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FLET PËR "EPOKËN E RE", MIMOZA KUSARI-LILA

Ky vit do të jetë
vit i zgjedhjeve
të parakohshme
dije se nëse kjo Qeveri nuk e rrëzon
veten në mungesë të konsensusit,
vendimmarrjes dhe guximit për
vendime të mirëfillta, opozita do të
organizojë mocion të mosbesimit ndaj
saj. Ajo ka thënë se ky vit do të jetë vit i
zgjedhjeve të parakohshme
parlamentare. Kurse iniciativën për
shfuqizimin e Gjykatës Speciale, KusariLila e quan proces joserioz dhe të
rrezikshëm për të ardhmen e Kosovës

Kryetarja e Alternativës, njëherësh
deputete e Kuvendit të Kosovës,
Mimoza Kusari-Lila, ka vlerësuar se
Qeveria e udhëhequr nga Haradinaj që
nga formimi është duke u përcjell me
skandale, pamaturi dhe vendime të
rrezikshme. Ajo ka thënë se që nga
paslufta Kosova nuk ka pasur qeveri
më të dobët dhe më të dëmshme. Në
këtë intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", Kusari-Lila ka bërë me

Kosova kërkon që BE-ja
t'i bëjë presion Serbisë
në procesin e dialogut
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës
kanë kërkuar nga Bashkimi
Evropian (BE) që të ushtrojë ndikim
në Serbinë për t'i larguar pengesat
në procesin e dialogut për normalizim të marrëdhënieve pasi, sipas
tyre, Republika e Kosovës nuk sheh

FAQE 2

alternativë tjetër pos dialogut.
Ndërkaq zyrtarët e partive opozitare
kanë shprehur skepticizëm në
rezultatet e këtij dialogu, duke
thënë se as Qeveria e udhëhequr
nga Haradinaj nuk do të sjellë
ndonjë qasje të re në këtë proces
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Thaçi: 2018-ta është
përcaktues për rajonin
për avancimin e
agjendës evropiane
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se me liderët e Ballkanit Perëndimor
dhe përfaqësuesit e BE-së në Davos kanë biseduar për perspektivën evropiane të
rajonit, për bashkëpunimin rajonal dhe për tejkalimin e problemeve politike

PRISHTINË, 26 JANAR - Presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, po qëndron
në Davos të Zvicrës, ku ka vazhduar
takimet me liderët e Ballkanit
Perëndimor dhe përfaqësuesit e
Bashkimit Evropian, në kuadër të
sesionit të Forumit Ekonomik Botëror
me temë "Përshpejtimi i zhvillimit
afatgjatë të Ballkanit Perëndimor".
Thaçi përmes një postimi në llogarinë
e vet në "Facebook" ka treguar se me
liderët e Ballkanit Perëndimor dhe
përfaqësuesit e BE-së kanë biseduar
për perspektivën evropiane të rajonit,
për bashkëpunimin rajonal dhe për
tejkalimin e problemeve politike, si
dhe për veprimet që forcojnë paqen e
stabilitetin në rajon. "Fokusi i shtuar
në rajon, si rezultat i strategjisë për

procesin e zgjerimit të vendeve të
Ballkanit Perëndimor që do të publikohet së shpejti dhe Samiti i
ardhshëm i Sofjes e kanë vendosur
zgjerimin e Ballkanit Perëndimor si
një nga prioritetet kryesor", ka shkruar Thaçi. Ai ka theksuar se viti 2018
është përcaktues për avancimin e
agjendës evropiane për të gjitha
shtetet e rajonit që janë të përkushtuara në procesin e anëtarësimit.
"Pritjet tona janë që kjo strategji të
paraqesë një perspektivë të qartë për
Kosovën sepse kjo do ta mundësojë
zbatimin e reformave dhe përshpejtimin e hapave në procesin e anëtarësimit", ka thënë presidenti i
Thaçi.
Me liderët e Ballkanit Perëndimor në

Davos është takuar edhe kryeministri
i Shqipërisë, Edi Rama. Ai ka njoftuar
për përmbylljen e tij me një takim
shumë të rëndësishëm, siç është ai
me liderët e Ballkanit Perëndimor
dhe komisionarin evropian të
zgjerimit, Johannes Hahn. Rama ka
thënë se është biseduar për progresin
në rrugën e integrimit evropian. "Me
takimin mes liderëve të Ballkanit
Perëndimor, komisionarit Hahn dhe
CEO-s së Forumit Ekonomik Botëror,
Borge Bende, mbi ecurinë e
bashkëpunimit rajonal, procesin e
integrimit evropian si dhe rritjen e
investimeve të huaja, u mbyll qëndrimi treditor në Davos", ka shkruar
Rama në llogarinë e vet në
"Facebook".

LAJME SHKURT

Basha: Protesta nuk do jetë as luftë
e as spektakël
TIRANË, 26 JANAR - Lideri i
Partisë Demokratike,
Lulzim Basha, ka deklaruar
se të shtunën parashikohet
të ketë një numër rekord
qytetarësh në Sheshin
"Skënderbej" për t'i thënë
"jo" varfërisë, krimit dhe korrupsionit. Pas takimit me
aleatët, Basha u shpreh se protesta e opozitës sot (e
shtunë) do të jetë një festë familjare dhe jo një "luftë".
"Jemi në përditësim të lajmeve nga i gjithë vendi, që flasin
për një pjesëmarrje gjigante, rekord në protestën e së
shtunës. Sot kam një marrëdhënie të re në krahasim me 6
muaj më parë mes pushtetit e qytetarëve", deklaroi Basha
në një dalje për mediet. Ai tha se kam vendosur ekonominë në funksion të protestës, pavarësisht prej bindjeve
politike, kjo është arsyeja pse të shtunën në shesh do të
dergjen qindra e mijëra demokratë e socialistë. "Një
protestë që shpall shumicën dërrmuese të qytetarëve për
ta çliruar drejtësinë, ekonominë nga krimi, nga një pakicë
që i ka blerë zgjedhjet e qershorit dhe që janë sot pengesa
për Shqipërinë evropiane, për arsimin, shëndetësinë, të
ardhmen e rinisë, punësimin e rinisë", ka thënë ai.
Basha ka premtuar se do të jetë me gjithë familjen në
shesh për të protestuar kundër padrejtësive që ka shkaktuar pushteti i kryeministrit Rama.
Ndërkohë, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim,
Monika Kryemadhi, i ka bërë thirrje ministrit të
Brendshëm Fatmir Xhafaj t'i tërheqë deklaratat e Policisë
së Shtetit për masa kundër provokimeve dhe dhunës nga
organizatorët e protestës.

Ministria e Brendshme: Protesta do
të monitorohet nga ekspertët e huaj
TIRANË, 26 JANAR Ministria e Brendshme ka
bërë me dije se protesta e
sotme (e shtunë) do të
monitorohet nga ekspertë
të huaj të atashuar pranë
këtij institucioni. Njoftimi
për shtyp bën me dije se plani i masave është realizuar
me mbështetjen e misioneve të vendeve partnere që
asistojnë Policinë e Shtetit. "Policia e Shtetit ka të gjitha
kapacitetet për ta garantuar të drejtën e tubimit. Në të
njëjtën kohë, ajo do të veprojë sipas përcaktimeve
ligjore ndaj kujtdo që cenon rendin dhe sigurinë dhe
do t'i përballë ata me ndëshkimin e duhur ligjor",
thuhet në njoftim.

Rekomandimet e deputetëve evropianë për Shqipërinë
TIRANË, 26 JANAR - Deputetët e
Parlamentit Evropian dhe ata të
parlamentit shqiptar që janë
anëtarë të Komitetit Parlamentar
të
Stabilizim
Asociimit
BE-Shqipëri do të mblidhen në
Tiranë më 12 dhe 13 shkurt. Në
përfundim të takimit do të
miratojnë rekomandime, që
reflektojnë shqetësimet e PE-së.
Në projektin paraprak që "Top
Channel" ka siguruar, thuhet se
theksi është vënë te lufta ndaj
kultivimit dhe trafikimit të lëndëve
narkotike dhe kundër krimit të
organizuar.

Projekti me rekomandimet e
Komitetit
Parlamentar
të
Stabilizim Asociimit BE-Shqipëri
u drejtohet autoriteteve shqiptare,
të cilave u kërkohen rezultate të
prekshme ndaj korrupsionit të
nivelit të lartë dhe krimit të organizuar, duke nënvizuar se nuk
mjaftojnë vetëm hetimi dhe gjykimi, por duhen dënime. Projektrekomandimet, që mund të pësojnë ndryshime gjatë mbledhjes së
12-13 shkurtit, i bëjnë të qartë
Tiranës se së bashku me zbatimin
e reformës në drejtësi, lufta ndaj
korrupsionit, krimit të organizuar,

kultivimit dhe trafikimit të
kanabisit, konsiderohen tejet
parësore.
Për këtë, kërkohet përforcim i
masave, veçanërisht për sa i
përket identifikimit të rrjeteve
kriminale që qëndrojnë pas këtyre
trafiqeve.
Sa i përket klimës politike,
Komiteti Parlamentar i StabilizimAsociimit pritet ta ritheksojë
rëndësinë e dialogut politik dhe
bashkëpunimit të vazhdueshëm
ndërpartiak për reformat, ndërsa
nënvizon se debati politik duhet të
zhvillohet brenda në kuvend.

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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Kosova kërkon që BE-ja
t’i bëjë presion Serbisë
në procesin e dialogut
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës kanë kërkuar prej Bashkimit Evropian (BE)
që të ushtrojë ndikim në Serbinë për t'i larguar pengesat në procesin e dialogut
për normalizim të marrëdhënieve pasi, sipas tyre, Republika e Kosovës nuk sheh
alternativë tjetër pos dialogut. Ndërkaq zyrtarët e partive opozitare kanë shprehur
skepticizëm në rezultatet e këtij dialogu, duke thënë se as Qeveria e udhëhequr
nga Haradinaj nuk do të sjellë ndonjë qasje të re në këtë proces
Muhamet KOCI
PRISHTINË, 26 JANAR - Institucionet
e Kosovës vazhdojnë të tregojnë
gatishmëri
të
plotë
për
vazhdimin e dialogut për normalizim të marrëdhënieve me
Serbinë në Bruksel. Përfaqësues
të institucioneve të Kosovës
kanë kërkuar nga Bashkimi
Evropian (BE) të ushtrojë ndikim
tek pala serbe për t'i eliminuar
vonesat dhe pengesat në këtë
proces.
Në anën tjetër, opozita ka vlerësuar se duhet të ndryshojë
dinamika e këtij procesi. Shefi i
kabinetit të kryetarit të Kuvendit
të Kosovës, Blerand Stavileci, ka
thënë për "Epokën e re" se
Kosova synimet e saj mund t'i
realizojë vetëm përmes procesit
të dialogut. "Ne kemi qenë dhe
jemi të gatshëm ta vazhdojmë
dialogun duke e konsideruar të
vetmin instrument politik me të
cilin realizohen synimet dhe
pritjet tona. Do të donim të
besonim që edhe pala tjetër ta
ketë plotësisht dhe sinqerisht të
njëjtin qëndrim", ka thënë ai,
duke shtuar se BE-ja duhet ta
ushtrojë ndikimin e saj ndaj
Serbisë në këtë proces. "Janë
tema që kërkojnë zgjidhje dhe të
gjitha zgjidhjet duhet të jenë në
përputhje me Kushtetutën dhe
ligjet e Kosovës si shtet i pavarur,
sovran dhe demokratik. Edhe
vonesat dhe pengesat, sidomos
të palës tjetër, përbëjnë problem
në vete dhe këtu do të donim që
BE-ja ta ushtronte sa më
efektshëm rolin dhe ndikimin e
vet", ka thënë Stavileci.
Edhe kryeministri Ramush
Haradinaj ka thënë më herët se
dialogu për Kosovën është i pa
alternativë. "Dialogu është pa

alternativë dhe, si i tillë, duhet të
kontribuojë për përmirësimin e
jetës së qytetarëve nga të dyja
anët e kufirit, për përmbylljen e
procesit të normalizimit të marrëdhënieve
ndërmjet
dy
vendeve dhe me përfundimin e
shpejtë të këtij procesi, i cili
duhet të rezultojë me marrëveshje gjithëpërfshirëse, që
çon drejt njohjes ndërmjet dy
shteteve", ka thënë Haradinaj.
Ndërsa analisti politik Shkëlzen
Maliqi ka theksuar se Kosova
nuk ka opsione rezervë me të
cilat do ta kushtëzonte BE-në e
as ShBA-në. "Ndërmarrje politike tona të pavarura, si ato rreth

demarkacionit ose Gjykatës
Speciale, na çojnë në izolim.
Nuk kemi ndonjë aleat rezervë
sikur që e ka potencialisht Serbia
te Rusia. Ajo në çfarë mund të
insistojë Kosova është respektimi i rregullave dhe afateve, që
procesi të ketë ecuri me agjenda
të fokusuara dhe me afate të
realizmit që nuk mund të
ndryshohen arbitrarisht", ka
thënë Maliqi.
Deputetët e partive opozitare
kanë shprehur skepticizëm për
suksesin e dialogut me Serbinë.
Sipas tyre, as Qeveria Haradinaj
nuk do të sjellë diçka të re në
këtë proces. Deputeti i pavarur,

Korab Sejdiu, ka thënë se ky proces është nisur mbrapsht, ka
vazhduar mbrapsht dhe deri më
tani çdo konkluzion ka qenë i
mbrapshtë. "Vazhdimi i dialogut
do të duhej të nënkuptonte një
riformatizim të tërësishëm,
sepse gjithmonë agjenda është
përcaktuar nga Serbia dhe
Brukseli, kurse Kosova ka qenë
vetëm pasagjere e një veture që
është vozitur nga dikush tjetër.
Ekipi i Kosovës duhet t'i
paraqesë përpara të gjitha
interesat dhe çështjet që dëshiron t'i adresojë dhe përfitojë nga
ky dialog", është shprehur Sejdiu
për "Epokën e re". Sipas tij, fillimisht duhet të zbatohen të
gjitha marrëveshjet që janë arritur deri më tani. "Nuk duhet të
vazhdojë dialogu përpos nëse
kemi zbatim 100 % të të gjitha
marrëveshjeve të arritura. Ka me
dhjetëra marrëveshje të arritura
dhe të cilat ne i zbatojmë në

tërësi, kurse Serbia nuk i zbaton
asnjërën. Kusht për vazhdimin e
dialogut duhet të jetë riformatizimi i procesit si dhe të sigurohet
se do të ketë zbatim të marrëveshjeve para se të vazhdohet
tutje", ka thënë Sejdiu.
Më 16, 17, dhe 18 janar ishte
paraparë një takim në Bruksel në
mes të dy delegacioneve
shtetërore, por ky takim nuk
ishte zhvilluar për arsye se pala
serbe pas vrasjes së Oliver
Ivanoviqit, ishte tërhequr nga
këto takime. Në këto takime
ndërmjet dy delegacioneve ishte
paraparë të diskutohet për
nivelin e zbatueshmërisë të
marrëveshjeve të arritura gjatë
procesit të dialogut, lirinë e
lëvizjes, bashkëpunimin rajonal,
menaxhimin e integruar të
kufirit, asociacionin e komunave
me shumicë serbe, revitalizimin
e urës në Mitrovicë, drejtësinë
dhe për energjinë.

