcat turke do ta
zgjerojnë operacionin në qytetin
Manbixh, kontrollin e të cilit forcat kurde e kanë marrë nga
Shteti Islamik, me mbështetje të
ShBA-së.
Një zyrtar kurd i tha agjencisë
gjermane DPA se ushtarët
amerikanë ndodhen ende në
Manbixh, çfarë rrit mundësinë e
përplasjeve të paqëllimshme
midis forcave aleate të NATO-s.
"Me Manbixhin do ta shkatërrojmë këtë lojë përgjatë kufijve
tanë dhe do ta pastrojmë rajonin
nga kjo e keqe", tha Erdogani,

duke u zotuar se do t'i shfarosë
terroristët.
Qeveria e Sirisë e dënoi, siç tha,
agresionin turk në Afrin.
Dmitry Peskov, zëdhënës i presidentit rus, Vladimir Putin, tha se
Moska po e vëzhgon me kujdes
operacionin në Afrin dhe se
është në kontakt edhe me
Qeverinë turke, edhe me atë siriane.
Rusia i ka dhënë Qeverisë së
presidentit sirian, Bashar alAssad, mbështetje të madhe
gjatë luftës civile në Siri, e cila ka
nisur në vitin 2011, duke lënë të
vrarë qindra-mijëra njerëz.
NATO-ja tha përmes një
deklarate se Turqia ka vuajtur
nga terrorizmi dhe se ka të drejtë
për vetëmbrojtje, por i bëri
thirrje Ankarasë ta bëjë një gjë të
tillë në mënyrë proporcionale
dhe të matur.
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BARSOLETA E DITËS

E rrallë

Paratë grumbullohen
me fshesë

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

Shprehja të të bien paratë nga qielli mund të jetë e
mundshme në rastin e një incidenti në Ilinois të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës (ShBA).
"Associated Press" ka postuar pamjet e incidentit, ku
është thënë se janë nga një mjet që mbante makina të
lojërave të fatit. Rruga është bllokuar për rreth një orë
derisa autoritetet e pastronin rrugën. Fatmirësisht,
nuk ka pasur të lënduar nga incidenti.

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

FOTO E DITES

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

Zëvendëspresidenti amerikan, Mike Pence, prek Murin Perëndimor, vendlindjen
më të shenjtë të judaizmit, në Qytetin e Vjetër të Jerusalemit. /Reuters/

Në ora 21:30 (PG-13)

E jashtëzakonshme

Në kërkim të pronarit, qeni udhëton me tren
Një qen i racës "Doberman" ka udhëtuar i vetëm me
tren për rreth 180 km, madje edhe duke ndryshuar
disa stacione për ta gjetur pronarin e tij. Qeni është
gjetur i vetëm nga disa të panjohur duke u endur
nëpër stacionin e "Birmingham New Street". Kur e
kanë parë, ata kishin kujtuar se ai ka humbur drejtimin por, në fakt, qeni ishte nisur me një qëllim të
caktuar. Ata kanë treguar se pasi e kanë dërguar tek
veterineri vunë re një mikroçip që tregonte se kishte
ardhur nga Hudderfield. Udhëtimi i tij mund të ketë
zgjatur rreth shtatë orë. Qeni i pastrehë është marrë
nga shoqata "Hilbrae Kennels" në Telford,
Shropshire, dhe stafi po përpiqet ta ribashkojë me
pronarët e tij. "Për fat të keq, nuk ka numër telefoni
në çip", ka shkruar Shoqata "Hilbrae Kennels" në
llogarinë e vet në "Facebook".

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

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

DASHI
Lajm i
rëndësishëm në
lidhje me
punën. Së shpejti do të jeni
në gjendje t'i tejkaloni
pasiguritë e momentit.

DEMI
Ditë aspak
e mirë,
sidomos
për beqarët.
Njohjet e duhura që keni do
t'ju ndihmojnë t'i zgjidhni
problemet në punë.

BINJAKËT
E premtja
është e
rëndësishme nga
pikëpamja e biznesit. Jeni të
vendosur të nisni projekte të
reja dhe askush nuk do t'ju
ndalojë.

GAFORRJA
Pritje të
mëdha
për ata që
kanë një
aktivitet të pavarur. Jeni të
vendosur ta kërkoni vetën
dhe të merrni atë që
meritoni.

LUANI
Dita për ju
fillon me
këmbën e
majtë.
Atmosfera është e
tensionuar. Do të keni një
pengesë të madhe. Mos u
dorëzoni.

VIRGJËRESHA
Keni në
majë të
gishtave
zgjidhjen për
disa çështje familjare.
Mërkuri dhe Saturni
sigurojnë fitime dhe
investime fitimprurëse.

PESHORJA
Yjet
lehtësojnë
investimet
dhe e bëjnë
këtë ditë të mbrojtur nga çdo
shqetësim në punë. Ju do të
jeni të rrethuar nga fati!

AKREPI
Sot ju jeni
shumë të
tensionuar
dhe vështirë
se do të jeni në gjendje ta
lini veten t'i përjetoni
gëzimet e dashurisë.

SHIGJETARI
Projekte të
reja pune
po vijnë.
Keni të gjitha
kërkesat e nevojshme për t'i
arritur qëllimet e
dëshiruara.

BRICJAPI
Nëse nuk
i keni
zgjidhur të
gjitha
problemet, mos u shqetësoni.
Do t'i zgjidhni në ditët në
vijim, me shumë lehtësi.

UJORI
Mundësitë
nuk do të
mungojnë.
Ata që tashmë kanë një profesion do të
kenë oferta të mira.

PESHQIT
Ka disa
lajme
shumë të
mira. Kjo
është një pikë kthese në
jetën tuaj, veçanërisht në
lidhje me profesionin.
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Kylie Jenneri, shtatzënë

P

ër muaj me radhë në mediet
rozë është folur për pritjen e
ëmbël të më të voglës së
familjes Kardashian, Kylie Jenner.
Bukuroshja 20-vjeçare dhe partneri i saj Travis Scott nuk janë
prononcuar për mediet, edhe pse
Kylie Jenner është fotografuar

disa herë nga paparazët me
barkun e rrumbullakosur. Por
këtyre thashethemeve duket se u
ka ardhur fundi. Revista "People"
ka shkruar se 20-vjeçarja është
shtatzënë dhe familja e saj e
mbështet, pavarësisht prej
moshës së saj të vogël.

Rita Ora në "Javën e
Modës" me atlete

D

Bebe Rexha renditet e
para në aplikacionin
"iTunes"

uket se sukseset për
këngëtaret shqiptare, të cilat
karrierën e tyre e kanë
ndërtuar jashtë vendit, nuk kanë të
sosur. Këtë herë bëhet fjalë për Bebe
Rexhën, e cila ka shënuar edhe një
tjetër sukses në muzikë. Bebe ka
postuar një foto në rrjetin social

"Instagram", ku ka bërë me dije se ka
arritur të shënojë shifra rekorde me
klikime dhe shitje në shumë platforma, duke u renditur e para në aplikacionin "iTunes". Pas Bebe Rexhës
renditen këngëtare të tjera të
famshme si Camila Cabello, Cardi B,
Halsey, Keala Settle dhe Taylor Swift.

Njihuni me "Emirin junior"

K
"Java e Modës" në Paris sapo ka nisur
mirë dhe shumë të famshëm janë bërë
pjesë e saj. Ka qenë shfaqja e
"Channel"-it ajo që ka çuar, ndër të
tjerë, edhe këngëtaren Rita Ora në Paris.