Jahja Lluka diskuton për të zhdukurit me përfaqësuesit e Ambasadës së Britanisë
PRISHTINË, 26 JANAR (ER) Këshilltari i kryeministrit
Ramush Haradinaj, Jahja
Lluka, ka pritur të premten
në një takim përfaqësuesit e
Ambasadës së Britanisë në
Republikën e Kosovës për të
diskutuar për çështjen e personave të zhdukur.

Jahja Lluka, i emëruar edhe
Mbajtës i Dosjes për çështjen
e personave të zhdukur, i ka
njoftuar përfaqësuesit e
Ambasadës së Britanisë
rreth aktiviteteve të planifikuara nga ana e institucioneve kompetente dhe nismën për hartimin e planit

nga ana e institucioneve të
Kosovës, me qëllim të përshpejtimit të procesit të
ndriçimit të fatit dhe vendndodhjes së të gjithë personave që vazhdojnë të jenë të
evidentuar të zhdukur si
pasojë e luftës së viteve
1998-'99.

Gjatë takimit u diskutua për
bashkëpunimin e deritanishëm në çështjen e personave të zhdukur dhe përkrahjen që Ambasada e Britanisë
ka dhënë në këtë proces.
Përfaqësuesja e Ambasadës
së Britanisë, Chablise Stoner,
edhe gjatë këtij takimi ka

bërë me dije për gatishmërinë që ta vazhdojë
përkrahjen e familjarëve dhe
të
institucioneve
të
Republikës së Kosovës në
aktivitetet dhe angazhimin
që familjet të mësojnë sa më
parë për fatin e më të
dashurve të tyre.
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Flet për "Epokën e re", Mimoza Kusari-Lila

Ky vit do të jetë vit i zgj
Kryetarja e Alternativës, njëherësh deputete e
Kuvendit të Kosovës, Mimoza Kusari-Lila, ka
vlerësuar se Qeveria e udhëhequr nga
Haradinaj që nga formimi është duke u përcjell
me skandale, pamaturi dhe vendime të rrezikshme. Ajo ka thënë se që nga paslufta Kosova
nuk ka pasur qeveri më të dobët dhe më të
dëmshme. Në këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", Kusari-Lila ka bërë me
dije se nëse kjo Qeveri nuk e rrëzon veten në
mungesë të konsensusit, vendimmarrjes dhe
guximit për vendime të mirëfillta, opozita do të
organizojë mocion të mosbesimit ndaj saj. Ajo
ka thënë se ky vit do të jetë vit i zgjedhjeve të
parakohshme parlamentare. Kurse iniciativën
për shfuqizimin e Gjykatës Speciale, Kusari-Lila
e quan proces joserioz dhe të rrezikshëm për të
ardhmen e Kosovës
Shqipe HETEMI
PRISHTINË, 26 JANAR - Kryetarja e
Alternativës, Mimoza KusariLila, ka thënë se iniciativa për
Gjykatën Speciale është joserioze dhe e rrezikshme për të
ardhmen e Kosovës. Në këtë
intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", ajo ka theksuar se
kjo iniciativë ka përkeqësuar
raportet me ndërkombëtarët
deri në shkallën që mund të
jenë të parikuperueshme. "Kjo
iniciativë është marrë nga
treshja udhëheqëse e Kosovës,
presidenti Thaçi, kryeparlamentari Veseli dhe kryeministri
Haradinaj. Nuk e di se çfarë
kanë menduar ata në veten e
tyre, por diçka duhet të jetë. Ka
qenë moment paniku nata e 22
dhjetorit. Të njëjtit që tash po e
kundërshtojnë, e kanë votuar
formimin e kësaj gjykate në
vitin 2015. Ky obligim qysh
atëherë është dashur të mendohet më seriozisht. Kemi
pasur një menaxhim shumë të
dobët të një krize shumë të
rëndë të vendit, si dhe një
përkeqësim të raporteve me
ndërkombëtarët
deri
në
shkallën që mund të jenë të
parikuperueshme
për
të
ardhmen e Kosovës", është
shprehur deputetja e Kuvendit
të Kosovës, Kusari-Lila.
Kurse sa i përket demarkacionit
me Malin e Zi, ajo ka thënë se
kjo çështje duhet të zgjidhet sa
më shpejt që është e mundur.
"Demarkacioni ka ardhur në
Kuvend, por ende nuk është
prezantuar para deputetëve.
Demarkacioni është një proces
i cili duhet të përmbyllet sa më
shpejt që është e mundur, për
arsye se në shkëmbim të këtij
procesi kanë mbetur pezull

shumë procese të tjera që lidhen drejtpërdrejt me jetën e
qytetarëve të Republikës së
Kosovës. Tash e dy vjet çështja e
demarkacionit ka mbetur e
pazgjidhur dhe për këta dy vjet,
Kosovën e kanë lëshuar 31 mijë
qytetarë të aftë për punë, të
cilët kanë marrë viza nga
Gjermania. Nëse presim që të
zbrazet e tërë Kosova në kërkim
të një jete më të mirë të qytetarëve të saj në vendet e tjera,
atëherë cila është poenta e
mbajtjes së kokëfortësisë në
procese siç është demarkacioni", ka deklaruar Kusari-Lila.
Ajo ka thënë se Qeveria e
udhëhequr nga Haradinaj që
nga formimi i saj është duke u
përcjell me skandale, pamaturi
dhe vendime të rrezikshme.
Kusari-Lila ka bërë me dije se
nëse kjo Qeveri nuk e rrëzon
veten në mungesë të konsensusit, vendimmarrjes dhe
guximit për vendime të mirëfillta, opozita do të organizojë
mocion të mosbesimit ndaj saj.
Ajo ka pohuar se viti 2018 do të
jetë vit i zgjedhjeve të
parakohshme parlamentare.
"Epoka e re": Znj. Kusari-Lila,
ka më shumë se një muaj që
Kosova është duke u marrë me
iniciativën për shfuqizimin e
Gjykatës Speciale. Cili është
qëndrimi i Alternativës për këtë
çështje?
Kusari-Lila: Iniciativa ka qenë e
pamenduar mirë. Po flas për 22
dhjetorin e vitit 2017, për
mënyrën dhe formën se si
është menduar të zhbëhet një
proces i cili e dëmton
Kushtetutën e Kosovës, është
joserioz si dhe është shumë i
rrezikshëm për të ardhmen e
Kosovës. Për pasojat e kësaj iniciative është folur shumë. Të

gjithë ambasadorët e huaj në
Kosovë, përfshirë edhe atë të
ShBA-së, asnjëherë nuk kanë
qenë më të fuqishëm dhe më të
qartë në mesazhet e tyre në
raport me Kosovën. Kosova
duhet të tregojë seriozitet
karshi obligimeve ndërkombëtare në sferën e drejtësisë e jo
të bëjë akrobacione me një
çështje të ndjeshme, pasojat e
së cilës do të jenë shumë më
afatgjata sesa që dikush mund
t'i mendojë. Kjo iniciativë është
marrë nga treshja udhëheqëse
e Kosovës, presidenti Thaçi,
kryeparlamentari Veseli dhe
kryeministri Haradinaj.
"Epoka e re": Ka ardhur kjo
iniciativë nga frika e këtyre
liderëve se mund të jenë cak i
akuzave të Speciales?
Kusari-L
Lila: Nuk e di çfarë kanë
menduar ata, por diçka duhet

të jetë. Ka qenë moment
paniku nata e 22 dhjetorit. Të
njëjtit që tash po e kundërshtojnë e kanë votuar formimin e
kësaj gjykate në vitin 2015. Ky
obligim qysh atëherë është
dashur të mendohet më seriozisht. Kemi pasur një menaxhim shumë të dobët, të një
krizë shumë të rëndë të vendit,
si dhe një përkeqësim të
raporteve me ndërkombëtarët
deri në shkallën që mund të
jenë të parikuperueshme për të
ardhmen e Kosovës.
"Epoka e re": Kjo çështje
tashmë ka shkuar në Qeveri.
Cila do të jetë e ardhmja e saj?
Kusari-L
Lila: Se si do të veprojë
Qeveria në këtë rast mbetet të
shihet. Vendimet e deritanishme të kësaj Qeverie kanë
qenë të dëmshme për vendin.
Kemi të bëjmë me një koalicion

qeveritar që nuk ka koherencë
dhe nuk ka qëndrime të njëjta.
Këta janë bërë bashkë në
koalicion qeverisës vetëm për
ndarje të interesave, e jo për
ndarje të përgjegjësive e
obligimeve shtetërore. Prandaj
brenda këtij koalicioni ka
mungesë
kohezioni
dhe
konsensusi, i cili po vërehet.
Kjo do ta dëmtojë vendin në
shkallë të madhe. Se si do të
veprojnë drejtuesit e këtij
koalicioni është tërësisht e
paparashikueshme sikurse që
është e paparashikueshme e
ardhmja e Kosovës me këtë
Qeveri.
"Epoka e re": Pavarësisht prej
qëndrimeve të ndryshme të
partnerëve të koalicionit qeverisës për demarkacionin, kjo
çështje është proceduar në
Kuvend. Alternativa si e sheh
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edhjeve të parakohshme
epilogun e këtij procesi?
Kusari-L
Lila: Demarkacioni ka
ardhur në Kuvend, por ende
nuk është prezantuar para
deputetëve.
Demarkacioni
është një proces i cili duhet të
përmbyllet sa më shpejt që
është e mundur, për arsye se në
shkëmbim të këtij procesi kanë
mbetur pezull shumë procese
të tjera që lidhen drejtpërdrejt
me jetën e qytetarëve të
Republikës së Kosovës. Tash e
dy vjet çështja e demarkacionit
ka mbetur e pazgjidhur dhe për
këta dy vjet Kosovën e kanë
lëshuar 31 mijë qytetarë të aftë
për punë, të cilët kanë marrë
viza nga Gjermania. Nëse
presim të zbrazët tërë Kosova
në kërkim të një jete më të
mirë të qytetarëve të saj në
vendet e tjera, atëherë cila
është poenta e mbajtjes së
kokëfortësisë në procese siç
është demarkacioni.
"Epoka e re": Një problem
tjetër me të cilin duhet të
merret Kosova është edhe
dialogu me Serbinë. Ju mendoni
se duhet të ketë ndryshim të
qasjes në raport me dialogun
me Serbinë?
Kusari-L
Lila: Nuk ka ndryshim të
qasjes përveçse ka dobësim të
delegacionit. Haradinaj para
ardhjes në pushtet ka thënë se
do të bëjë një vlerësim të tërësishëm të procesit të dialogut
dhe do ta ndërrojë formën e
qasjen. Në fakt, nuk ka asgjë
ndryshe nga e kaluara, përveç
personit që e udhëheq grupin
teknik. Prandaj personalisht
nuk shoh asnjë progres në këtë
proces për shkak se rrethanat
janë rënduar, në veçanti pas
vrasjes së Oliver Ivanoviqit dhe

Gripi në Kosovë prek
mbi 20 mijë njerëz
PRISHTINË, 26 JANAR - Gripi në
Kosovë që nga muaji tetor i
vitit të kaluar e deri më 21
janar ka prekur 21 350 raste të
dyshimta, ku prej tyre 3 036
raste me infeksion respirator
akut dhe 54 raste sëmundje e
rëndë respiratore akute. Këto
të dhëna kanë dalë nga
Instituti Kombëtar i Shëndetit
Publik të Kosovës. Sipas zyrtarëve të këtij instituti, aktualisht situata epidemiologjike
është nën kontroll sa i përket
gripit sezonal, por me gjendjen
aktuale klimatologjike që po
mbretëron
në
Kosovë,

mundësia e rritjes së rasteve
ekziston.
Numër më i madh i rasteve
raportohet nga Komuna e
Prishtinës, e Prizrenit dhe e
Podujevës, por asnjëra nuk e
kalon
pragun
epidemik.
Instituti Kombëtar tashmë ka
dhënë rekomandime të duhura profesionale, që qytetarët të
kenë kujdes dhe të mos dalin
gjatë në ambiente të ftohta, të
mos qëndrojnë në lokale të
mbyllura me dendësi të madhe
të njerëzve dhe të përdorim sa
më shumë lëngje të nxehta dhe
vitamina.

kushtëzimeve të mëtutjeshme
të Serbisë. Tashmë zyrtarisht
dhe në qetësi po pranohen të
gjitha vizitat e zyrtarëve serbë
në Kosovë, pa ndonjë problem
apo reagim tjetër në mungesë
të vizonit të Kosovës për një
qasje ndryshe në raport me
këtë proces të rëndësishëm.
"Epoka e re": Cili është
vlerësimi juaj për qeverisjen
Haradinaj?
Kusari-L
Lila: Kjo Qeveri që nga
formimi e deri më tani është
përcjell vetëm me skandale, me
pamaturi,
me
mungesë
koherence e konsistence, me
vendime shumë të rrezikshme
për vendin dhe qytetarët e tij.
Kësaj Qeverie i mungon
serioziteti. Të vetmin qëllim ka
ngopjen e apetiteve politike të
pushtetit. Qeveri më të dobët
nuk kemi pasur në Kosovë që
nga përfundimi i luftës.
Historia e re e Kosovës nuk njeh
qeveri më të dëmshme.
"Epoka e re": Ju si opozitë çfarë
do të bëni që ta pamundësoni
vazhdimin e kësaj Qeverie?
Kusari-L
Lila: Alternativa do të
jetë pjesë e të gjitha iniciativave
të partive opozitare, të cilat për
qëllim kanë rrëzimin e Qeverisë
dhe krijimin e një qeverie tjetër,
gjegjësisht shkuarjen e vendit
në zgjedhje të parakohshme
parlamentare. E vetmja zgjidhje
është të përcaktohet afati i
rrëzimit të kësaj Qeverie dhe që
sa më shpejt të jetë e mundur të
organizohen zgjedhjet e reja.
Në mënyrë që vendit t'i lirohet
frymëmarrja dhe secili qytetar
të ketë një perspektivë më të
ndritshme prej kësaj të zymtës
që e ka me Qeverinë aktuale.
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Ambasadori bullgar konfirmon përkrahjen
për Kosovën në proceset integruese
Ambasadori i Bullgarisë në Kosovë, Nedialtcho
Dimitrov Dantchev, gjatë takimit me ministren e
Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, ka theksuar
se Kosova ka të ardhme të sigurt evropiane.
"Shtetet mike të Kosovës, në këtë rast edhe
Bullgaria, do të jenë çdoherë përkrah Kosovës
në këtë proces", është shprehur ambasadori
bullgar
Faton DERMAKU
PRISHTINË, 26 JANAR - Ministrja e
Integrimit Evropian, Dhurata
Hoxha,
në
takim
me
ambasadorin e Bullgarisë në
Kosovë, Nedialtcho Dimitrov
Dantchev, ka thënë se Kosova
duhet të ketë afat kohor dhe të
përfshihet në planet konkrete të
zgjerimit, aplikimin për statusin e
vendit kandidat si dhe proceset e
tjera të rëndësishme për vendin.
"Vazhdimisht kam kërkuar që
Kosova t'i ketë afatet kohore dhe
të përfshihet në të gjitha nismat
dhe planet për zgjerim. Brenda
shtetit tonë ka konsensus në
aspektin e integrimit. Është për
keqardhje që Kosova është e fun-

dit në Ballkan brenda këtij procesi. Kemi dinamizim dhe shtim të
procesit integrues në të gjitha
nivelet. Çdo strategji që bën fjalë
për integrimin e Ballkanit
perëndimor pa Kosovën nuk do
të ishte e plotë dhe nuk do të
kishte kuptim", ka theksuar
ministrja Hoxha.
Ndërsa ambasadori bullgar
Nedialtcho Dimitrov Dantchev,
vendi i të cilit tashmë ka edhe
kryesimin e Këshillit të Bashkimit
Evropian,
ka
konfirmuar
mbështetjen e mëtejme të
Bullgarisë të palëkundshme në
rrugën evropiane të Kosovës,
duke theksuar se e ardhmja e
Kosovës është e sigurt. "Kosova
ka të ardhme të sigurt evropiane.
Shtetet mike të Kosovës, në këtë

rast edhe Bullgaria, do të jenë
çdoherë përkrah Kosovës në këtë
proces. Tashmë jeni dëshmitarë
që Kosova ka rikonfirmuar se
është e gatshme të përballet me
sfidat dhe të gjejë zgjidhje për to",
ka
theksuar
ambasadori
Dantchev. Po ashtu, ministrja e
Integrimit Evropian, Dhurata
Hoxha, ka pritur të premten në
takim zëvendësambasadorin e
Republikës
Federale
të
Gjermanisë në Kosovë, Jan-Axel
Voss, me të cilin ka diskutuar për
procesin integrues të Kosovës
dhe ka kërkuar mbështetjen
e Gjermanisë për përfshirjen e
Kosovës në strategjinë e
zgjerimit.
Ministrja Hoxha ka vlerësuar
jashtëzakonisht përkrahjen e
Gjermanisë në të gjitha proceset
e shtetformimit dhe shtendër-

timit, duke theksuar se sot
Republika e Kosovës ka nevojë
për vlerësim të angazhimit dhe
përkushtimit
në
procesin
integrues. "Po kërkoj nga ju, z.
ambasador, që Kosova dhe
qytetarët e saj ta kenë vendin e
vet në planet e zgjerimit të BE-së
për Ballkanin perëndimor", ka
thënë ministrja Hoxha.
Ministrja Hoxha ka mirëpritur
rritjen e fokusit të Berlinit mbi
Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë këtu strategjinë e BE-së për
zgjerim. Ajo ka thënë se mirëpret
marrjen e udhëheqjes së
Presidencës së BE-së nga
Bullgaria, Austria dhe Rumania,
për ta promovuar më shumë integrimin e Kosovës dhe rajonit të
Ballkanit Perëndimor në BE, si
dhe ka shprehur vendosmërinë e

Kosovës t'i shfrytëzojë sa më mirë
këto mundësi.
Zëvendësambasadori
i
Gjermanisë ka rikonfirmuar
mbështetjen e Qeverisë së tij si në
aspektin politik, po ashtu edhe në
atë teknik, për përpjekjet e
Kosovës drejt integrimit evropian.
Zëvendësambasadori Voss ka
vënë në pah bashkëpunimin e
ngushtë me Ministrinë e
Integrimit përmes projektit të
asistencës teknike, i cili do të
vazhdojë deri në mesin e vitit
2020. Gjithashtu, ai ka vlerësuar
koordinimin e ngushtë mes
Ministrisë
për
Integrime
Evropiane,
Ministrisë
së
Financave
dhe
Zyrës
së
Kryeministrit për të siguruar një
qasje strategjike koherente sa iu
përket masave për anëtarësimin e
Kosovës.

KHAIA nënshkruan memorandum
bashkëpunim me MFSK-në
PRISHTINË, 26 JANAR (ER) Komisioni për Hetimin e
Aksidenteve dhe Incidenteve
Aeronautike (KHAIA), në kuadër
të Zyrës së Kryeministrit, në
përputhje me obligimet ligjore,
ka nënshkruar një memorandum
të bashkëpunimit me Ministrinë
e Forcës së Sigurisë së Kosovës
(MFSK).
Memorandumi është nënshkruar
nga sekretari i përgjithshëm i
Ministrisë së Forcës së Sigurisë së
Kosovës, Shkëlzen Sylaj dhe
kryesues i KHAIA-së, Mirsim
Beqiri.
Ky memorandumi rregullon
mënyrën e ofrimit të mbështetjes
së Forcës së Sigurisë së Kosovës
për KHAIA në rast të ndonjë

aksidenti ajror ose hekurudhor
në Republikën e Kosovës.
Mbështetja do të ofrohet nga
njësitë e kërkim-shpëtimit të

FSK-së, me qëllim të gjetjes së
personave të zhdukur, kutive të
zeza si dhe materialeve të tjera,
objekt i hetimeve dhe kërkimeve

të KHAIA-së.
Gjithashtu, FSK-ja do ta mbështesë KHAIA-në në transportin e
mbetjeve në rast të një aksidenti

të fluturakeve dhe trenave nga
vendi i transportit deri në lokacionin e caktuar nga KHAIA.
Komisioni për Hetimin e
Aksidenteve dhe Incidenteve
Aeronautike
dhe
të
Hekurudhave në kuadër të Zyrës
së Kryeministrit ka përgjegjësi
për hetimin e aksidenteve
dhe incidenteve ajrore dhe
hekurudhore në Republikën e
Kosovës, hetimin e aksidenteve
dhe incidenteve kudo në botë
për avionët dhe trenat e
regjistruar në Republikën e
Kosovës si dhe marrin pjesë në
cilësinë e vëzhguesit kudo në
botë nëse ndodh një aksident me
viktima
nga
qytetarë
të
Republikës së Kosovës.
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Është mbajtur interpelanca në lidhje me përdorimin e paautorizuar
të armës nga zëvendëskryeministri Dardan Gashi

Nuk kalon mocioni për shkarkimin
e zëvendëskryeministrit Gashi
Me 36 vota për, 49 kundër dhe 3 abstenime,
Kuvendi nuk e ka miratuar mocionin e propozuar
nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të
Kosovës (LDK) për shkarkimin e zëvendëskryeministrit Dardan Gashi. Kryeministri Ramush
Haradinaj ka thënë se është e papranueshme
shkrepja me armë por, sipas tij, kjo shkrepje me
armë është në kuadër të traditave që ende nuk
janë zhdukur në Kosovë
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 26 JANAR - Me kërkesë të
grupit parlamentar të Lidhjes
Demokratike të Kosovës (LDK)
është mbajtur të premten në
Kuvendin e Kosovës interpelanca
e kryeministrit të Kosovës,
Ramush Haradinaj, në lidhje me
përdorimin e paautorizuar të
armës nga zëvendëskryeministri,
njëherësh ministër i Diasporës
dhe Investimeve Strategjike,
Dardan Gashi, në një aheng.
Grupi parlamentar i LDK-së ka
kërkuar sqarime në lidhje me përdorimin e paautorizuar të armës
nga zëvendëskryeministri Gashi.
Kjo interpelancë është përcjell me
debat në mes të deputetëve të

pozitës dhe opozitës. Në fund të
debatit, me 36 vota për, 49 kundër
dhe 3 abstenime, Kuvendi nuk e
ka miratuar mocionin e
propozuar nga grupi parlamentar
i LDK-së për shkarkimin e
zëvendëskryeministrit Dardan
Gashi.
Deputeti i LDK-së, Armend
Zemaj, ka kërkuar nga kryeministri Haradinaj shkarkimin e
Dardan Gashit nga pozitat zyrtare.
Zemaj ka thënë se skena të tilla të
shkrepjes me armë janë akte
kriminale që janë të ndaluara me
ligjet e Kosovës. "Kuvendi i
Republikës së Kosovës kërkon
përgjegjësi nga Qeveria karshi
këtyre veprimeve të rrezikshme
dhe me shkelje të rënda ligjore.
Veprime të tilla janë të

dënueshme edhe me Kodin Penal
të Republikës së Kosovës.
Kërkojmë menjëherë shkarkimin
e
zëvendëskryeministrit,
njëherësh ministrit të Diasporës
dhe Investimeve Strategjike dhe
personave të tjerë qeveritarë të
përfshirë në këtë ngjarje", ka
thënë Zemaj.
Kryeministri Ramush Haradinaj
ka deklaruar se është e
papranueshme shkrepja me
armë, por ai ka pohuar se kjo
shkrepje është në kuadër të
traditave që ende nuk janë
zhdukur në Kosovë.
Haradinaj ka theksuar se nuk
mund të marrë ndonjë masë
kundër zëvendëskryeministrit për
shkak se lënda është në procesin
gjyqësor. Ai ka bërë me dije se për
këtë rast janë intervistuar pesë
persona dhe janë konfiskuar dy
armë të modifikuar për gjuajtje.
"Policia ka intervistuar pesë
persona, ndër ta edhe ministrin
Gashi. E marrë si mundësi që trajtimin e kësaj teme në Kuvend dhe
interpelancë ta kthejmë në
vëmendje dhe të orientohemi kah
zbatimi i ligjit dhe Kushtetutës.
Kurse traditën ta kultivojmë pa
rrezikuar jetën e askujt dhe që nuk

bie ndesh me ligjin dhe
Kushtetutën e vendit", është
shprehur
Haradinaj.
Sipas
Haradinajt, kërkesa për masa të
tjera, përfshirë edhe shkarkimin,
është e hershme.
Ndërkaq shefi i grupit parlamentar
i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk
Konjufca, ka kritikuar veprimin e
Gashit, duke e cilësuar atë në
kundërshtim me ligjet në fuqi.
"Problemi merr dimension më
shqetësues kur kuptohet se ku ka
ndodhur ngjarja. Kjo ngjarje ka
ndodhur
në
shtëpinë
e
zëvendëskryeministrit tjetër. Por,
edhe më shqetësues bëhet problemi
kur merret vesh arsyeja pse janë
mbledhur. Janë mbledhur për të
festuar që zëvendëskryeministri
tjetër ka dalë i pafajshëm prej
drejtësisë për shkak të aktakuzës
për korrupsion", ka thënë
Konjufca.
I ashpër ka qenë në fjalën e tij
zëvendëskryeministri
Fatmir
Limaj. Ai ka kritikuar rëndë
deputetët pse nuk kanë reaguar
kurrë ndaj "persekutimit që i është
bërë atij". "Interpelanca që po
bëjmë sot është pa materie, duke
llogaritur që është ngritur nga një
grup shumë serioz, i cili ka përvojë