Ora është shfaqur me një veshje tepër
rastësore, me një fustan të shkurtër
"Channel" dhe një palë atlete pink.
Pavarësisht prej thjeshtësisë me të cilën
u paraqit, ylli shkëlqeu si zakonisht.

aani është aktori më i njohur
aktualisht në kinematografinë
turke. Ai ka një kohë të gjatë
para kamerave, por tani është në
maje të karrierës. "Emiri" është roli
që e bëri të njohur edhe në publikun
shqiptar dhe ia vulosi titullin e një
mashkulli tërheqës. Ai është një
familjar i mirë, pavarësisht prej
famës. Brenda familjes dhe rrethit të
tij ai është personi më modest për të
gjithë ata që e njohin. Kaani ka një
vëlla që nuk mund ta dalloni në
pamje po të mos ishte dallim mosha.
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ÄØêíÜ~ã~= âìéíáãçêÉ= É= îÉëÜìê= ãÉ= ÄêÉêçêÉå= íáåÖìääçêÉ
ÇÜÉ= êáíãáâÉI= É= Åáä~= ëÜèì~å= åÇàÉëÜØã= îÉ´~åíáíØ= É= ë~à
âìéíáãçêÉ=ÇÜÉ=ÄìâìêíáåÖØääìÉëÉK=

i~êí=ãÄá=êÉI=åØå=èáÉääáå=Ö
Öêá
jÉ=âìÑàÉ=åØ=îÉëÜW=ç
çáI=çá>
hì=ëÜâç
çå=sÉäÉëÜí~I=âì=Ñäìíìêç
çå\
kØ=´Û~ÉêçéçêíÉI=ãÉ=´Û~îáç
çå\
Eq~âáã=ãÉ=îÉåÇ=äáåÇàÉåF
nóíÉíá=â~=É
ÉíÜÉI=~ÑëÜ=É=òà~êêãááK
eØå~=åÇØê=ÖàÉ
ÉíÜÉ ëáá éáâ~=ãÄáááK
EaÉäáê=ÇáãØêçêF

kØ= êÉéÉêíçêáå= É= åàØëáîÉ= íáåÖìääçêÉ= åìâ= ëÜÑêóíØòçÜÉå
îÉíØã=ëíêìâíìê~í=~=ëÉâìÉåÅ~í=íáåÖìääçêÉI=çåçã~íçéÉíØ=É
íØ= åÖà~ëÜãÉíI= éç= ÉÇÜÉ= ëáåí~Öã~íI= ëá= Ñà~äØ= íØ= éäçí~= ãÉ
îÉ´çêá=É=ÅáäØëá=íØ=íÜÉâëì~ê~=ÑçåáâÉK=
_ìâìêíáåÖØääáãá= åìâ= ØëÜíØ= îÉ´çêá= îÉíØã= É= éçÉòáîÉ= èØ
ãÄØëÜíÉíÉå= çëÉ= êáâêáàçÜÉå= ãÄá= Ä~òØå= É= âêáàáãÉîÉ
ÖàìÜØëçêÉJéçéìääçêÉI=éçê=ØëÜíØ=îÉ´çêá=ÉÇÜÉ=É=éçÉòáîÉ=âì
à~åØ= ëÜÑêóíØòì~ê= åàØëá= äÉâëáâçêÉ= íØ= àÉíØë= ëØ= ëçíãÉI= í~
èì~àãØ= ãçÇÉêåÉÒI= é~= éØêà~ëÜíì~ê= åØ= âØíØ= ê~ëí= ~ë
äÉâëÉã~í= É= îàÉíêì~ê~= ãÉ= âìéíáãÉ= ëÜìãØëÜíêÉëçêÉI= íØ
Åáä~í=âçåíÉâëíáí=éçÉíáâ=á=à~éáå=âìéíáã=íØ=êáI=ÇÜÉ=~ë=Ñà~äØí=É
âêáàì~ê~=êáëÜí~ë=ëá=åàØëá=ÉãØêíìÉëÉ=éØê=ÇìâìêáI=çÄàÉâíÉ=~
ãàÉíÉ=íØ=àÉíØë=Ä~ëÜâØâçÜçêÉK

sÉåÇäáåÇà~=áãÉ=É=âìèÉ=ÑÑä~âØ
é~âK
mØêÇáíØ=Ñáêçå é~â É=åÖ~=é
m~âÉ=åÖ~=é
é~â É=´´áâØJ´áâØ
kØ=bìêçéØ=É=^
^ãÉêáâØK
b=áâááåîáíÉííI=ã
ãÉÇÉíI=ãÉÇÉí
j~ääááå É=ÇÉêÇÜááã åØ=ááåíÉêåÉí
kØ áåíÉêåÉíI=Ñ~âëë É=ÑÉàëëÄìâ
kìâ=â~=ãØ=ëëçÑØêI=éç=â~ Ñ~ëíÑççÇK=
Eq~âáã=ãÉ=îÉåÇäáåÇàÉåF
cáÖìê~= íáåÖìääçêÉ= É= âØë~à= éçÉòáÉ= êÉ~äáòçÜÉí= ãÉ
éØêëØêáíàÉå= É= ëÜéÉëÜíØI= êáíãáâÉI= àç= îÉíØã= íØ= Ñà~äØîÉ= íØ
Å~âíì~ê~=É=íØ=íçÖàÉîÉ=åØ=íØ=Åáä~í=ãÄáòçíØêçàåØ=ëÉâìÉåÅ~
íØ= åÖà~ëÜãÉI= éç= ÉÇÜÉ= ãÉ= éØêëØêáíàÉå= É= íáåÖìàîÉ= íØ
Å~âíì~ê= àç= îÉíØã= åØ= ÑìåÇ= íØ= î~êÖàÉîÉI= éç= ÉÇÜÉ= ÄêÉåÇ~
î~êÖàÉîÉK=hØí~=íáåÖìà=~=ëÉâìÉåÅ~=íáåÖìääçêÉ=ãÉ=îÉ´çêáíØ=É
íóêÉ= ÑçêãçàåØ= ÄçëÜíáå= êêÉíÜ= íØ= Åáäáí= ÖêìéçÜÉå
âçåÑáÖìê~ÅáçåÉí=íáåÖìääçêÉ=ÇÜÉ=âìéíáãçêÉK=mçÉòá~I=Ñáääáã
É= ÑìåÇI= ëìÖàÉêçå= åçëí~äÖàá= éØê= âçÜØ= íØ= ëÜâì~ê~I= éçê= âó
ëìÖàÉêáã= åìâ= å~= îàÉå= îÉíØã= éØêãÉë= ëÉã~åíáâØë= ëØ
î~êÖàÉîÉI= éçê= ÉÇÜÉ= éØêãÉë= ÑáÖìê~îÉ= íáåÖìääçêÉI= íØ= Åáä~íI
éçë= êçäáí= ëáãÄçäáâ= É= êáíãáâI= ã~êêáå= ÉÇÜÉ= êçä= ëÉã~åíáâK
fã~òÜá= éçÉíáâ= éØêãÉë= éØêëØêáíàÉë= ÇÜÉ= ëÜâ~ääØòáãáí
ëÜéØêÑ~è=òóãíØëá=É=åçëí~äÖàáK
kÖà~ëÜØã=åÇçÇÜ=ÉÇÜÉ=ãÉ=éçÉòáíØ=âì=~ìíçêá=ëÜÑêóíØòçå
î~êÖ= Ñà~äØëÜ= àç= îÉíØã= ÑçåáâÉI= éçê= ÉÇÜÉ= Ñà~äØ= ãØ= é~â= íØ
åàçÜìê~= åÖ~= ÑçåÇá= äÉâëáâçê= éçéìääçê= çëÉ= âê~ÜáåçêI
ëáÇçãçë= ~êâ~áòã~= ~= Üáëíçêáòã~I= íØ= Åáä~í= ãÉ= îÉ´çêáíØ= É
íóêÉ= íáåÖìääçêÉ= éØêÑëÜáÜÉå= åØ= ëíêìâíìêØå= É= éçÉòáëØ= ëØ