Komisioni për Punë të Jashtme miraton planin e punës për vitin 2018
PRISHTINË, 26 JANAR (ER) Komisioni për Punë të
Jashtme, Diasporë dhe
Investime Strategjike, në
mbledhjen e së premtes të
kryesuar nga Vjosa Osmani,
kryetare,
ka
miratuar
raportin e punës për vitin e
kaluar, si dhe planin e punës
së këtij viti. Lidhur me

planin e punës, kryetarja e
Komisionit, Vjosa Osmani,
ka bërë me dije se në të janë
paraparë një varg aktivitetesh
nga fushëveprimtaria e
komisionit, përfshirë këtu
edhe raportimin e rregullt
të ministrive të linjave, që
bien në domenin e punës së
Komisionit. Ndërkaq është

shtyrë raportimi i paraparë
për
këtë
mbledhje
i
zëvendëskr yeministrit,
njëherësh ministër i Punëve
të Jashtme, Behgjet Pacolli,
i cili nëpërmjet një letre ka
njoftuar komisionin se gjendet për vizitë zyrtare jashtë
vendit.

në trajtimin e problematikave të
tilla dhe tani është joserioze në
qasje. Më tepër e shoh në kontekstin e ndikimit medial sesa për ta
arritur objektivin aty ku pretendohet nga fjalët që u thanë. Kuvendi i
Kosovës këtu do të dëshiroja të
mos ishte hipokrit, por përnjëmend të shqetësohej për shkelje
ligji", ka thënë Limaj, duke shtuar
se si është e mundur që për tetë
vjet në këtë kuvend asnjë deputet
nuk ka folur një fjalë të vetme se si
në Kosovë persekutohen njerëzit,
duke përmendur proceset e tij
gjyqësore. "Ne jemi duke folur për
një veprim që nuk është dashur të
ndodhë. Nuk vendosni ju a është
kriminal apo jo. Kush jemi ne për të
ardhur në përfundim për të konstatuar se çfarë ka ndodhur!? Si
është e mundur që për tetë vjet në
këtëkuvend asnjë deputet nuk e
foli një fjalë se si në këtë vend
persekutohen njerëz. Pse nuk u
ngre në këtë kuvend asnjë deputet
që të thotë si janë sajuar mesazhe.
Si është e mundur që kolegun tuaj
deputet, për tetë vjet e kanë
stigmatizuar me familje. Është
dashur të thoni 'ngadalë se po
shkelet ligji'. Sa njeri vuan në burg
pa faj, e ne po diskutojmë këtu se a
ka qenë një allti me gaz apo pa gaz.
Lëreni këto tema", ka thënë Limaj.
Shefi i grupit parlamentar i PDK-së,
Memli Krasniqi, ka thënë se
interpelanca e thirrur nuk ka qenë
e nevojshme. Ai i ka pyetur
deputetët e LDK-së nëse kanë
gjuajtur ata armë në ndonjë gëzim
apo festë në familjet e tyre. "A
mund të garantoni se anëtarët e
juaj të partive, në një prej gëzimeve, qoftë kur u ka lindur djalë
pas pesë vajzave apo vajzë pas pesë
djemve, apo edhe në rast tjetër kur
keni marrë nuse, nuk kanë gjuajtur
me armë?!", ka thënë Krasniqi.
Edhe deputeti i Nismës, Bilall
Sherifi, i është kundërpërgjigjur
opozitës. Ai ka thënë se nuk e
kupton pse janë duke moralizuar
kaq shumë për këtë çështje, kur në
partitë e tyre nuk janë më mirë.
"Çfarë ka dalë prej Vetëvendosjes
këto dy-tri javë, juve nuk ju lë
hapësirë për të moralizuar", ka
thënë Bilall Sherifi.
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Doganës i kërkohet ta vazhdojë
‘luftën’ ndaj korrupsionit
Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Greg Delawie,
ka thënë se Dogana e Kosovës duhet ta vazhdojë
luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Ndërkaq shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë,
Nataliya Apostolova, ka pohuar se Bashkimi
Evropian është donatori dhe partneri më i madh i
vendit në përkrahje të Doganës për sundim të ligjit
Arbisa SHEFKIU
PRISHTINË, 26 JANAR - Kryeministri i
Kosovës, Ramush Haradinaj,
ka thënë se Qeveria është e
përkushtuar në rrugën e saj për
sundimin e ligjit. Këtë deklaratë
Haradinaj e ka dhënë të premten
në takimin e katërt të nivelit të lartë
për sundimin e ligjit, ku në fokus
ishte puna e Doganave të Kosovës.
Kryeministri
Haradinaj
ka
theksuar se vetëm një veprim
ndërinstitucional mund të sjellë
suksese
në
përpjekjen
e
përbashkët për sundim të ligjit.
Për ambasadorin Amerikan në
Prishtinë, Greg Delawie, Dogana e
Kosovës duhet ta vazhdojë
luftimin e korrupsionit dhe krimit
të organizuar. Po ashtu, ai ka theksuar se duhet të vazhdojë reforma

dhe me koordinim të punëve me
aktorë të tjerë për sundimin e ligjit.
Ndërkaq shefja e Zyrës së BE-së në
Kosovë, Nataliya Apostolova, ka
pohuar se Bashkimi Evropian
është donatori dhe partneri më i
madh i vendit në përkrahje të
Doganës për sundim të ligjit.
Drejtori i Doganës së Kosovës,
Bahri Berisha, ka deklaruar se
projeksioni i institucionit që ai
drejton është që në vitin 2018 të
ketë të hyra prej 1.175 miliard
eurosh, derisa 65 për qind
e të gjitha taksave në Kosovë
grumbullohen nga Dogana.
Ndër sfidat e funksionimit të këtij
institucioni u përmend krijimi i
një njësie të përbashkët kombëtare të inteligjencës dhe caktimi
i prokurorëve dhe gjyqtarëve të
veçantë për çështjet e Doganës.
Ministri i Financave, Bedri

Hamza, ka thënë se Dogana e
Kosovës ka mbështetjen e plotë në
punën e saj. Ai ka treguar se tashmë është ndarë buxhet për ndërtimin e objektit të ATK-së dhe
Doganës. Gjithashtu, Hamza ka
pohuar se ky institucion duhet të
ketë parasysh që në pozitat
udhëheqëse të vendosen persona
në bazë të meritorë.
Nga ana tjetër, ministri i

Drejtësisë, Abelard Tahiri, ka përmendur faktin se Avokatura
Shtetërore aktualisht nuk po arrin
t'i shqyrtojë të gjitha lëndët që
kanë të bëjnë me Doganën, të cilat
arrijnë shifrën prej 3 260 lëndësh.
Ai ka shtuar se në këtë drejtim po
punohet që vetë Dogana t'i krijojë
kapacitetet e saj për t'i trajtuar ato.
Në këtë takim morën pjesë edhe
ministrja
e
Integrimeve

Evropiane, Dhurata Hoxha,
ministri i Punëve të Brendshme,
Flamur Sefaj, shefja e EULEX-it,
Alexandra Papadopoulou dhe
përfaqësues të tjerë nga
institucionet përkatëse. Takimi i
radhës, i nivelit të lartë për sundim
të ligjit, do të mbahet pas një
muaji, ndërkaq në fokus do ta ketë
punën e Prokurorisë dhe sfidat që
e përcjellin atë.

MPMS-ja ofron mundësi trajnimi
për personat me sindromën down
Ministri Reçica ka theksuar se me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, përmes qendrave
të aftësimeve profesionale në këto tri komuna të Kosovës, të rinjve të Shoqatës "Down
Syndrome Kosova" do t'u krijohen mundësi për trajnime profesionale, më pastaj edhe
punësime për nevojat e kësaj kategorie në shoqërinë tonë
PRISHTINË, 26 JANAR (ER) - Ministri i
Punës dhe Mirëqenies Sociale,
Skender Reçica, ka vizituar të
premten
Shoqatën
"Down
Syndrome Kosova" në Prishtinë,
me ç'rast ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit në
mes të Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale dhe Shoqatës
"Down Syndrome Kosova" lidhur
me zhvillimin e trajnimeve profesionale për të rinjtë me sindromën down. Këto trajnime do
të mbahen në tri qendrat më të
mëdha të aftësimit profesional në
Kosovë: Prishtinë, Prizren dhe

Mitrovicë. Me këtë rast, ministri
Reçica ka theksuar se me nënshkrimin e kësaj marrëveshje,
përmes qendrave të aftësimeve
profesionale në këto tri komuna të
Kosovës, të rinjve të Shoqatës
"Down Syndrome Kosova" do t'u
krijohen mundësi për trajnime
profesionale, më pastaj edhe
punësime për nevojat e kësaj kategorie në shoqërinë tonë.
Reçica ka shtuar se i gjithë ky
angazhim ka për qëllim dhënien e
mesazhit dhe mundësinë e
barabartë në shoqëri, duke i
respektuar plotësisht të drejtat

dhe diversitetin e njeriut, në
mënyrë që të kontribuohet për
përmirësimin e standardit të jetës
dhe zhvillimin në përgjithësi të
personave me sindromën down si
dhe për fuqizimin e familjeve të
tyre.
Ndërkaq drejtoresha e kësaj
shoqate, Sebahate Hajdini-Beqiri,
ka falënderuar ministrin Reçica
për vizitën që ai bëri në këtë
shoqatë, duke shprehur vullnetin
dhe dëshirën që në të ardhmen të
bashkëpunohet edhe më shumë
në të mirë të kësaj kategorie të
shoqërisë sonë.

prezantimit të rezultateve nga
anketimi me tatimpagues për
vitin 2017, aktivitet ky i cili

është realizuar me përkrahje
të GIZ-it nga një kompani e
pavarur.

Imeri vlerëson lart bashkëpunimin me GIZ-in
PRISHTINË, 26 JANAR (ER) Drejtori i përgjithshëm i
Administratës Tatimore të
Kosovës (ATK), Sakip Imeri, ka
çmuar lart bashkëpunimin me
GIZ-in. "Jemi mirënjohës
dhe
çmojmë
shumë
bashkëpunimin me GIZ-in, i
cili Administratën Tatimore e
ka mbështetur që nga viti
2010,
për
ngritjen
e
kapaciteteve njerëzore, për
zhvillimet e tjera institu-

cionale duke ndihmuar në
ngritjen e njësive organizative
me qëllim të realizimit të
objektivave të organizatës dhe
për modernizimin e disa proceseve të punës", ka thënë
Imeri në punëtorinë vjetore të
organizuar nga GIZ-i, në të
cilën është diskutuar për
objektivat e ATK-së për vitin
2018 dhe për bashkëpunimin
ATK-GIZ.
Po në këtë punëtori u diskutua

edhe projekt i quajtur
"Behavioral
insights"
(vështrimi mbi sjelljen e
tatimpaguesve). Ky projekt për
GIZ-në dhe ATK-në shërben si
pilot-projekt për t'i zbuluar
përfitimet e qasjes "behavioraliste" në këtë fushë për t'i
mobilizuar resurset publike.
Projekti do të zgjasë nga muaji
janar deri në muajin dhjetor të
këtij viti. Një pjesë e veçantë
në këtë punëtori iu kushtua
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Prishtina diskuton për ndërtesat
në bashkëpronësi

PRISHTINË , 26 JANAR (ER) - Të
premten në Komunën e
Prishtinës
është
mbajtur
diskutimi publik lidhur me
organizmin e jetës në ndërtesat në bashkëpronësi. "Krijimi i
Shoqatave të Pronarëve të
Ndërtesave të banimit në
bashkëpronësi" është projekt i
financuar nga Banka Botërore
që mbështet Ministrinë e
Zhvillimit Ekonomik dhe
Ministrinë e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor për të
hartuar një plan zbatimi për
kërkesën e Ligjit Nr. 04/L-134
për ndërtesat e banimit në
bashkëpronësi (NBB); krijimin
e Shoqatave të Pronarëve (ShPve) dhe për ta promovuar
formimin e tyre nëpërmjet një
pilot-programi.
Komuna e Prishtinës është një

nga komunat e përzgjedhura.
Në diskutimin publik të mbajtur për këtë çështje, qytetarët u
njoftuan për hollësitë e këtij
projekti. Bashkëpronësia është
pjesë e pronës e cila nuk është
në pronësi individuale dhe as
pronë publike, por aty mbahet
një interes i pandashëm nga
pronarët e njësive individuale.
Qëllimi është të ketë organizim
të banorëve për mirëmbajtjen
e pjesës për të cilën janë
bashkëpronarë.
Elementet e bashkëpronësisë
janë: Hapësirat e përbashkëta
(kafazi i shkallëve dhe korridoret e përbashkëta, kafazi i
ashensorëve, kulmi dhe tarracat/pllatotë e ndryshme, si dhe
hapësirat e tjera për shfrytëzim
të përbashkët); konstruksioni
dhe instalimet (shtyllat dhe

trarët, pllakat meskatëshe,
muret e jashtme - fasadat,
themelet dhe elementet e
instalimeve për përdorim të
përbashkët); toka nën objekt; si
dhe sipërfaqet e jashtme
(oborri, parkingjet, fushat e
lojërave për fëmijë e të
ngjashme nëse me planet rregulluese të hollësishme janë të
përcaktuara si bashkëpronësi).
Në ndërtesat shumëbanesore
të vjetra nevojitet një grup
fillestar i pronarëve për ta filluar hartimin dhe miratimin e
marrëveshjes së bashkëpronësisë nënshkruar nga pronarët.
Marrëveshja e bashkëpronësisë është një dokument kyç
për regjistrimin e ndërtesës në
bashkëpronësi në kadastër. Në
ndërtesat shumëbanesore të
reja zhvilluesi regjistron marrëveshjen e bashkëpronësisë
në emër të tij dhe transferon të
drejtën në njësitë individuale
tek pronarët e rinj pas blerjes
së tyre. Ky projekt do të pilotohet
në
tri
ndërtesa
shumëbanesore
fillimisht.
Afati i fundit për t'iu përgjigjur
ftesës për propozime është deri
më 9 shkurt.
Dokumentacioni dorëzohet në
një kopje të shtypur, në
sportelin nr. 6, në objektin e
vjetër
të
Komunës
së
Prishtinës.

Ahmeti e njofton
ambasadorin
zviceran me punët
e komunës
PRISHTINË, 26 JANAR (ER) Kryetari i Komunës së
Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka
pritur të premten në takim
ambasadorin zviceran, Jean
Hubert Lebet. Në këtë takim u
diskutua për zhvillimet politike
në Kosovë, me theks të veçantë
për sfidat nëpër të cilat po kalon
shteti ynë për luftimin e korrupsionit dhe zhvillimin
ekonomik. Ahmeti e ka njoftuar
ambasadorin lidhur me projektet që janë realizuar tashmë në

bashkëpunim me DEMOS-in
zviceran si dhe për projektet e
tjera që ka në plan për këtë vit, e
që do të mund të gjenin
mbështetje nga partnerë
zviceranë. Komuna e Prishtinës
dhe Ambasada e Zvicrës në
Kosovë bashkëpunojnë në
vazhdimësi, e ky bashkëpunim
do të thellohet edhe më shumë
ashtu që t'i shfrytëzojmë modelet e mira për përmirësimin e
mëtutjeshëm të jetës së
qytetarëve.

Obelisk për
ushtarët e rënë
të NATO-s
Profesorët e Universitetit
‘Kadri Zeka’, pjesë e aktiviteteve
të programit EUFORIA
PEJË, 26 JANAR (ER) - Në kuadër të
programit
të
Bashkimit
Evropian
ERASMUS+,
Universiteti "Kadri Zeka" është
pjesë e projektit EUFORIA, i cili
ka për qëllim t'i ngritë
kapacitetet e universiteteve për
t'i përshtatur planet e studimit
në harmoni me nevojat e tregut.
Në vazhdën e aktiviteteve të
këtij projekti, në Nottingham të
Mbretërisë së Bashkuar gjatë

kësaj jave po mbahet punëtoria
për zhvillimin e kurrikulës, e
organizuar nga profesorët e
Nottingham Trent University
dhe ata të Sttafordshire
University.
Nga Universiteti Publik "Kadri
Zeka" në këtë program po
marrin pjesë: prorektori për
Buxhet dhe Financa, Naim
Mustafa, prodekani i Fakultetit
Ekonomik, Xhevat Sopi dhe

profesori nga Fakulteti i
Shkencave Kompjuterike, Artan
Dërmaku.
Në kuadër të kësaj punëtorie janë
mbajtur sesione për zhvillimin e
kurrikulës, bazuar në parimet e
Bloom's Taxonomy, Staffordshire
Graduate Attributes, si dhe për
modelet e përgatitjes së kurrikulës
dhe metodave të vlerësimit sipas
praktikës së Nottingham Trent
University.

PRISHTINË , 26 JANAR (ER) Kryetari
i
Komunës
së
Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka
pritur të premten në takim pune
ministrin e Forcës së Sigurisë së
Kosovës, Rrustem Berisha.
Qëllimi i këtij takimi ishte
koordinimi i punëve lidhur me

ndërtimin e obeliskut për
ushtarët e rënë të NATO-s që nga
viti 1999. "Presim që ministria ta
dërgojë kërkesën zyrtare në
komunë, ashtu që t'i dimë
përmasat e obeliskut, në mënyrë
që të gjejmë lokacion sa më të
përshtatshëm", ka thënë Ahmeti.
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PAS VOTIMIT TË DEMARKACIONIT, FORMIMIT
TË ASOCIACIONIT, DORËZIMIT PARA
GJYKATËS SPECIALE, A DUHET TË HEQIM
DORË NGA IDENTITETI NJERËZOR, ETNIK
DHE FETAR PËR VIZAT E GODOS!

Behxhet Sh.
SHALA-B
BAJGORA
Apostujt e Apostolovës apo djajtë
kundër saj: Kosova është vend me
fat, sepse tërë bota po interesohet
për të. Është vend i pasur me
resurse mbitokësore, sidomos
me nëntokë që ia kalon edhe
Sicilisë së Don Vito Korleones,
Panamas së Noriegës dhe
Kolumbisë së Pablo Eskobarit ani
pse, pikërisht kjo Kolumbi ka përfituar nga procesi i liberalizimit të
vizave nga BE-ja, duke krijuar
kushte që pasardhësit dhe
bashkëpatriotët e Pablos nga
Medelini të lëvizin lirshëm dhe
pa viza në zonën e Shengenit.
Edhe në shtetet e BE-së ka kartele
burimore apo të formuara në
vendet që paskan
"perspektivë evropiane". Në
Amerikën latine politikat dhe
ekonominë e përcaktonin Karteli
i Medelinit, Karteli i Sinaloas,
Karteli i Kalit dhe Karteli ZETAS,
kurse karteli më i fuqishëm i BEsë ku lulëzon krimi i organizuar,
trafikimi me narkotikë dhe qenie
njerëzore, prostitucioni njerëzor,
moral, politik dhe praktik e që
është formuar nga BE-ja, mirëmbahet nga BE-ja dhe shteti që me
hapa galopant pameritueshëm
po shkon drejt integrimeve
evropiane, e kjo është Serbia e
Vuçiqit, e Daçiqit, e Vulinit, e
Sheshelit, e Radoiçiqit, që është
në pjesën veriore të Kosovës së
okupuar, me kryeqytet, Mitrovica
e Veriut, e ndarë pikërisht nga BEja për t'ua lënë bashkimin që nuk
do të ndodhë kurrë injorantëve
politikë, Rakiqit dhe Hasan
Prishtinës së Vetëvendosjes,
Agim Tartufit.
Karteli në Mitrovicën e Veriut
është karteli i Delibashiqit,
Radoiçiqit, Ivanoviqit, Rakiqit e
që kokën e ka në Beograd, ndërsa
mbijetesën në Bruksel. Kushdo
që ka pasur rastin të kalojë apo të
qëndrojë në këtë oazë të krimit të
organizuar apo Karteli i
Mitrovicës së Veriut, nuk e ka
aspak vështirë të bindet se aty
mund të ketë çdo gjë, por jo edhe
sundim të ligjit, i përngjanë
Kolumbisë dhe Serbisë së

Millosheviqit, por as era nuk i
vjen Kosovë.
Në Kartelin e Mitrovicës së Veriut
shteti i Kosovës nuk ka as gjurmë
e lëre më prani të institucioneve.
Të gjithë ata që "punojnë" për
institucionet e Kosovës, me
Kosovën kanë lidhje vetëm
përmes buxhetit të Kosovës kur
marrin paga apo përfitime të
tjera materiale në kohën kur 100
% janë në shërbim të Serbisë.
Minikartelet e BE-së e kanë të
qartë për gjendjen atje, por nuk
ndërmarrin asgjë sikur që e pengojnë
çdo
përpjekje
të
autoriteteve të Kosovës ta shtrijnë zbatimin e ligjit atje.
Arsyetimi është krejtësisht idiot:
mos ta prishim paqen atje dhe
mos t'i shqetësojmë serbët sepse,
në të kundërtën, ikin dhe
bashkohen me Rusinë. As dreqi
nuk ka informata se kush krejt
është në Kartelin e krimit të organizuar në Veri të Mitrovicës dhe
se me çfarë aktivitete merren.
Automjetet janë pa tabela ose me
tabela KS të Petersenit, me tabela
të Kosovës nga koha e Ali
Shukrisë dhe Rrahman Morinës,
me tabela të qyteteve të Serbisë,
po të duan mund të vendosin
tabela të Rusisë, Sudanit të Jugut
apo cilitdo shtet të botës. Vetëm
jo tabela që përdorin shumica
dërrmuese e qytetarëve të
Kosovës.
Policia e Kosovës krenohet se për
çdo ditë shqipton qindra e mijëra
tiketa dënimi për kundërvajtësit
në trafik, por në veri nuk ia mban
ta shkrepë një dënim të vetëm
sepse do të shqetësoheshin
Apostolova,
Trandafilova,
Karajfilova, Kurcova, Pidashvili,
ambasadorët e shteteve mike
dhe Këshilli i Sigurimit i
Kombeve të Bashkuara. Të gjitha
disi do t'i kapërdinin, por jo edhe
rrezikimin e raporteve me
Serbinë, para së cilës BE-ja ka
kapitulluar duke e lutur të integrohet në BE. Bashkësia
ndërkombëtare e ka krijuar
gjendjen e Mitrovicës së Veriut, si
kartel i krimit të organizuar të
legalizuar, po e mirëmban këtë
gjendje dhe nuk po i lejon institucionet e Kosovës t'i zbatojnë
standardet ligjore sikur në viset e
tjera të Kosovës, shtet i shkërdhyer nga Serbia, një pjesë e
ndërkombëtarëve dhe hajnave të
vendit. Mos të na akuzojnë se
nuk po e luftojmë krimin e organizuar, si kusht për liberalizim të
vizave në kohën kur krimin e

organizuar në kartelin e
Mitrovicës së Veriut e kanë
veshur me imunitet dhe bashkëjetojnë me të.
Pse Apostolova nuk po insiston
që institucionet e Kosovës ta
luftojnë krimin e organizuar në
nivel vendi, por po kërkon standarde të dyfishta, shqiptarët e
krimit të organizuar duhet t'i burgosni, serbët e krimit të organizuar mos të preken sepse
shqetësohen qytetarët serbë dhe
vetë Serbia.
Apostolova nuk ka çfarë të mbajë
ligjërata të moralit të dyfishtë. Le
ta përfundojë mandatin dhe le të
shkojë në një vend tjetër. Për
shembull, le të bëhet këshilltare e
Zhbogarit dhe të tjerëve që premtonin "perspektivë evropiane për
Kosovën", ndërkohë që i prenë
biletën për ferr, ndërsa kryedjallit
të Ballkanit - Serbisë i prenë
biletën për parajsë. Mos moralizoni, ju lutem dhe mos u bini në
qafë këtyre të Kosovës nga të cilët
po kërkoni që të mos shkojnë as
në tualet pa lejen tuaj ndërkaq,
para Beogradit nuk bëheni as
plesht.
Kalojnë demarkacioni, edhe asociacioni, Gjykata Speciale që do
të ndajë padrejtësi në baza etnike
dhe çfarë do të bëhet pastaj.
I burgosni një duzinë politikanësh sanaderë kosovarë, por
a do ta ndryshoni gjendjen në
Mitrovicën e Veriut, si oazë kriminale. Nuk e besoj sepse po
punoni në drejtim që këtë pjesë
të okupuar të Kosovës ta ndani
dhe t'ia bashkoni Serbisë. Nuk
dyshoj fare për këtë. Nëse kërkoni
përgjegjësi për krim dhe korrupsion atëherë raportoni qendrës
apo punëdhënësve tuaj në
Bruksel për milionerët e EULEXit, gjyqtarë dhe prokurorë e që u
bënë si të tillë duke shitur pafajësinë për ata që kishin para dhe
duke kurdisur fajësinë për ata që
iu pengojnë në realizimin e projekteve politike. I keni informatat
nga punëtorët tuaj që zbuluan
shumë afera korrupsioni brenda
misionit tuaj dhe të tjerëve.
Kërkoni hetim për autostradën
Beh - Dell and Enka që është më
e kushtueshmja në botë ku, sipas
përfaljeve, 200 milionë euro të
mjera kanë shkuar në adresë të
banditit Dell, kurse 200 milionë
të tjera në adresë të një politikani
hajdut kosovar, që ende ka poste.
E keni rastin e Ferronikelit, pse
nuk kërkoni hetime? Apo rastin e
KEDS-it që e privatizoi rrjetin

shpërndarës me një çmim kriminal dhe, pastaj, me ndihmën e
krimit të organizuar politik kosovar dhe ndërkombëtar i plaçkiti
për 15 vjet qytetarët e Kosovës
duke ua faturuar rrymën që e
kanë shpenzuar bandat kriminale në veri të Kosovës dhe serbët
që nuk u binden autoriteteve
kosovare, por s'pranojnë përfitime materiale. Pse nuk po e
futni këtë plaçkitje si pikë e bisedimeve midis Beogradit dhe
Prishtinës. Nuk keni aspak të
drejtë morale e as tjetër ta
kërkoni luftimin e krimit në
mënyrë selektive, prandaj mos
kërkoni që, para jush, të palosen
të gjithë, politikanë me autoritet
dhe pa autoritet, medie dhe
shoqëria civile, komunitete fetare
dhe kulturore, komuniteti LGBT
dhe komunitetet e tjera të
respektuara duke i dëgjuar premtimet tuaja të ricikluara nga
paraardhësit tuaj për "perspektivën evropiane të Kosovës "në
kohën kur Kosovën e keni
keqpërdorur skajshmërisht për
t'ia lehtësuar rrugën e integrimit
në BE Serbisë. Çfarë ka fituar
Kosova përmes këtyre bisedimeve përveçse ua ka mundësuar
disa injorantëve politikë të bëjnë
gjeografi politike, të flenë në
hotele të kushtueshme, të marrin
mëditje marramendëse dhe të
shkojnë për shoping në Bruksel.
Flitet se në njërin prej fluturimeve për Bruksel, një prej
stjuardesave, duke menduar se
Zezdita ishte pranuar në punë në
kompaninë
ku
punonte,
stjuardesa iu drejtua me fjalët: "Ju
lutem kolege, nëse mundeni të
më zëvendësoni javën që vjen,
sepse e kam një detyrim e më
duhet të mungoj disa ditë".
Duke menduar se këshilltarët e
shumtë, të rinj dhe të pispillosur
gjithashtu, janë pjesë e ekipit të
"stjuardesës Tahiri", i ka thënë se
mund t'i merrni edhe ata për
shpërndarje të ushqimit dhe
mirëmbajtje
të
higjienës.
Realisht, stjuardesa e vërtetë saktësisht e ka vlerësuar kapacitetin
intelektual dhe profesional të
ekipit negociator për bisedime
teknike midis Kosovës dhe
Serbisë.
Rezultatet e bisedimeve nuk lënë
asnjë mundësi të demantohet
stjuardesa e vërtetë! Në fund të
fundit, edhe zyra e znj.
Apostolaova,
sikur
edhe
ndërkombëtarët e tjerë vendimmarrës, e dinë saktë se sa lugë i