káëÉà=èØ=é~=ÖÇÜáêØ=á=åÖê~íá
kØ=~êØ=É=åØ=ã~
~äX
~êá
wáåíÉ=êêìÖØå=í~âëáÇ~
uÜ~åÇ~
~êá=íÜçëÜW=kÇ~
~ä>=
EgÉíØëÜâêáã=á=îçÖØä=éçÉíáâF
kØ=Ç
ÇÉÑíÉêáå=ã
ãÉ íØ=òÉ
Éò~
qØ=Ç
ÇçîäÉíáí=ã
ãÉ é~Ü
Üáê
bãêá=óí=j~êâç=hØèÉ
Éò~
qÜáâ=éØêéàÉíØ=ëá=åàØ=ãÉåÜ
Üáê>
EhØåÖØ=éØê=íØ=é~êáå=É=ÑáëáíF
kØ=âØíØ=ãØåóêØ=éçÉíá=â~=âêáàì~ê
àç=îÉíØã=ëáåíÉòØ=íØ=ëìâëÉëëÜãÉ
íØ= åàØ= éçÉòáÉ= íáåÖìääçêÉI= éçê
ÉÇÜÉ= ëÜéêÉÜØëá= ÑçåáâÉ= ÇÜÉ
ëÜéØêåÇ~êàÉ= êáíãáâÉ= íØ= ÄçëÜíáí
âêóÉëçê= íØ= íÉâëíáí= éçÉíáâ= åØ= åàØ
î~êÖ= áã~òÜÉëÜ= ~ëçÅá~íáîÉK= kàØ
ääçà= íØ= ëáåíÉòØë= ëØ= íáääØ= âêáàìÉëÉ
îÉêÄ~äÉI=
ÇØÖàáãçêÉ=
ÇÜÉ
é~ãçêÉI= É= ÖàÉàãØ= ÉÇÜÉ= íÉ
éçÉòáíØ=É=íàÉê~=èØ=ëÜèìÜÉå=ãÉ
âìåÇØêîØåáÉ= ëÉã~åíáâÉ= É
äÉâëáâçêÉK= pÜÉãÄìàí= É= ëàÉääØ
íêÉÖçàåØ=ëÉ=éçÉòá~=ÇÜÉ=ãìòáâ~
à~åØ= êêàÉÇÜçàØ= É= éêçÅÉëÉîÉ= íØ
åàØàí~=ãÉåÇçêÉ=ÇÜÉ=ëÉ=íáåÖìàí
â~åØ= ãìåÇØëá= íÛá= ãÄ~àåØ= íØ
Ä~ëÜâì~ê~= âìéíáãÉíI= íØ= Åáä~íI
åØ= ãìåÖÉëØ= íØ= íóêÉI= Çç= íØ
ãìåÇ= íØ= ãÄÉíÉëÜáå= íØ
ëÜéØêåÇ~ê~K=
kØ=
âØíØ
âçåíÉâëíI=^Öáã=sáåÅ~=â~=åñàÉêêØ=åØ=é~Ü=åÇàÉëÜãØêáåØ=É
ëÜéêÉÜàÉë= ÖàìÜØëçêÉ= éØêãÉë= ãìòáâØë= ÇìâÉ= êáîØêíÉíì~ê
íØ= åàçÜìêØå= ëÉ= éçÉòá~= ØëÜíØ= ÄçíØ= íáåÖìàëÜ= ÇÜÉ= ÄçíØ
âìéíáãÉëÜI= âìêëÉ= éçÉíáí= á= ãÄÉíÉí= í~= é~ê~åÇáÉàØ
íÜÉäÄØëçêÉå= É= ÑëÜÉÜìê= åØ= ãìòáâØ= ÇÜÉ= íØ= ëÜéêÉÜØI
éØêãÉë= ãàÉíÉîÉ= àçÖàìÜØëçêÉI= ÖàÉåÇàÉ= ëÜçèØêçêÉ= É
ëÜéáêíØêçêÉK=
píáä=ÇÜÉ=ÖàìÜØ
hìê=ÑäáíÉí=éØê=éçÉòáåØ=É=^Öáã=sáåÅØë=ÇçãçëÇçëÜãØêáëÜí
ÇìÜÉí=íØ=éØêãÉåÇÉí=ÉÇÜÉ=ëíáäá=á=íáà=á=îÉ´~åíØI=ëÉéëÉ=éØê
éçÉíáå= ëíáä= åìâ= ØëÜíØ= îÉíØã= Ñçêã~I= ~ë= ÉÇÜÉ= îÉëÜà~= É
ãÉåÇáãÉîÉÒ= ~ëÜíì= ëá´= É= â~= âçåÅÉéíì~ê= ëíáäáëíáâ~
íê~ÇáÅáçå~äÉI=éçê=ØëÜíØ=íÜÉäÄáI=èÉåØëá~I=èØ=éçÉòáåØ=É=ÄØå
âìäíìêØ=íØ=âìàíÉëØëK=hìê=íáåÖìääá=ÇÜÉ=ÖàìÜ~=ã~êêáå=ÑçêãØ
ãÉ= ëÜâêçåà~í= ~íØÜÉêØ= ~íç= åØ= åàØ= Ñ~êØ= ãØåóêÉ
ëÉåÇØòçÜÉåK= hØëÜíì= ~íç= ÄØÜÉå= ÜáëíçêáI= êì~àíØëÉ= íØ
âìàíÉëØë=ëçåØ=âìäíìêçêÉK
^Öáã=sáåÅ~=åìâ=É=ÑëÜÉÜ=ãêÉâìääáãáå=~=ã~ÖàÉéëàÉå=É=íáà
é~ë= Ñà~äØë= É= é~ë= Äìâìêò~åáãáíK= ^á= ÄØå= ´ãçë= íÛá
Ü~êãçåáòçàØ=~íç=ÇÜÉ=àç=îÉíØã=åØ=éØêãÄäÉÇÜàÉå=É=íáà=íØ
ÑìåÇáí= kçëí~äÖàá=éØê=âçÜØê~í=É=êêÉòáâëÜãÉK=qÛá=âìàíçàãØ
î~êÖàÉí= É= ÑêóãØòì~ê~= éäçí= ãìòáâØ= íØ= éçÉòáëØ= iÉÖàÉåÇ~
Äçíì~ê=îáíÉ=ãØ=é~êØW

p~=ÜÉêØ=åÖ~=ÇÉíá=â~åØ=ÑêóêØ=íìÑ~åÉI
kØ=ÄêÉÖ=à~åØ=åÖàÉëÜìê=à~í~Ö~åÉK
p~=ÜÉêØ=åÖ~=ÇÉíá=ØëÜíØ=ëìäìê=å~í~I=
â~åØ=äáÇÜìê=ÄÉëØ=ÇóÑÉâì=É=ëÜé~í~K
p~=ÜÉêØ=íìíàÉ=â~åØ=åñáêØ=~åáàÉíI
hØíÉà=â~åØ=òÄ~êÇÜìê=èÉäÉëÜÉíI=í~âáàÉíKKKK
EiÉíØê=wçíáíI=OMMUI=ÑK=PNF
oáíãá=á=âØë~à=éçÉòáÉ=ØëÜíØ=êÉ~äáòì~ê=éØêãÉë=~âíì~äáòáãáí
ÇÜÉ= êáãáãáí= íØ= äÉâëáâìí= íØ= éØêòÖàÉÇÜìê= åÖ~= ~êâáîá= á
âìàíÉëØë=ëçåØ=ÜáëíçêáâÉ=éØê=íØ=å~=É=ëàÉääØ=áã~òÜáå=É=~ë~à
èØ= í~ëÜãØ= ØëÜíØ= ëÜåÇØêêì~ê= åØ= äÉÖàÉåÇØK= mØêãÉë
äÉâëÉã~îÉ= êáãçêÉ= íìÑ~åÉLà~í~Ö~åÉI= å~í~LëÜé~í~I
~åáàÉíLèÉäÉëÜÉíLí~âáàÉí ÇÜÉ= åàØëáîÉ= íØ= íàÉê~= äÉâëáâçêÉ= íØ
î~êÖàÉîÉ= åØ= îáàáã= íØ= âØë~à= éçÉòáÉI= ëá= åáò~ãØíLpÉä~ãØíI
Ä~àäçò~LdàÉêÖà=bäÉò~I=äÉÖàÉåÇ~L=òÉãê~I=éçÉíá=å~=É=êáåÖà~ää
íáåÖØääáãØå= èØ= éØêÑ~èØëçàåØ= âØíç= åàØëá= äÉâëáâçêÉW
òÜìêãØå=É=ÖàØãáãáå=É=íìÑ~åÉîÉI=íØ=ÇÉíÉîÉ=É=íØ=~åáàÉîÉI
îêáåÖØääáãØå= É= à~í~Ö~åØîÉI= íØ= ÇóÑÉâìí= É= íØ= ëÜé~í~îÉ
åØéØê= ãçíÉí= íçå~= ÜáëíçêáâÉK= iÉñáãá= ãÉ= âìàÇÉë= á= âØíóêÉ

KULTURË
éçÉòáîÉ=íØ=^Öáã=sáåÅØëI=éê~åÇ~àI=éêçîçå=ëÉ=î~êÖàÉí=É=íáà
éçÉíáâÉ=ã~êêáå=âìéíáã=íØ=éäçíØI=íØ=íÜÉääØI=îÉíØã=~íØÜÉêØ
âìê=â~åØ=ÉÇÜÉ=ÄìâìêíáåÖØääáãK
mçÉòáíØ= èØ= à~åØ= éØêÑëÜáêØ= ÄêÉåÇ~= âçéÉêíáå~îÉ= íØ= âØíáà
äáÄêá=à~åØ=Ñçêã~ëÜI=Öà~íØëáëÜ=ÇÜÉ=ãçÇÉäÉëÜ=åÇØêíìÉëÉ=íØ
åÇêóëÜãÉI=éçê=âêáàçÜÉí=éØêëÜíóéà~=ëÉ=~íç=â~åØ=åàØëáã=íØ
éäçíØ=ëíáäçê=ãÉ=íØêØëáåØK
kàØ= åìãØê= á= éçÉòáîÉ= íØ= ëÜâìêíê~= åàØ= É= ÇóëíêçÑØëÜÉ= É
êÉ~äáòçàåØ=ÉÑÉâíáå=ëíáäáëíáâ=éØêãÉë=ÇÉåÇØëáãáí=âìéíáãçê
éØê=´â~=~íç=ã~êêáå=éçíÜì~àëÉ=â~ê~âíÉê=ÖåçãáâW=

E PREMTE, 26 JANAR 2018

17

Biblioteka ‘Latif Berisha’
pasurohet me tituj të rinj

kÖ~åàØÜÉêØ=ãØ=åÖà~å=ëÉ=íá=àÉ=oçå~
kÇØêë~=ìåØI=aêáåá=áã=á=wáKKK
q~âçÜÉãá=îÉíØã=åØ=ØåÇêê~=
j~êëÜ~I=íØ=âÉèÉåI=ãçë=ãØ=ãÄ~à=ãØêá>
EkàØ=ãáèØëá=äÉíê~êÉF
kÇØêâ~èI=éçÉòáíØ=É=íàÉê~=èØ=â~åØ=Öà~íØëá=ÇÜÉ=ëíêìâíìê~=íØ
åÇêóëÜãÉ= ÑìåâëáçåçàåØ= âêóÉëáëÜí= ãÄá= é~êáãáå= É
ÑáÖìê~îÉ=íØ=åÇêóëÜãÉI=ëáÇçãçë=éØêëØêáíàÉëI=åìãØêáãáíI
âìåÇØêîØåáÉë= ÇÜÉ= é~ê~äÉäáòãáíK= aáë~= éêÉà= íóêÉ= ã~êêáå
îÉ´çêá=íØ=éçÉòáëØ=äáêáâÉJå~êê~íáîÉK
^ëÖàØ=å
åìâ=ãØëì~ã åÖ~=ääìÑí~ ÇÜÉ=é
é~èà~I
k~=êêçâì=ëØãìåÇà~=É=îàÉíØê=Ü~êêÉë~I=
kìâ=ãØëì~ã ÖàØ=é
é~ê~=~ë=é
é~ëI=
kìâãçêØã=ãØëáã åÖ~==éØëáãá á=ã~ÇÜK=
kÖ~=~é~êíÜÉáÇáI=äìÑí~I=ÉâëçÇá=ÄáÄäáâ
kÖ~=äìÄá~=pK=íÉ=ëÑáåâëá=råãáâK
EjØëáãáF
kØ=åàØ=åìãØê=éçÉòáëÜ=âçãÄáåçÜÉå=íáé~=íØ=åÇêóëÜØã=íØ
î~êÖàÉîÉ= ÇÜÉ= ÖàÉÇÜÉ= íØ= åÇêóëÜãÉ= åÇØêíáãáW= î~êÖì
äØâìåÇÉí=éêÉà=NOJNP=Ñà~äØîÉ=É=ÇÉêá=íÉ=î~êÖì=ãÉ=îÉíØã=åàØ
Ñà~äØI= î~êÖàÉí= äáêáâÉ= âØãÄÉÜÉå= ãÉ= î~êÖàÉ= å~êê~íáîÉI
ÉäÉãÉåíÉí= âçåâêÉíÉ= ãÉ= ~íç= ~Äëíê~âíÉI= ÉäÉãÉåíÉí
ëÜéáêíØêçêÉ=ãÉ=~íç=ÑáòáâÉI=âìêëÉ=ÉäÉãÉåí=âêóÉëçê=âçÜÉòáî
ÉÇÜÉ= âØíì= ØëÜíØ= êáíãáK= iáÇÜØò~í= ÇÜÉ= É= É ëá= ãàÉíÉ
âçÜÉòáîÉ=é~ê~èáíÉå=ãà~Ñí=ëÜéÉëÜW

fëÜ=âçÜØ=É=Öìêáí=âìê=íØ=åàçÜ~
aÜÉâçÜØ=É=ÑÉàëÄìâìí=áëÜI=´ìÇáíØêáëÜí>
máãØ=éà~äã=äìäÉëÜ=ÇÜÉ=äØåÖ=äìäÉëÜíêóÇÜÉëÜ=
b ì=ÇÉÜØã=åØ=éáâØ=íØ=ÇáíØë
b ÜìãÄØã=íØ=é~ãáíI=éçê=àç=âìàíÉëØå
qÜóÉã=éç´É=É
É î~òç=ÄìòØ=_çëÑçêáí
b äáêØë=á=ê~ãØ=ÄêáÖàÉîÉ=íØ=gçåáíKKK=
Eeáà~=àçíÉ=ãØ=åÇàÉâ=é~ëF
pá´=ØëÜíØ=íÜÉâëì~ê=í~ëÜãØI=ëíáäá=á=ëÜìãØ=éçÉòáîÉ=íØ=âØë~à
éØêãÄäÉÇÜàÉàÉ= ØëÜíØ= íÜÉääØëáëÜí= á= äáÇÜìê= ãÉ= âìéíáãáå
ÇÜÉ=âØíØ=ãìåÇ=í~=åÇàÉâáã=åØ=åàØ=î~êÖ=ëÜÉãÄìàëÜK=kØ
åàØ= åìãØê= éçÉòáëÜ= ÖàÉàãØ= é~ê~èáíàÉå= É= ÇìâìêáîÉI
ÖàÉåÇàÉîÉ= É= éØêàÉíáãÉîÉ= éØêãÉë= Çì~äáòã~îÉ= èØ
é~ê~èáíÉå=åØ=íØ=åàØàíáå=î~êÖI=âìêëÉ=åØ=êê~ÑëÜáå=ëíáäçê=âàç
êÉ~äáòçÜÉí=éØêãÉë=ÑáÖìêØë=ëØ=âìåÇØêîØåáÉë=ÇìâÉ=Ñáääì~ê
åÖ~=åáîÉäá=ÑçåÉãçê=É=~á=äÉâëÉãçê=É=ÇÉêá=íÉ=íØêØëáíØ=ãØ=íØ
ãØÇÜ~=íÉâëíçêÉK