kemi në tryezë, madje e dinë
edhe përmbajtjen e ëndrrave.
Lehtë e kanë, shihni kur janë
dhënë lejet dhe kush i kontrollon
terminalet doganore, kush e kontrollon importin e karburanteve,
kush e kontrollon cilësinë e karburanteve, kush e kontrollon
importin e duhanit dhe artikujve
të tjerë fitimprurës, kush kontrollon privatizimin dhe ndarjen e
tenderëve, kush jep leje për ndërtime të larta dhe ndërrim të destinimit nga toka bujqësore në
tokë për ndërtim, kush po bën
ndërtimin e komplekseve banesore dhe kush qëndron prapa
tyre etj.
I dini shumë mirë, por nuk ju
pengojnë derisa janë në shërbim
tuajin. Keni moral të dyfishtë
sepse, në takim me bartësit e
posteve institucionale, u drejtoheni me emrin e postit, në komunikim të brendshëm i cilësoni si
kriminelë. Kur të shkoni në një
mision tjetër do të bindeni se nuk
do të gjeni politikanë më të
mjerë, më të dëgjueshëm, që ju
binden më shumë, më të pakurrizë dhe më të padinjitetshëm se
në Kosovë. Një pjesë e tyre, jo të
gjithë! Vetëm atëherë do t'ua dini
vlerën! Pse po reagoni aq shumë
për votimin e demarkacionit kur
thuaja të gjitha shtetet e dala nga
ish-Jugosllavia kanë problem me
kufij dhe të gjithë kanë përfituar
nga procesi i liberalizimit të
vizave?! Pse këmbëngulni për
asociacionin më shumë se vetë
Rakiqi? Pse jeni duke e luftuar
korrupsionin në baza etnike sikur
që edhe vetë Gjykata Speciale do
të ndaj padrejtësi mbi këto baza
dhe pse kërkoni që vetëm Kosova
t'i plotësojë disa standarde e që
nuk kanë qenë detyruese për
vendet e rajonit?! Pse po befasoheni kur disa udhëheqës kosovarë nuk e ndjenë detyrim që t'ju
raportojnë për çdo gjë dhe t'ju
binden për çdo gjë?! Dikush nga
këshilltarët tuaj, mbetje të
Jugosllavisë dhe Serbisë, jua kanë
dhënë shembullin e Ali Shukrisë,
Sinan Hasanit, Kolë Shirokës,
Azem Vllasit si model të bindjes
së pakusht ndaj çdo padroni dhe
të cilët, për shkak të karrierës së
tyre, e kanë dëmtuar interesin e
popullit, gjuhën e të cilit e kanë
pasur gjuhë amtare.
Duhet të ndërpritet kjo gjenetikë
e nënshtrimit të pakusht, zonja
Apostolova. Lërini broçkullat për
"perspektivën evropiane të
Kosovës".

OPINION KOSOVA
Këtë rrenë nuk e beson askush,
madje për këtë ka filluar të
dyshojë edhe vetë Hashim Thaçi,
e lëre më ne të tjerët.
Shkaqet pse pata një natë me plot
ankth: Pas seancës së Kuvendit të
së enjtes, tërë natën nuk kam fjetur. Kisha shtrëngim në gjoks,
aritmi, kokëdhembje, marramendja (në mungesë të trurit)
ishte e papërfillshme, pagjumësi,
zjarrmi, ankthe dhe makth dhe,
që nuk është aspak për t'u
lavdëruar dhe burrërore, kisha
edhe barkqitje të pakontrolluar.
Me një fjalë, më lëshuan të gjithë
mekanizmat mbrojtës dhe
frenues. E dini cili ishte shkaku.
Kur e dëgjova diskutimin e një
deputeti se sa vuajnë deputetët e
Kosovës derisa e marrin një vizë,
rashë në dy gjunjë, u theva
shpirtërisht
dhe
fizikisht.
Arsyetimi i deputetit në fjalë ishte
shumë prekës sepse nuk e merrte
si diçka personale, por vuante
shkaku se populli po e pëson
ngaqë deputetët nuk po i përmbushin detyrimet ndaj qytetarëve
shkaku i vizave. Nuk po mund të
shkojnë në Bruksel, Strasburg,
Vjenë, Uashington, Londër, Bon,
Gjenevë, Paris dhe qendra të tjera
botërore, të cilat asnjë veprim apo
vendim nuk mund ta marrin pa
deputetët nga Kosova.
Realisht, nuk derdha lot, por
shumë u pikëllova. Të tërë këtë
përsiatje me ankth, me barkqitje e
fillova dhe me barkqitje e përfundova. Shpëtova disi, me breg të
lagura!
Begja ta ftohë, Begja ta nxehë:
Grande apo Maestro Begjet
Pacolli nuk po del të jetë violina e
parë në filarmoninë e çakorduar
qeverisëse, por vetë dirigjenti. Prej
se është bërë z/kryeministër i
parë dhe ministër për Punë
Shëtitore (të Jashtme), prapanica
nuk i ka rënë në tokë. Nëse e
shikoni nga prapa, në prapanicë i
shkruan "bussines class", por i
mungon emri i avikompanisë me
të cilën po fluturon. Ka aq shumë
fluturime saqë, edhe po ta kishte
prapanicën e Kim Kardashianit,
nuk do të kishte hapësirë për
regjistrimin e të gjitha fluturimeve
që i ka bërë deri më tani e lëre më
për ato të ardhmet, të cilat, shpresoj, të jenë më të pakta.
E kundërta po ndodh me Enver
Hoxhaj, ish-ministër për shëtitje
me para të shtetit. Edhe ai e ka
pasur prapanicën e stampuar me
"bussines class" kurse, tash, pasi
Begja (legjendar është Begja, nuk
merr vesh aspak në politikë, por
është legjendar) në prapanicën e
ish-ministrit mund të gjeni ndonjë tatu me vendkalime kufitare
tokësore si Hani i Hotit, Vërmica,
Hani i Elezit apo Jazhince.
Për vendkalim kufitar me Malin e
Zi nuk e ka asnjë tatu të stampuar,
sepse demarkacioni ia ka pështjellë punët dhe nuk po guxon prej
Ramushit ta stampojë një tatu ku
Çakorri
është
vendkalim
malazias. Vetëm atë pjesë e ka
lënë të pastër.
Begja kohët e fundit i ka do thënie
antologjike dhe gjeniale; ka thënë
se Him Gova është i papërsëritshëm, se Kanju West nuk është

E SHTUNË, 27 JANAR 2018

baba i fëmijës së Kim
Kardashianit, se Rita Ora është
Sahat Kulla e Kosovës, se Serbia
do të detyrohet ta pranojë
pavarësinë e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, se Putini
është Xheki Qeni i Rusisë, se e ka
mike të ngushtë Karla del Ponten
dhe se, si dirigjent i dëshmuar,
është caktuar që vitin e ardhshëm
ta dirigjojë Filarmoninë e Vjenës,
në Koncertin Tradicional të Vitit të
Ri. Për mua ka qenë impresive
dhe 100 % i besova kur tha se nga
Skala e Milanos, Begja bariton, e
Andrea Boçelli tenor, i kanë kënduar ariet nga opera e njohur
botërore: "Prej një shpati o t'i
lëshova sytë...". Mbase kjo ka
ndikuar kur ministri i Jashtëm
italian, gjatë takimit në Romë
(kuptohet me kërkesë të ministrit
italian), i ka thënë Begjës: "Kam
parë e çka s'kam parë, po
mjeshtër për politikë të jashtme
sikur ty Begjë, nuk kam parë
asnjëherë...". Edhe unë e them,
çka është Mesi për futboll, Begja
është për diplomaci! Begja ia ka
mërdhirë edhe Serbisë; askush
nuk guxon të hyjë në Kosovë pa
lejen e Begjës. As Vuçiqi, as
Dodiku, as Karagjorgje Petroviqi,
as Millan Obrenoviqi, as
Aleksander Vulini dhe as piccola (i
vockli) Slloba - Ivica Daçiqi. Nëse
nuk paraqet sekret shtetëror, fort
kisha dëshiruar ta shohë një
kërkesë për leje që autoritetet
serbe ia drejtojnë Gjat Pacollit apo
Kosovës. Dhe përgjigjen e Gjetit
me nënshkrimin, sikur të ishte e
faraonit Tutankamon. Nëse Gjeti
më bindë se është ashtu siç po
thotë, botërisht premtoj se do t'ia
qeras një drekë në hotelin "Swiss
Diamond", një orë noti në pishinë dhe relaksim nga njëra nga
masazhistet që vetë do ta zgjedhë.
Gjithashtu, do t'ia paguaj edhe
rentimin e gaçeve (brekusheve)
për aq kohë sa i përdorë ato. Më
besoni, jam njeri i fjalës, prandaj
Begjo, shfrytëzoje rastin! Në të
kundërtën, të lë pa të gjitha dhe pa
gaçe.
Reklamë e pasponsorizuar e dy
subjekteve politike: E para.
Lajmërohen të gjithë anëtarët,
njëkohësisht edhe klientët e
partisë, se Sexy Shopi i partisë do të
mbyllet përkohësisht për shkak të
largimit në masë të klientelës dhe
shërbyesve si dhe domosdoshmërisë së rinovimit dhe rikuperimit
të objektit ku janë zhvilluar
aktivitetet partiake dhe të tjera. Për
hapjen do të lajmëroheni me kohë
dhe ky Grand Oppening do të jetë
madhështor. Shifrat:
socialdemokrati i prostitutave
politike dhe inspiruesi i bashkimit
kombëtar, përkohësisht, deri në
transplantim, pa bole.
E dyta. Informohen të gjithë
gjuetarët se gjuetia e derrave
politikë ndërpritet përkohësisht
për shkak të mungesës së zagarëve
dhe për shkakun se zagarët e
deritashëm kanë ndërruar taborë,
duke kaluar në anën e derrave.
Në momentin kur do të sigurohen
zagarë besnikë, gjuetia do të
vazhdojë.
Ju lutemi që për informata
sqaruese të lajmëroheni në shifrën
e koduar: KUDRAT POLITIKE!
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Haradinaj u premton përkrahje
qytetarëve të Rahovecit
RAHOVEC , 26 JANAR (ER) Kryeministri
i
Kosovës,
Ramush Haradinaj, ka zhvilluar
të premten një vizitë pune në
Komunën e Rahovecit. Gjatë
takimit me kryetarin e
Komunës së Rahovecit, Smajl
Latifi, kryeministri Haradinaj
ka theksuar se qeveria të cilën e
drejton është e përkushtuar t'u
përgjigjet pritjeve që kanë
qytetarët e Rahovecit. Në takim
u bisedua edhe për gjendjen në

shëndetësi, për përfundimin e
punimeve për ndërtimin e
palestrës së sportit dhe për
nevojën e angazhimit të shtuar
të të gjithë aktorëve që testi
PISA të dalë sa më i
suksesshëm. "Rahoveci është
vend i punës, i bujqësisë, vend
i fermerëve, andaj do ta ketë
përkrahjen e Qeverisë", ka
thënë Haradinaj.
Në takim u bisedua edhe për
nevojën e zhvillimit të zonës

ekonomike dhe turistike si dhe
për ofrimin e granteve për
bujqësi, me theks të veçantë
për mbështetjen konkrete të
fermerëve. Kryetari i Komunës
së Rahovecit, Smajl Latifi, ka
kërkuar
nga
kryeministri
Haradinaj mbështetje për
përshpejtimin e nisjes së
projekteve për Rahovecin dhe
ndihmën në përballjen me
obligimet e qeverisjeve të
kaluara që kapin miliona euro.

Elezaj premton mbështetje për
të gjitha komunitetet në Klinë
KLINË , 26 JANAR (ER) - Kryetari i
Komunës së Klinës, Zenun
Elezaj, ka pritur të premten në
takim deputetin e Partisë
Liberale Egjiptiane, Veton
Berisha, këshilltarin politik në
Zyrën e Kryeministrit, Isa
Osmani dhe zëvendësministrin e Pushtit Lokal, Bashkim
Krasniqi, me të cilët ka biseduar
për
rrjedhat
e
përgjithshme në Komunën e
Klinës.
Kryetari Elezaj ka premtuar
mbështetje për të gjitha komunitetet, edhe për atë egjiptian,

duke u bazuar edhe në
mundësitë buxhetore që ka
komuna për realizimin e projekteve që lehtësojnë jetën e
banorëve të këtij komuniteti.
Deputeti i PLE-së në Kuvendin
e Kosovës, Veton Berisha, ka
kërkuar nga kryetari i Komunës
së Klinës t'i shikojë mundësitë
që nënkryetarin e dytë të
komunës ta emërojë nga
komuniteti egjiptian. Elezaj ka
thënë se për këtë çështje do të
shikojnë mundësitë buxhetore,
ligjore dhe në koordinim edhe
me nivelin qendror. "Komuna e

Klinës
angazhohet
për
realizimin e projekteve për të
gjithë banorët në mënyrë të
barabartë. Trajtimi në qeverisjen
time do të jetë i njëjtë, pa
asnjë dallim. Planifikojmë të
realizojmë projekte nga të cilët
do të përfitojnë qytetarët e
Klinës. Të gjithë qytetarët, edhe
ata të komunitetit egjiptian, e
kanë derën e hapur për
bashkëpunim", ka pohuar
Elezaj. Po ashtu, deputeti
Berisha ka kërkuar përfaqësim
më të madh në institucione të
komunitetit egjiptian.
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Trumpi: ShBA-jja është rigjallëruar
DAVOS, 26 JANAR - Presidenti
amerikan, Donald Trump, u ka
thënë liderëve politikë dhe atyre të
biznesit në Forumin Ekonomik
Botëror në Davos të Zvicrës, se
Shtetet e Bashkuara janë rigjallëruar dhe janë "të hapura për
biznes". "Bota është dëshmitare
për rigjallërimin e një Amerike të
fortë dhe të begatshme", ka thënë
Trumpi në adresimin e tij në
mbledhjen vjetor në Davos.
"Amerika është e hapur për biznes
dhe ne jemi konkurrues sërish",

ka thënë ai gjatë fjalimit, i cili ka
ardhur një vit pasi ai ka marrë pozitën si president dhe duke përmendur agjendën e tij "Amerika e
para". "Kurrë nuk ka qenë kohë
më e mirë për të ndërtuar, investuar dhe rritur Shtetet e Bashkuara",
ka thënë ai.
Trumpi ka thënë se një Amerikë e
begatë është e mirë për botën.
Duke u kthyer në çështjet
gjeopolitike, Trumpi ka thënë se
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë t'u bëjnë thirrje partnerëve të

"bllokojnë rrugën e Iranit" drejt
zhvillimit të armëve bërthamore.
Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara
janë të përkushtuara që të sigurohen se Afganistani nuk do të jetë
"më kurrë" strehë për terroristët
dhe se lufta kundër grupit
ekstremist, Shteti Islamik nuk ka
përfunduar ende. Duke përmendur ndikimin e Rusisë si
eksportues i naftës dhe gazit,
Trumpi ka thënë se askush nuk
duhet të jetë i varur vetëm nga një
shtet sa i përket energjisë.