eáà~=àçíÉ=ãØ=åÇàÉâ=é~ëI
kØ=íçâØ=É=åØ=èáÉääI
kØ=ÑìëÜØ=É=åØ=ã~ä
kØ=ëÜÉëÜ=É=åØ=ëÜíê~í
kØ=ÖàìãØ=É=åØ=òÖàáã
eáà~=àçíÉI=îÉÖáãá=óíI
a~êÇ~åÉ=É=ä~ëÜíØ=ë~=Äçí~K
Eeáà~=àçíÉ=ãØ=åÇàÉâ=é~ëF
hàç= éçÉòá= ØëÜíØ= É= é~ëìê= ãÉ= ~ëçÅá~ÅáçåÉ= ÇÜÉ= å~
ÇØëÜãçå= âçÜØå= É= ëÜâì~êI= èØ= ØëÜíØ= É= éØêãÄ~àíìê= åØ
âçÜØå= É= í~ëÜãÉI= âìêëÉ= íØ= Çóà~= âØíç= íØ= éØêãÄ~àíìê~= åØ
âçÜØå=èØ=Çç=íØ=îáàØK=hØëÜíì=éØêãÉë=êÉÇìâíáãáí=äÉâëáâçê
ëÜèìÜÉí=ãØ=ëÜìãØ=î~êÖì=á=îÉ´~åíØI=éçë~´ØêáëÜí=~á=èØ=ì
é~ëîàÉå= î~êÖàÉîÉ= âìåÇØêîØåØëÉW= a~êÇ~åÉ= É= ä~ëÜíØ= ë~
Äçí~K= oÉÇìâíáãá= äÉâëáâçê= êêáí= êáíãáå= ÇÜÉ= áåíçå~ÅáçåáåI
éØêâ~íØëáëÜí= êêáí= ëÜéêÉÜØëáåØ= É= î~êÖàÉîÉK= mØêÑìåÇáãá= á
éçÉòáëØ=ØëÜíØ=éçòáÅáçåá=ãØ=á=ÑìèáëÜØã=á=ë~àK=m~ë=î~êÖàÉîÉ
èØ= ÇÉêÇÜáå= åÇàÉåà~I= ã~ääI= åçëí~äÖàá= éØêãÉë= ÑáÖìê~îÉ= ëá
âê~Ü~ëáãá=J=ëá=ÑêÉëâìå=EåØ=òòÜÉÖìå=É=î~éØëFI ëá=òà~êêáå EåØ
íÜØääáãØ= åØ= ëÜâìäã= íØ= ÇáãêáíF= âìåÇØêîØåá~= ÇÜÉ
éØêëØêáíà~= íáåÖØääçàåØ= ÑìèáëÜØã= åØ= î~êÖìå= É= ÑìåÇáíW
pí~íìàØ= É= Öà~ääØ= ã~ääá= É= ÇÜÉãÄàÉàÉI= ëá´= É= ëÜçÜáã= åØ
î~êÖàÉí=åØ=îáàáãW
qØ=Öà~âçà=ëëá=ÑêÉëâìå åØ=òòÜÉÖìå=É=î~éØë
pá=òà~êêáå=åØ=íÜØääáãØ=åØ=ëÜâìäã=íØ=ÇáãêáíI
bëÜâØ=èØ ÇáÖàÉëÜ=É=ëëÛëÜáÜÉëÜK
b=îÉÖáãá=óí=ãØ=åÇàÉâ=é~ë>
b=îÉÖáãá=óí=ãØ=åÇàÉâ=é~ëI=
bìêáÇáâ~=áãÉ=éêÉà=ÉêÉKKK
pí~íìàØ=É=Öà~ääØ=ã~ääá=É=ÇÜÉãÄàÉàÉK
Eeáà~=àçíÉ=ãØ=åÇàÉâ=é~ëF
Esáàçå= åØ= åìãêáå= É= ~êÇÜëÜØã= íØ= Ö~òÉíØëK= j~êêØ= åÖ~
êÉîáëí~=^â~ÇÉãá~ÒF

jáíêçîáÅØI=OR=à~å~ê=J=kØ=ÄáÄäáçíÉâØå=É
èóíÉíáí=íØ=jáíêçîáÅØë=i~íáÑ=_ÉêáëÜ~Ò=â~
éØêÑìåÇì~ê=éêçàÉâíá=iáÄêáI=ãáâì=óíÒI=á
Åáäá=â~=~êÇÜìê=ëá=áÇÉ=ÇÜÉ=éêçàÉâíáã=á=Çáë~
íØ=êáåàîÉ=ãáíêçîáÅ~ëI=íØ=ãÄØëÜíÉíìê=åÖ~
lêÖ~åáò~í~=
kÇØêâçãÄØí~êÉ=
É
jáÖê~Åáçåáí= EfljFI= åØ= âì~ÇØê= íØ
ëÜìãØ= ~âíáîáíÉíÉîÉ= íØ= ë~à= åØ= âØíØ
âçãìåØK= kØ= âØíØ= åÖà~êàÉ= â~åØ= ã~êêØ
éàÉëØ=éØêÑ~èØëìÉë=åÖ~=fljJáI=hçãìå~
É=jáíêçîáÅØëI=òóêí~êØ=íØ=aêÉàíçêáëØ=éØê
hìäíìêØI=oáåá=ÇÜÉ=péçêíI=òóêí~êØ=íØ=ÄáÄJ
äáçíÉâØë=ëØ=èóíÉíáí=i~íáÑ=_ÉêáëÜ~ÒI=~åØJ
í~êØ=åÖ~=êêàÉíá=á=ÄáòåÉëÉîÉ=ÇÜÉ=äÉñìÉë=íØ
êáåà=ãáíêçîáÅ~ëK=
kØ= Ñà~äØå= É= íáà= éØêëÜØåÇÉíØëÉI= ÇêÉàíçêá
éØê=hìäíìêØI=oáåá=ÇÜÉ=péçêíI=q~Ñáä=mÉÅáI
â~=Ñ~äØåÇÉêì~ê=éØêÑ~èØëìÉëáí=É=çêÖ~åáJ
ò~íØë= flj= ÇÜÉ= íØ= êáåàíØ= íØ= ÅáäØí= à~åØ
~åÖ~òÜì~ê=åØ=âØíØ=éêçàÉâíI=ÇìâÉ=íÜÉâJ
ëì~ê= ëÉ= _áÄäáçíÉâ~= É= nóíÉíáíI= éØêîÉ´
äáÄê~îÉI=â~=åÉîçàØ=ÉÇÜÉ=éØê=åàØ=çÄàÉâí
ãØ= íØ= éØêëÜí~íëÜØã= ÇÜÉ= Ñìåâëáçå~ä
éØê= íØ= ÖàáíÜØ= äÉñìÉëáíK= ^á= éØêãÉåÇá
~åÖ~òÜáãáå=É=íáà=ÇÜÉ=íØ=âçãìåØë=éØê
âìëÜíÉ= ãØ= íØ= ãáê~= éØê= ÄáÄäáçíÉâØå= É
èóíÉíáí= i~íáÑ= _ÉêáëÜ~ÒK= mêçàÉâíá
é~ëìêçå= ÄáÄäáçíÉâØå= ãÉ= íáíìà= íØ= êáåàI
ÇìâÉ= éØêÑëÜáêØ= = âØëÜíì= íØ= ÖàáíÜØ= ëÉâJ
íçêØíK=hàç=áÇÉ=â~=~êÇÜìê=åÖ~=~âíáîáíÉíÉí
éØê=Çá~äçÖ=ÇÜÉ=íê~àåáãÉí=É=åÇêóëÜãÉ
èØ= flj= â~= ãÄ~àíìê= åØ= èóíÉíáå= É
jáíêçîáÅØë= îáíáå= èØ= ä~ãØ= é~ëI= ÇìâÉ
ÖêìãÄìääì~ê= åØ= íêóÉò~= Çá~äçÖìÉëÉ= íØ
êáåà=íØ=âØíáà=èóíÉíáI=íØ=ÅáäØí=â~åØ=éØêéáäìJ
~ê=áÇÉ=íØ=åÇêóëÜãÉ=ëÉ=ëá=íØ=åÇêóëÜçàØ
âçãìåáíÉíá=åØ=íØ=Åáäáå=~í~=àÉíçàåØI=éØêJ
Ä~ääÉå=ÇÜÉ=ãØíçàåØ=éØêãáêØëáãáå=É=íáàI
åØéØêãàÉí=~åÖ~òÜáãáí=ÇÜÉ=~âíáîáòáãáí
ÖàáíÜØëÜçèØêçêÒI=â~=íÜØåØ=~áK=
kÇØêë~= ~åØí~êØí= É= Öêìéáí= îìääåÉí~êØ
^êÇáí~I=_~êÇÜ~I=_ìà~êá=ÇÜÉ=p~ê~=É=â~åØ
ÅáäØëì~ê= éêçàÉâíáå= ëá= íØ= ÇçÄáëÜØã= éØê
âçãìåáíÉíáå= ÇÜÉ= â~åØ= Ñ~äØåÇÉêì~ê
ãÄØëÜíÉíØëáí=åØ=êêìÖØíáãáå=É=íóêÉ=ÇêÉàí
Ñáå~äáòáãáí= ãÉ= ëìâëÉë= íØ= éêçàÉâíáí
iáÄêáI= ãáâì= óíÒK= kØ= ~åØå= íàÉíØêI= ^àäáå
jÉÜãÉÇá= ÇÜÉ= _Éë~êí= mÉÅáI= éìåçåàØë
ÇÜÉ=éØêÖàÉÖàØë=íØ=~âíáîáíÉíÉîÉ=íØ=fljJáí
åØ= jáíêçîáÅØI= â~åØ= íÜØåØ= ëÉ
Ä~ëÜâØéìåáãá=ãÉ=áÇÉ~íçêØí=â~=èÉåØ=á
à~ëÜíØò~âçåëÜØã=àç=îÉíØã=éØê=Ñ~âíáå=É
âçåíêáÄìíáí= åØ= éØêãáêØëáãáå= É= âØíáà
áåëíáíìÅáçåáI= éçê= ÉÇÜÉ= éØê= îìääåÉíáå
ÇÜÉ=~åÖ~òÜáãáå=É=é~äçÇÜëÜØã=íØ=íóêÉI
ëá=åØ=íêóÉò~í=É=Çá~äçÖìí=ÇÜÉ=~âíáîáíÉíÉí=É
íàÉê~I=~ëÜíì=ÉÇÜÉ=Öà~íØ=áãéäÉãÉåíáãáí
íØ= éêçàÉâíáíK= ^í~= â~åØ= Ñ~äØåÇÉêì~ê
çêÖ~åÉí= âçãìå~äÉ= ÇÜÉ= éìåçåàØëáí
éê~åØ= _áÄäáçíÉâØë= i~íáÑ= _ÉêáëÜ~Ò= éØê
Ä~ëÜâØéìåáãáåK

Festa e pavarësisë pa luftëtarët e
saj, të cilët po dergjen burgjeve të
Kosovës së pavarur
iìÑíØí~êá=á=äáêáëØ=åìâ=ãìåÇ=íØ=ÑÉëíçàØ=á=äáêØ
mç=ÇÉêÖàÉëÜ=hçã~åÇ~åíI=éç=ÇÉêÖàÉëÜ=
ÄìêÖàÉîÉ=íØ=hçëçîØë=ëØ=?äáêØ?I=éç=ÇÉêÖàÉëÜ>=
qÉâë~=íØ=åÇáèà~=åØ=ä~àãÉí=ãÄêØãØI=
ãÉ=Çì~ê=íØ=äáÇÜìê~=âìê=íØ=é~ëÜØ
ãì=Çìâ=ëÉ=hçëçî~=ì=éØêãÄóëI
éçê=~ëåàØ=Ñà~äØ=åìâ=É=íÜ~ëÜØ>=
hØëÜíì=ØëÜíØ=Ñ~íá=á=ÜÉêçåàîÉI=
á=~íóêÉ=èØ=ëÜâì~å=ÇÜÉ=á=íØ=ÖàáíÜØîÉ=èØ=Çç=íØ=îáàåØ>=
jçë=ì=ëÜèÉíØëçI=J=ãØ=âáëÜíÉ=íÜØåØ=Ä~Ä~á=áãÒK
hØëÜíì=ÉÇÜÉ=hêáëÜíáå=É=åÇçèØå=ÇáâìêI=ëá=íó=hçã~åÇ~åíK
b=òìåØI=É=äáÇÜØå=ÇÜÉ=åØ=Çêì=É=âêóèØëì~åI
á=îìåØ=äáí~ê=åØ=Ñóí=ÇÉêáë~=É=ÖçòÜÇì~åK
m~ëí~àI=ãÉ=â~ãñÜáâ=É=Öà~âçëØå=é~êÉëÜíìêI=É=ÇØêêãì~åK=
jØ=îçåØ=ÉÇÜÉ=jìÜ~ãÉÇáåI=É=Çá=íá=hçã~åÇ~åíI=
ëá=É=åÇçèá=éçéìääá=á=íáàI
ÇÜÉ=á=îØää~á=á=Ä~Ä~áí=ã~ÇàÉI=^Äìí~äáÄáI=åìâ=ÇçåíÉ=éê~åØ=íÛá=êêáàØK
i~êÖI=ëÜìãØ=ä~êÖ=áâìI=ÇÜÉ=ÇÉëÜá=wçíá=É=åìâ=É=òìåØI=
ëÉI=ç=Çç=á=âáëÜáå=ÜÉèìê=âçâØåI=ç=ëÛÇç=íÛá=åÇ~äåáå=òìääìãK=
q~åá=áëÜíÉ=ê~ÇÜ~=àì~à=hçã~åÇ~åíI=àì=åÇçèØå=É=àì=åÇçèØå=ÇÜÉ=åØ
ä~àíÜáíàÉ=àì=ëÜéìåØK
mØê=íçâ~í=èØ=âìêêØ=ëÛá=ÇáàÉ=âì=à~åØI=
åØ=Éãêáå=íØåÇ=á=îìåØ\>=
p~=É=ë~=ëÜçâìÒI=Ç~à~ÒI=åáéáÒ=É=ãáâìÒI
é~=äÉàÉå=íØåÇÉI=åØ=Éãêáå=íØåÇ=à~åØ=íÜáêêK
hØëÜíì=ØëÜíØ=Ñ~íá=á=ÜÉêçåàîÉI=
éçäáJÉíáâ~=ØëÜíØ=ÖàØ=É=éØëÜíáêØK=
qØ=åÇçèØå=ÇÜÉ=âØí~I=ëá=ÉÇÜÉ=~í~I=
íØ=åÇçèØå=É=àì=åÇçèØåI=ÇÜÉ=åØ=ÄìêÖ=íØ=î~åØK
íÛì=ëìäÉå=íáåØòáëÜíI=íØ=éØêä~åØI=íØ=ÄØå=Ç~î~åØ=ÇÜÉ=~ë=îÉåÇ=éØê=ÜáàÉ=ëÛíØ
ä~åØK=
kØ=é~ÄÉëá=íÛì=ëìäØåI=~íó=âì=íÛîìåØ=éìëáåØI=
íØ=îìåØ=éê~åÖ~í=åØ=Çì~ê=ÇÜÉ=íØ=ãçêØå=äáêáåØI=
éçêI=àçI=âìêêØ=ä~îÇáåØK
aÜÉ=ãçåÉÇÜØ=É=~êáí=ãìåÇ=ÇÜÉ=íØ=ä~âçÜÉí
éçê=ëØêáëÜ=ãÄÉíÉí=^êá=É=åìâ=òÜîäÉêØëçÜÉí
mØê=ÄÉëØ=íÛwçíáíI
äáêá~=É=hçëçîØë=é~=íó=åìâ=â~=âìéíáãI
åÛäáêáI=åÛÄìêÖ=É=åØ=î~êêI=Çç=íÛãÄÉíÉëÜ=ÜÉêçá=áãK=
mç=ÇÉêÖàÉëÜ=hçã~åÇ~åíI=éç=ÇÉêÖàÉëÜI
ÄìêÖàÉîÉ=íØ=hçëçîØë=ëØ=äáêØÒI=éç=ÇÉêÖàÉëÜK

d~åá=kbwfofI=pää~íáåØ=É=sáíáëØ
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Marrëveshjet dhe zyrtarizimet
nëpër kafene, modë në Kosovë
Klubet elitare në futbollin e Kosovës, edhe ato nga Liga e Parë, e kanë bërë praktike që prezantimin e trajnerëve dhe futbollistëve t'i bëjnë nëpër kafene. Disa prej këtyre klubeve prezantimet i
bëjnë edhe nëpër ambientet e klubit e disa nuk i prezantojnë fare. Ish-drejtori i KF Feronikelit,
Artan Berisha, ka treguar për "Epokën e re" se kjo dukuri bëhet për dy arsye: për ta njoftuar
opinionin sa më shpejt dhe si pasojë e mungesës së infrastrukturës brenda klubeve
Veton ZYMBERI
PRISHTINË, 25 JANAR - Prezantimi i trajnerit
Agron Selmani të mërkurën si trajner i ri i
Vllaznisë së Pozharanit dhe i futbollistit
Korab Hasani nga skuadra e Vushtrrisë ka
dëshmuar edhe një herë se në
Kosovë është bërë traditë që klubet t'i
zyrtarizojnë marrëveshjet apo t'i bëjnë
prezantimet
e
trajnerëve
dhe
futbollistëve të rinj nëpër kafene.
Artan Berisha, i cili ka kryer shumë transferime në karrierën e tij si ish-drejtues i
KF Feronikeli, ka thënë të mërkurën për
"Epokën e re" se kjo dukuri po shfaqet
gjithnjë e më shumë për dy arsye: për ta
njoftuar opinionin sa më shpejt dhe për
mungesë të infrastrukturës. "Normalisht
se nuk është mirë që prezantimet po
bëhen nëpër kafene, sepse serioziteti i
klubit varet shumë edhe nga paraqitjet që
bëhen në medie. Kur kryesia e kaluar
ishte në krye të Feronikelit i kemi kushtuar shumë rëndësi edhe paraqitjes. Kjo
dukuri po shpeshtohet për dy arsye: E
para, nga dëshira e madhe që menjëherë
lajmi të plasohet në media dhe të bëhet
publik. E dyta, si pasojë e mungesës së
infrastrukturës, ku shumë klube nuk
kanë zyra të rregulluara në atë formë që
mund të bëhen prezantime të mira", ka
thënë Berisha për "Epokën e re".
Kampioni vjeshtor i Vala Superligës, Llapi,
i ka përdorur të gjitha format e prezantimit ku disa transferime i ka prezantuar
në ambientet e klubit e disa edhe në
kafene. Transferimin e Altin Merlakut në
mesin e muajit dhjetor, Llapi e bëri publik
në një kafene, kurse i njëjti futbollist u
prezantua më vonë edhe në klub, sikurse
që u prezantuan edhe Egzon Shabani,
Muhamet Hyseni dhe Festim Alidema.
Skuadra e Feronikelit, e cila njihet si ndër
më të organizuarat në vend, ka përdorur
të dyja format e prezantimit. Vlen të ceket
se vazhdimi i marrëveshjes me Yll
Hoxhën u bë në një kafene, kurse transferimi i Albutrint Morinës dhe Lauren
Ismailajt u prezantuan në ambientet e
klubit. Ndërkaq, marrëveshja me Berat
Ahmetin fillimisht u bë në një kafene, ku
ishte i pranishëm edhe kryetari i
Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, e
më pas edhe në klub. Një tjetër skuadër e
elitës, Gjilani, e ka prezantuar në
ambientet e klubit futbollistin Fuad
Karabegu, kurse dy transferimet e tjera,
Edmond Turku dhe Hasan Hyseni, nuk i
ka prezantuar fare. Skuadra tjetër
gjilanase, Drita, e ka realizuar vetëm një
transferim, Amit Guluzade dhe atë e ka
prezantuar nga Selaniku i Greqisë.
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Gjashtë gola në miqësoren Liria - Drenica
Ndeshja miqësore në mes të Lirisë së
Prizrenit dhe Drenicës së Skenderajt ka
sjellë gjashtë gola, kurse rezultati final ishte
3-3. Liria ka pasur epërsinë 2-0, pastaj
Drenica barazoi në 2-2, kurse më pas sërish
prizrenasit e rikthyen epërsinë 3-2. Në fund
kuqezinjtë sërish e barazuan në 3-3. Golat
për Lirinë i shënuan: Magani, Korenica dhe
Vrapi, kurse për Drenicën shënuan Hamiti,
Pasoma dhe Gashi.