Garë e ngushtë për zgjedhjen
e presidentit të Çekisë
Në balotazh votuesit çekë do ta zgjedhin presidentin
e tyre, ku garojnë akademiku pro-evropian Jiri
Drahos kundër ish-komunistit Millosh Zeman, që
aktualisht është president i Çekisë. Sondazhet
tregojnë për një garë të ngushtë mes tyre
PRAGË, 26 JANAR - Votuesit çekë do
ta zgjedhin presidentin e tyre në
balotazhin dyditor në të cilin garojnë akademiku pro-evropian Jiri
Drahos kundër ish-komunistit
Millosh Zeman, që aktualisht
është president i Çekisë.
Sondazhet në shtetin e anëtarësuar në Bashkimin Evropian dhe
NATO tregojnë për një garë të
ngushtë, e cila përfundon sot (e
shtunë) në orën 14:00. Sipas sondazhit të agjencive, Kantar TNS
dhe Median, është parashikuar se
Zeman mund të fitojë 45.5 për
qind të votave, ndërsa Drahos 45
për qind.
Zeman, 73-vjeçar, ka mbajtur
postin ceremonial nga viti 2013. Ai
ka bërë polemika duke përmendur qëndrimet e tij kundër
migrimit, denigrimit të myslimanëve dhe përmirësimit të
raporteve me presidentin rus
Vladimir Putin, derisa shumë
vende në Evropë frikësoheshin se

Moska është duke ndërhyrë në
zgjedhjet dhe çështjet perëndimore. Ai synon të ketë marrëdhënie më të mira me Kinën.
Drahos, 68-vjeçar, ish-udhëheqës
i Akademisë së Shkencave në
Çeki, konsiderohet liberal proevropian. Si politikan i ri, pa ndonjë lidhje me parti politike, Drahos
ka thënë se është i shqetësuar me
rritjen e ekstremizmit dhe populizmit.
Në debatin e tyre në fundit në televizion, Drahos dhe Zeman kanë
folur të dy në favor të thellimit të
marrëdhënieve me BE-në dhe
kundër kuotave për refugjatët.
Drahos e ka cilësuar Zemanin
"përfaqësues të epokës së kaluar
politike, një simbol të ndarjes".
"Unë jam kandidat, i cili është
duke shikuar drejt së ardhmes.
Millosh Zeman nuk ka se çfarë t'i
ofrojë më shtetit, por këshilltarët e
tij mund të marrin ende shumë
nga ai. Kjo duhet të parandalo-

het", tha ai.
Drahos ka thënë se e sheh Rusinë
si kërcënim të sigurisë, sepse
Moska e sheh NATO-n si kundërshtar të saj. "Doktrina ushtarake
ruse e sheh NATO-n si armikun e
saj kryesor, në rast se Millosh
Zeman nuk është i vetëdijshëm
për këtë, jam këtu për t'ia rikujtuar", tha ai.
Të dy kanë dhënë komente edhe
për çështjen e Ukrainës.
Zeman ka thënë se "Krimea pa
asnjë dyshim është e Rusisë tani,

sepse gjendet nën juridiksionin
rus. Sidoqoftë ky është rezultat i
një aneksimi ilegal, gjë të cilën unë
e kam përmendur disa herë".
Drahos në anën tjetër ka thënë se
Krimea i takon Ukrainës dhe se
okupimi rus nuk ndryshon asgjë.
Zeman e ka sulmuar Drahos, për
siç ka thënë, mungesën e eksperiencës në politikë, duke thënë se
"nuk ka ide" për "zakonin që
duhet ta mësosh një kohë të
gjatë". "Jiri Drahos nuk ka lidhje
me politikën. Politika është zakon

i cili merr kohë për t'u mësuar,
unë personalisht kam mësuar për
25 vite dhe do të përmbahesha
nga insistimi se e kam përvetësuar
plotësisht atë", tha Zeman.
Rreth 8.4 milionë banorë kanë
mundësinë e votimit ne balotazh,
i cili është detyruar të zhvillohet,
pasi asnjë kandidat nuk ka fituar
shumicën e votave në raundin e
parë më 12-13 janar.
Zeman ka qenë i pari me 38.6 për
qind të votave, i përcjell nga
Drahos me 26.6 për qind.

Shtëpia e Bardhë i bën publike hollësitë për imigracionin

Parisi i mbuluar nga
uji, fillojnë evakuimet
Paris, 26 janar - Qindra njerëzve u është kërkuar të largohen nga
shtëpitë e tyre në Paris pas alarmit të përmbytjes. Ndërkohë që
autoritetet po përgatiten të evakuojnë vepra arti të çmueshme
nga Muzeu i Luvrit. Niveli i ujit pritet të rritet ende edhe më
shumë deri të shtunën, ndërsa parashikohet që shirat të vijojnë
ende. Që mëngjesin e të martës Agjencia Kombëtare e Motit për
Francën vendosi 30 departamente në alarm.

UASHINGTON , 26 JANAR Shtëpia e Bardhë i bëri
publike hollësitë e asaj që e
cilësoi si "kornizë kompromisi"
për imigracionin, të cilën
Kongresi duhet ta miratojë
ose hedhë poshtë. Për 1.8
milion emigrantët në moshë
të re, që jetojnë në Shtetet e
Bashkuara pa dokumente,
që kur janë sjellë nga
prindërit e tyre në moshë të
mitur, oferta parashikon një
rrugë të gjatë drejt shtetësisë
me kushte.
Sipas zëdhënëses së Shtëpisë
së Bardhë korniza ligjore
"përmbush katër shtyllat për
të cilat është rënë dakord:
siguria e kufirit, dhënie fund
emigrimit mbi bazë famil-

jare, mbyllje e lotarisë së
vizave dhe zgjidhje përfundimtare për imigrantët e
paligjshëm që janë sjellë si të
mitur nga prindërit". Për

këta të fundit, parashikohet
"një rrugë nga 10 në 12 vjet
për të marrë shtetësinë me
kërkesa për punë, arsim dhe
karakter të mirë moral".
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BARSOLETA E DITËS

E jashtëzakonshme

Djathi i "dehur"
kushton 200 euro

Beni: Haver, ende nuk bane femën, a?!
Goni: Jo, bre.
Beni: Bleje një kerr.
Goni: Pse?
Beni: Se menjëherë bahesh me femën, pastaj e shet
kerrin e femna të mbetet falas.

Fabrika"LaCaseariaCarpenedo"nëveritëTrevisosnë
Itali i zhyt rrotat e djathit në verë. E për këtë arsye djathi
i tyre quhet i dehur. Fabrika e djathit filloi prodhimin e
djathit të "dehur" në vitin 1976, por origjina e saj daton
para Luftës së Parë Botërore. Një rrotë e tërë e këtij
djathi kushton deri në 200 euro.

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

FOTO E DITES

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

Në ora 21:30 (PG-13)

Një djalë palestinez mban enë gatimi gjatë një
proteste në Gaza. /Reuters/
E rrallë

Një çift martohet
në tualet
Planet e Brian dhe Maria Schulz morën
një kthesë të papritur kur, për fat të keq,
nëna e dhëndrit kishte vështirësi në
frymëmarrje për shkak të astmës në ditën
e dasmës. Ajo u shtrua në spital dhe çifti
ishte i mërzitur sepse nëse do ta shtynin
martesën e tyre, duhet të prisnin edhe 45 ditë të
tjera për të marrë një licencë të re. Por, atyre u

“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

erdhi një ide gjeniale, vendosën që martesën ta
kurorëzonin në tualetin e dhomës së spitalit.

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

DASHI
Financat
tuaja kanë
pasur
probleme
kohët e fundit. Për këtë
arsye keni vendosur t'i
reduktoni shumë shpenzimet
tuaja.

DEMI
Ka kohë që
dashuria
nuk ju ka
buzëqeshur.
Jeni mësuar me këtë fat dhe
sot do të habiteni nga një
propozimi i papritur.

BINJAKËT
Familja ka
marrë
masat që
koha e
shpenzuar të jetë me të. Do
të ndiheni të mbushur
shpirtërisht.

GAFORRJA
Po e
shijoni
shumë
këtë ditë,
edhe pse jeni në ambient
pune. Keni qetësinë e
nevojshme për t'i zgjidhur
problemet.

LUANI
Që në
orët e
para të
ditës sot do
të merrni një konfirmim që
kishit kohë që e prisnit. Kjo
do t'ju sjellë shumë në
humor.

VIRGJËRESHA
Mëdyshjet
që keni
lidhur me
një person
të caktuar do t'i shprehni me
zë të lartë. Do të shikoni që
edhe të tjerët
mendojnë si ju.

PESHORJA
Keni diçka
për t'i
thënë
partnerit tuaj,
por nuk po gjeni momentin e
duhur. Rezervoni një
udhëtim veç për ju të dy.

AKREPI
Surprizat
gjithmonë
ju kanë
pëlqyer. Një
person afër jush e di këtë
gjë dhe sot do t'ju japë një
emocion të veçantë.

SHIGJETARI
Nuk
ndjeheni
mirë nga
gjendja juaj
shpirtërore sot dhe këtë do
ta reflektoni edhe në
humorin tuaj. Do të keni një
zënkë me një familjar.

BRICJAPI
Disa
probleme
të vogla
shëndetësore
sot ju kanë shqetësuar. Do
të këshilloheni me një
mjek.

UJORI
Një
person
nga e
kaluara ka
hyrë përsëri në jetën tuaj. Ky
fakt nuk po ju shqetëson
fare, përkundrazi po e
shijoni.

PESHQIT
Edhe pse
nuk doni,
një
problem
familjar po ju shqetëson prej
kohësh. Duhet t'i menaxhoni
situatat brenda familjes.

SPEKTËR
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Eminemi nuk pendohet që
ka fyer Trumpin

S

uperylli i hip-hopit, Eminem, ka
qenë nikoqir i një interviste për
"Billboard" bashkë me menaxherin. Eminemi në këtë intervistë ka
rrëfyer shumë gjëra mbi karrierën e
vet. Slim Shady njihet si një nga kri-

tikuesit më të mëdhenj të Donald
Trumpit. Kjo ka ndikuar që ai të humbasë shumë adhurues. Por, Eminemi
ka thënë se edhe nëse do t'i kushtonte
me humbjen e gjysmës së bazës së
fansave nuk do ta kishte problem.

Agnesa Vuthaj: Vajzat
shqiptare vishen shumë
bukur

Pas Dua Lipës, edhe Rita
Ora do të performojë në
Brit Awards 2018

R

ita Ora është një ndër
këngëtaret më të suksesshme
shqiptare në rrafshin
ndërkombëtar. Këngëtarja shqiptare
ka bërë me dije se do të mund ta
shohim në një ngjarje gjatë 21

shkurtit, e cila është e para për këtë
vit të ri. Megjithëse nuk është
nominuar në ndonjë kategori
muzikore të ngjarjes madhështore
"Brit Awards 2018", këngëtarja do të
paraqitet me disa këngë.

Xhensila Pere mohon
ndërhyrjet estetike

A

gnesa Vuthaj, ish-Miss Kosova
dhe ish-Miss Shqipëria, ka rrëfyer
në emisionin "Pasdite në Top
Channel" jetën e saj para dhe pas kurorave të bukurisë. Bukuroshja ka kujtuar
fëmijërinë e saj në Istog, e cila thotë se
ka qenë jo aq shumë aktivitete. Agnesa

ka veçuar kurorën e Miss Pejës si më
simboliken për të, pasi filloi rrugëtimin
e saj. Sot ajo merret me dizajn, duke
sjellë një linjë çantash cilësore dhe me
çmim të përballueshëm për masën.
Agnesa Vuthaj ka pohuar se vajzat
shqiptare vishen shumë bukur.