KB Rahoveci ankohet në
FIBA

Hasani largohet nga
Trepça '89, shkon në
Hungari
Ylli i futbollit të Kosovës, Florent
Hasani, edhe zyrtarisht është larguar
nga skuadra e Trepçës '89 për ta vazhduar karrierën në futbollin e
Hungarisë. Lajmin e ka konfirmuar
vetë skuadra kampione e Kosovës
nëpërmjet një njoftimi për medie.
"Florent Hasani tani e tutje nuk do të
jetë pjesë e klubit tonë, kurse deri te

'ndarja' vjen pasi presidenti i KF
Trepça '89, Abedin Zeka dhe klubi i
mirënjohur hungarez, FC Diosgyori V.
T. K., janë pajtuar për transferimin e
Hasanit", thuhet në njoftimin e
Trepçës '89.
Kryesia, stafi i trajnerëve dhe
bashkëlojtarët i kanë dëshiruar shumë
suksese futbollistit Hasani.

KB Rahoveci nuk është mjaftuar me
dënimin e Federatës së Basketbollit të
Kosovës (FBK) ndaj KB Yllit. Ditë më parë
FBK-ja dënoi Yllin me 500 euro për banerin
racist "Rahvoec-Made in Bugaria". Ky
dënim, sipas KB Rahovecit, është minimal
dhe i papranueshëm, andaj klubi vreshtar
ka vendosur ta dërgojë rastin në FIBA. KB
Rahoveci konfirmoi se do t'i vazhdojë garat
për ta demonstruar sportivitetin edhe pse,
sipas njoftimit, FBK-ja nuk dëshiron këtë
ekip në elitën e basketbollit. KB Rahoveci
është në vendin e katërt në Superligë dhe
është në luftë të ashpër me Trepçën dhe
Yllin për inkuadrim në "play-off", ani pse pa
palestër. KB Rahoveci përballet me
Bashkimin të shtunën nga ora 17:00, që
është edhe derbi i kësaj xhiroje bashkë me
Trepça-Ylli. Rahoveci e humbi derbin ndaj
Yllit me rezultat 99-86.

Ronaldo: Kemi ende
shumë beteja për të fituar
Cristiano Ronaldo, pas eliminimit të Real
Madridit nga Kupa e Mbretit, ka shkruar një
mesazh në llogarinë e vet në "Twitter", ku ka
paralajmëruar rikthimin e fuqishëm të
Realit. "Inkurajoni ekipin! Guxim
madridistas! Ne kemi ende shumë beteja
për të fituar", ka shkruar sulmuesi portugez
i Real Madridit.

Lenjani nuk largohet nga
Sioni
Ermir Lenjani nuk do të largohet nga Sioni,
pasi i ka bindur të gjithë dhe pjesën e
mbetur të sezonit do të jetë pjesë e
rëndësishme e projektit të skuadrës në
Superligën zvicerane. Fillimisht u planifikua
që mesfushori kuqezi të s'postohej te ekipi i
dytë i Sionit, por me insistim të stafit
drejtues në krye me presidentin Kristian
Konstanti, drejtorin sportiv dhe vetë
trajnerin Garsia De La Torre, është vendosur
që Lenjani të rikthehet në ekipin e parë. Kjo,
në bazë të një analize të statistikave të
pjesës së parë të edicionit, ku futbollisti
kuqezi ka pasur statistika pozitive.
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Ronaldo mendon largimin nga Reali, shkak Neymari
Madrid, 25 janar - Cristiano
Ronaldo ka vendosur të
largohet nga Real Madridi dhe
Manchester United është
destinacioni që ai dëshiron.
Reali nuk do të bëhet pengesë
për largimin e tij në qoftë se
kërkesat ekonomike plotësohen,

por Perezi ka edhe një kusht
tjetër. Më parë në Madrid
duhet të mbërrijë ylli brazilian, Neymar. Florentino Perez
është i vetëdijshëm për
vështirësinë e të sjellit të
Neymarit në Madrid, pasi
çështja është shumë e komp-

likuar, sepse presidenti i PSGsë më parë ka deklaruar se
kalimi i brazilianit në Madrid
është "i pamundur". Por,
Perezi ka në dorë "asin nën
mëngë", që është pesë herë
fituesi i "Topit të Artë", i vetmi
që mund të joshë Al Khelafin

Jupa kërkon suksese të reja
PRISHTINË, 25 JANAR - Kastriot Jupa
për herë të katërt është shpallur
hendbollisti më i mirë i vitit në
Kosovë. 25-vjeçari i ka fituar titullin dhe Kupën e Kosovës me
skuadrën pejane Besa FamGas
dhe ka pasur paraqitje të mira
me përfaqësuesen e Kosovës. "I
gëzohem faktit që kam arritur të
ruaj formën gjatë këtyre viteve
dhe që më është shpërblyer
mundi. Viti 2017 ka qenë i suksesshëm pasi kemi vazhduar
ecurinë pozitive, përkatësisht pa
humbje, me klub. Sukseset që
veçoj nga viti 2017 janë titulli dhe
Kupa me Besën, sidomos
zgjedhja si pivoti më i mirë i
kampionatit të IHF-së për

Artë" nga Ronaldo dhe
presidenti nuk do të ndalet
derisa të arrijë ta sjellë në
Madrid "fiksimin" e tij të vjetër.

S H K U RT

Hasani te Vushtrria
Futbollisti i njohur Korab Hasani edhe zyrtarisht është pjesë e
skuadrës së Vushtrrisë, e cila bën pjesë në Ligën e Parë të Kosovës
në futboll. Futbollisti nga kryeqyteti, i cili ishte pjesë e Flamurtarit,
i është bashkuar skuadrës së Vushtrrisë në fazën përgatitore që
zhvillohet në Durrës.

Bale preferon Premierë Ligën para
Bayernit

vendet me hendboll në zhvillim.
Këtë sukses e kam arritur me
Kosovën në Bullgari", ka thënë
Jupa, pasi ka synime të mëdha në
të ardhmen. "Synim është mbro-

jtja e titujve me Besën dhe
vazhdimi i ecurisë pa humbje. Po
ashtu, synim është të kemi një
ekip konkurrues edhe për ndeshjet
evropiane", ka deklaruar Jupa.

Houstoni e mposhti Dallasin,
Bostoni u rikthehet fitoreve
DALLAS, 25 JANAR - Houston
Rocketsi ka arritur serinë e katër
fitoreve radhazi, pasi mposhti
97-104 Dallas Mavericksin në
"American Airlines Center".
Përpjekjet e basketbollistit
vendës Matthews për ta ndalur
James Jarden me shokë rezultuan të kota. 29 pikë, 5 asistime
dhe 4 rikuperime realizoi 31vjeçari, por miqtë ishin më kompaktë, me Hardenin që realizoi
25 pikë, 13 asistime dhe 5 rikuperime. Boston Celticsi ndal më
në fund serinë e humbjeve radhazi, duke iu imponuar 102-113
Los Angeles Clippersit brenda në
"Staples Center". Griffin dhe
Williamsi me 43 pikë në total, u
munduan t'i mbanin nën kontroll kryesuesit e Lindjes, por loja
e mirë në mbrojtje e Celticsit, e
kombinuar edhe me paraqitjen e
mirë të lojtarëve të stolit, bënë
diferencën në këtë përballje.
Detroit Pistonsi u mposht në shtesë 95-98 nga Utaz Jazzi, edhe
pse kishte në përbërje basketbollistin me të mirë të ndeshjes,
Drummond, që, përveçse shënoi
30 pikë, kontrolloi plot 24 topa
poshtë koshit.
Kthehet menjëherë te fitorja
Toronto Raptors, që triumfoi 93108 në parketin e Atlanta
Hawksit. Kanadezët forcojnë
pozitat në vendin e dytë në
Konferencës së Lindjes, teksa
kanë përfituar nga rënia e
Cleveland Cavaliersit, raporton
"Supersport". Marc Gasol me 18
pikë për Memphis Griezzliesin
nuk mundi ta shmangte humb-

të heqë dorë nga Neymari.
Sipas "El Larguero", Reali
dëshiron ta ulë çmimin e
transferimit të brazilianit, duke
përfshirë në ofertë Cristiano
Ronaldon. Perezi e shfaqi
hapur interesin për Neymarin,
edhe pas fitimit të "Topit të

Gareth Bale ka refuzuar transferimin në Bayern Munchen, pasi në
rast të largimit nga Real Madridi, e dëshiron transferimin në
Premierë Ligë. Këtë lajm e ka bërë me dije të enjten "Diario Gol".
Klubi gjerman ka qenë në gjendje të paguajë 100 milionë euro për
reprezentuesin e Uellsit, por ai mendon se destiancioni më i mirë
do të ishte rikthimi të ish-klubi i tij, Tottenham Hotspur. Florentino
Perez mund ta përfshijë Balen në marrëveshje për ta transferuar
sulmuesin Harry Kane gjatë verës.

Halep dhe Wozniacki kualifikohen në
finalen e Australian Openit
Tensitja daneze Caroline Wozniacki dhe ajo rumune Simona
Halep janë dy finalistet e grand slemit të Australian Open për
femra, finale që do të luhet të shtunën në mëngjes në Melburn.
Ato kanë triumfuar në sfidat gjysmëfinaliste, duke u përballur
për herë të parë me njëra-tjetrën në finalen e një grand slemi.
Një finale e madhe, pasi përballë njëra-tjetrës do të jenë numrat
1 dhe 2 në botë. Tenistja daneze Caroline Wozniacki ishte e para
që shkoi në finale, pasi fitoi 2-0 (6-3, 7-6) ndaj belges Elise
Mertens, ndeshje me rivalitet vetëm në setin e dytë, që u vendos
në "tie break" në favor të numrit 2 në botë. Ndërsa seti i parë u
dominua dhe fitua pa problem nga Wozniacki, që pati epërsi
gjatë gjithë kohës. Një kualifikim i merituar i Wozniacki në
finalen e Australian Openit, ish-numri 1 në botë tetë vjet më
parë, që për herë të tretë në karrierën e saj kualifikohet për në
finalen e një grand slemi, ku do ta kërkojë triumfin e parë. Në
gjysmëfinalen e dytë, Simona Halep mundi 2-1 (6-3, 4-6, 9-7)
gjermanen Angelique Kerber, një fitore e vështirë e numrit 1 në
botë, që mundi një teniste që e ka fituar dy vjet më parë këtë
turne. Një ndeshje e hapur dhe me rivalitet në të tria setet, me
Halep që fitoi të parin e më pas kundërpërgjigjet Krber në të
dytin. Tenistja gjermane pati shansin ta mbyllë ndeshjen në setin
e tretë, por humbi 2 topa për ta fituar lojën dhe kjo motivoi
Halep, që rikuperoi dhe më pas fitoi 9-7 pas një seti maratonë,
duke kërkuar triumfin e parë në një grand slem.

City i shtohet garës për Griezmannin

jen 85-108 ndaj San Antonio
Spursit,
ndërsa
Charlotte
Hornetsi u befasua në shtëpi 96101 nga New Orleans Pelicansi.

Indiana Pacers-Phoenix Suns
përfundoi 116-101, ndërsa
Portland Trail Blazers-Minnesota
Timberwolves 123-114.

REZULTATET
Charlotte Hornets - New Orleans Pelicans
Detroit Pistons - Utah Jazz
Indiana Pacers - Phoenx Suns
Philadephia 76ers - Chicago Bulls
Atlanta Hawks - Toronto Raptors
Dallas Mavericks - Houston Rockets
Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs
Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves
Los Angeles Clippers - Boston Celtics

96-101
95-98
116-101
115-101
93-108
97-104
85-108
123-114
102-113

Pas Barcelonës dhe Manchester Unitedit, garës për transferimin e
sulmuesit Antoinne Griezmann i është shtuar edhe Manchester
City. Lajmin e ka bërë me dije tabloidi britanik "The Sun". Besohet
se trajneri Pep Guardiola për francezin është gati të ofrojë 30 milionë euro dhe kartonin e Sergio Agueron, i cili në të kaluarën ishte
pjesë e Atletico Madridit.

Lippi: Ky mund të jetë viti i Napolit
Ish-trajneri i Juventusit, Marcelo Lippi, ka thënë se Napoli në këtë
vit mund ta thyejë hegjemoninë e "Zonjës së Vjetër" në Itali. "Fakti
që Juventusi është i fiksuar te Liga e Kampionëve, kjo mund ta
ndihmojë Napolin, ndonëse skuadra e Sarrit duhet të jetë e
kujdesshme në llogari. Napoli vuan se nuk ka një bankinë të gjerë,
si Juventusi, por ka urinë dhe stimujt e duhur, ndonëse faza e dytë
duket më e gjatë se e para. Nëse ka një ekip që mund ta thyejë
Juven, sivjet e bën vetëm Napoli, por duhet të mos shpenzojë
shumë energji në Ligën e Evropës, ndryshe bëhet e vështirë", ka
thënë Lippi.
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ZOTËROJ
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TAHIRI
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KOMANDANTI I
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KAM DIJENI
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ADRIAN
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>> SHPALLJE TË VOGLA <<
X Gzim Thaqi, shpallë të pavlefshme diplomën
e shkollës së mesme "Gjergj Kastrioti
Skënderbeu" në Gllogoc.
X Lëshoj banesë me qira në lagjen "Mati1",
banesa ka dy dhoma gjumi, sallon kuzhinë banje
dhe teras, banesa është e mobiluar çmimi 240 €.
Tel:044-263-574.
X DPZ " Dardha Blu " shpall te pavlefshme cer-

tifikatën e biznesit: 70551268 Prizren.
X"Pixel Media" ShPK shpall te pavlefshme cer-

tifikatën e biznesit: 71343561 Prizren.
X"Geti" ShPK shpall te pavlefshme certifikatën

e biznesit: 70778750 Prizren.
X

Sedat Ligavceesler shpall te pavlefshme
diplomën SHMLT "11 Marsi" Prizren.

X Asllan Vezaj shpall te pavlefshme dëftesat e
kl Vl - lX SHF "Naim Frasheri" Vlashnje.
XSiri Kryeziu shpall te pavlefshme dëftesat dhe
diplomën SHMLT "11 Marsi" Prizren.
X Lëshoj me qira banesën tri dhomëshe në
Bregun e Diellit, mbrapa konvikteve të studentëve,
kati VI- lifti funksional, e rinovuar komplet me të
gjitha elementet, e mobiluar, ka nxehje qendrore.
Banesa lëshohet vetëm për familjar, për banesë
duhet të lehet edhe depozitë prej një qeraje.
Çmimi 350 euro, tel: 049-400-958

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.

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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