S

hpesh yjet akuzohen nga fansat
e tyre se u janë nënshtruar
ndërhyrjeve kirurgjikale për të
qenë kaq të bukura, edhe pse
bukuria e tyre mund të jetë natyrale.
Një ndër personazhet publike e cila
mohon kategorikisht se u është nënshtruar operacioneve plastike është

ish-banorja e "Big Brother Albania",
Xhensila Pere. E ftuar në
"PopCulture" të "Top Channel"-it,
Xhensila ka deklaruar se nuk
paragjykon askënd që ka kryer
operacione të tilla, por ajo personalisht nuk do ta bënte kurrë duke
preferuar të qëndrojë natyrale.
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POEZIA E AGIM VINCËS,
KUPTIM DHE BUKURZANIM (3)
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âÉãá=ëíêçÑ~=íØ=îÉ´~åí~I=éçê=î~êÖàÉíI=ëÜí~íØÇÜàÉíØ=É=éÉëØ
ëçëÜIé~ê~èÉëáå= éàÉëØ= íØ= íØêØëáëØI= ÇìâÉ= ëàÉääØ= ëÉÅáäá= åØ
ãØåóêØå= É= îÉí= éäçíØëáã= íØ= ~ë~à= íØêØëáÉ= É= íØ= åàØ
ÄçíØâìéíáãá= éçÉíáâ= éØê= åàØ= ´~ëí= íØ= êØåÇØëáëÜØã= åØ
àÉíØå=É=éçÉíáíI=´~ëí=èØ=Ü~é=åàØ=â~éáíìää=íØ=êá=åØ=àÉíØå=É=íáà
J=éØêÑìåÇáãá=á=îáíÉîÉ=íØ=éìåØëK=hàç=éçÉòá=ØëÜíØ=ä~ãÉåí
éØê=é~ãìåÇØëáåØ=É=é~ÑìèáåØ=É=íáà=éØê=í~=åÇêóëÜì~ê=Ñ~íáå
É=åàÉêáìí=É=íØ=îÉíáåI=éØê=íÛá=åÇêóëÜì~ê=äáÖàÉí=É=å~íóêØë=É
äáÖàÉí= É= ëÜíÉíáí= ÇÜÉI= åàØâçÜØëáëÜíI= ØëÜíØ= éê~åáã= á
ÖàÉåÇàÉë=ëØ=íáääØ=´Ñ~êØ=åØ=íØ=îØêíÉíØ=ØëÜíØK

nÉ=ÇáíØ=ãÉ=ÇáÉääK=jì~àá=ã~àK=jØ=É=Äìâìê~=ëíáåØI=
âìê=ãçê~=éìëìääØå=ãÉ=îìäØ=É=åØåëÜâêáã>
q~åá=à~ã=á=äáêØI=éäçíØëáëÜí=á=äáêØI=íØ=Ç~ëÜìê=ãáè>
f=â~ã=Öà~ëÜíØÇÜàÉíØ=É=éÉëØ=Çáãê~=É=ÄÉÜ~êØ=ãÄá=âìêêáò
aÜÉ=ëÜí~íØÇÜàÉíØ=É=éÉëØ=Éìêç=åØ=ñÜÉé>
jìåÇ=íØ=ÄØà=´ÛíØ=Çì~K=mçI=éØê=ÄÉëØ>=
Eh~ãÄ~åØ=åØ=è~ÑØF
mçÉòá~= åØ= íØ= îØêíÉíØ= åìâ= ØëÜíØ= îÉíØã= ä~ãÉåí= éØê
é~ÑìèáåØ= É= é~ãìåÇØëáåØ= É= åàÉêáìíI= éçê= ØëÜíØ= ä~ãÉåí
éØê= íÛá= èØåÇêì~ê= ÖàáíÜ´â~àÉë= èØ= ØëÜíØ= â~äáãí~êÉI= É
éØêâçÜëÜãÉK= mØêãÉë= é~ê~èáíàÉë= ëØ= ÖàÉåÇàÉë= ëØ= íáà
ÉãçÅáçå~äÉ= ÇÜÉ= çÄàÉâíáîÉI= éçÉíá= å~= ëÜé~äçë= àç= îÉíØã
~íç=èØ=â~=â~äì~ê=åØ=åàØ=Ñ~êØ=ãØåóêÉ=åØ=àÉíØå=Éíáà=ÇÉêá=åØ
~íØ= ´~ëíI= éçê= ÉÇÜÉ= ~íç= èØ= á= çÑêçÜÉåI= åØ= íØ= îØêíÉíØ= èØ
ãìåÇ= íØ= òÖàÉÇÜØ= ~á= åØ= åàØ= ÖàÉåÇàÉ= ãÉ= ãìåÇØëá= íØ
êêìÇÜìê~= ëÜìã~åëÜØãK= mçÉíá= å~= É= èÉí= éØêé~ê~
ÇØëÜãáåØ= É= é~äØâìåÇìê= ëÉ= îàÉå= åàØ= âçÜØ= èØ= ëâ~àçå= É
åÇêóÇÜ=ÖàáíÜ´â~=èØ=â~=éØêÑ~èØëì~ê=àÉíØå=É=åàØ=åàÉêáì=íØ
~åÖ~òÜì~ê= éêçÑÉëáçå~äáëÜí= É= áåíÉäÉâíì~äáëÜí= ãÉ= ÖàáíÜØ
èÉåáÉå= É= íáàK= pâ~àáãá= ÖàáíÜãçåØ= É= åØ= ´Çç= âçÜØ= ØëÜíØ= á
é~ãØëÜáêëÜØã= ÇÜÉ= á= é~ëÜéêÉëØI= åØ= íØ= îØêíÉíØ
òÜÖØåàóÉëK=k~=èÉí=éØêé~ê~=ÇØëÜãáåØ=ëÉ=åØ=âØíØ=ÖàÉåÇàÉ
~á= ãìåÇ= íØ= Ç~äØ= ÑáíìÉë= ãÉ= éçÉòáåØI= ëÉéëÉ= ~àç= ãìåÇ

âçÜØå= ÇÜÉ= ~ëÖàØåØI= åØ= íØ= îØêíÉíØ= ãçëèÉåáÉåK= mçÉòá~
ØëÜíØ=åàØ=~åâáã=á=éçÉíáí=åØ=ÉãØê=íØ=íáà=É=íØ=ëÜçâØîÉ=íØ=íáàI
~ëÜíì= å~= íÜçíØ= è~êíØ= åØåíáíìääá= á= éçÉòáëØ= oÉâìáÉã= éØê
îÉíÉå=ÇÜÉ=ëÜçâØí=É=ãáK=^äìòáçåÉí=èØ=éØêÇçê=éçÉíá=éØê=í~
ÇØëÜãì~ê=ÖàÉåÇàÉå=É=íáà=åÇàÉåàçêÉ=à~åØ=ãÄêÉëØäØåØëÉK

b=ë~=É=ë~=íØ=íàÉêØK=^êíáëíØI=éçÉíØK
fâØå=ãØ=íØ=êáåà=ëÉ=ìåØ=É=ëÜçâØí=É=ãáK
mä~âì=á=j~âáíI=aÉ=o~Ç~=óåØI=éçK

kÇØêêçá= àÉíØ= ãÉ= åàØ= ÅáêçåâØ= åØ= ñÜÉé= åØ= éê~Ö= íØ= íØ
åØåíØÇÜàÉí~îÉ
^á=èØ=âØåÇçáW=^êÇÜá=ÇáíØ=É=^êÄØêáí>Ò
^=íÜì~=ÉêÇÜá=îØêíÉí=âàç=ÇáíØ\
Eh~ãÄ~åØ=åØ=è~ÑØF
mçÉòá~=ØëÜíØ=åÇØêíì~ê=ãÄá=Ñ~âíÉ=É=é~ê~ÇçâëÉ=íØ=âçÜØîÉ
íØ=ëÜâì~ê~I=èØ=éØêÄ~ääÉå=ãÉ=~íç=íØ=í~ëÜãÉI=ãÉ=ëáãÄçäÉ
íØ= îÉåÇäáåÇàÉë= ÇÜÉ= íØ= âìàíÉëØë= ëçåØ= âìäíìêçêÉI= ÇìâÉ= á
åàØëì~ê= ~íç= ãêÉâìääáëÜí= É= ÇìâÉ= ì= ÇÜØåØ= ÑìèáëÜØã
âìéíáã=íØ=ÄêÉåÇëÜØã=É=íØ=é~ëìê=ëáãÄçäáâK=s~êÖàÉí=à~åØ
éäçí= åÇàÉëá= âì= åÇáÜÉå= íÜÉääØ= ãØêòá~I= é~âØå~èØëá~= É
êÉîçäí~K

q~åá=à~ã=éäçíØëáëÜí=á=äáêØ>
jìåÇ=íØ=âíÜÉÜÉã=~åÇÉà=åÖ~=â~ã=~êÇÜØ
qØ=òØ=éÉëÜâìå=É=~êíØ=åØ=ìàØê~í=É=äáèÉåáíI
íØ=ëÜíêáÜÉã=ÖàÉêØ=É=Öà~íØ=ÄìòØ=äìãáí=íáãI
íØ=â~éÉã=åØ=êêàÉíØ=~=í~=ÖØääíáë=â~êêÉãáå=îÉíØKKK
jìåÇ=íØ=áâá=åÖ~=ëóíØ=âØãÄØíI=íØ=ëÜâçà=âì=íØ=Çì~I
åØ=bìêçéØI=^ãÉêáâØ=É=ãØ=ä~êÖ=~âçã~K
jìåÇ=íØ=ÄäÉà=äáí~ê=íØ=êá=ÑêáåÖç=ëá=häçëá
b=ä~âìå=åØ=Ñóí=åØ=é~é~ÑáåÖçå=ëíÉêêØ
åØ=qáê~åØå=éØêéäçí=íáê~åØ=íØ=îÉÖàØä=É=íØ=ãØÇÜÉåàK
Eh~ãÄ~åØ=åØ=è~ÑØF
qê~àíáãá=á=éØêÇáíëÜãØêáëØ=ëØ=ëìÄàÉâíáí=äáêáâ=éØêíÜÉääçÜÉí
ãÉ=âØêâáãáå=É=ëÑáÇ~îÉ=íØ=ãØÇÜ~=éØêÄ~ääØ=ÖàÉåÇàÉë=ëØ=íáà
ëçÅá~äÉ=É=èóíÉíØêìÉëÉK=pØ=âØåÇÉàãáI=Ü~éØëáê~=É=éçÉòáëØ
ëØ=íáà=åáë=É=òÜîáääçÜÉí=éêÉà=Ñê~ÖãÉåíÉîÉ=íØ=îçÖä~=äáêáâÉ=É
ÇÉêá= íÉ= ÉëÉáòáãá= á= ÄçíØë= á= åÇØêíÜìêìê= ãÉ= éê~Öã~íáòØã
Éâçåçãáâ= É= ëçÅá~äK= mçÉòáíØ= ëá= âàç= ÇÜÉ= Çáë~= íØ= íàÉê~= åØ
âØíØ= éØêãÄäÉÇÜàÉ= ÇØëÜãçàåØ= éØê= åàØ= éçÉíáâØ= íØ
êÉ~äáòãáí=ìêÄ~åK
mØêÖà~íØ= ÖàáíÜØ= éçÉòáëØ= ëÜèìÜÉí= ãçíáîá= á= éØêâçÜØëáëØI
é~ëÜã~åÖëÜØã=ëÜèìÜÉí=ÉÇÜÉ=åÇàÉëá~=èØ=âêáàçÜÉí=âìê
íØ=ÖçÇ~ëáå=~ëÜéØê=àç=îÉíØã=ãçëÜ~=É=Ñ~íá=éçI=ëáÇçãçëI
âìê= íØ= ÖçÇÉí= åàØãÉåÇØëá~I= èØ= åìâ= äáÇÜÉí= âìêêâìåÇ= ~ë
ãÉ=å~íóêØå=É=äáÖàØëáíØ=É=ë~à=É=~ë=ãÉ=Ñ~íáå=~=é~ê~íÜØåáÉåK
mçÉíá= É= åÇáÉå= íÜÉääØ= ~ëÜéØêëáåØ= É= âØë~à= ÖçÇáíàÉàÉI
éê~åÇ~à= éçÉòá~= éØêÑìåÇçå= ãÉ= åàØ= ëá= ÇçêØòáãÒ= íØ
éçÉíáíI= èØ= ã~íÉêá~äáòçÜÉí= îÉíØã= ãÉ= åàØ= éëÜÉêØíáãØW
^ÜÒK=mëÜÉêØíáã~=É=éçÉíáí=åìâ=ØëÜíØ=âìêêØ=éëÜÉêØíáãØ=É
ò~âçåëÜãÉK=aìâÉí=ëÉ=âó=~ÜÒ=á=éçÉíáí=òÄìäçå=ãØ=ëÜìãØ

íØ=ÄêÉåÇëÜãÉå=É=íáà=ëÉë~=íØ=ÖàáíÜ~=î~êÖàÉí=É=ÑêóãØòì~ê~
íØ= âØë~à= éçÉòáÉ= ãÉ= âìéíáãÉ= íØ= ëÜíêÉëØòì~ê~= É= ãÉ
ÜçääØëá=ÄáçÖê~ÑáâÉJéçÉíáâÉK
mçÉíáå= É= ìÇÜØÜÉè= ÖàìÜ~= ÇÜÉ= êÉåÇá= á= ~ëçÅá~ÅáçåÉîÉW
éçÉòá~=ØëÜíØ=éäçí=ÉéáëçÇÉ=íØ=äáÇÜìê~=àçÇêÉàíéØêÇêÉàí=ãÉ
åàØê~JíàÉíêØåI=âì=éØêåÖà~ëÜãáãá=ëÜçèØêçÜÉí=ãÉ=åàØ=ëá
ãçåçäçÖ= íØ= Öà~ääØ= É= âì= å~íóêëÜãØêá~= É= ÖàìÜØë= åÇáÜÉí
íÜÉääØëáëÜíK=kÇáâáãá=á=ÖàìÜØë=ÇÜÉ=éØêéìåáãá=á=äØåÇØë=ëØ
ë~à=åØ=âØíØ=ãçåçäçÖáã=âêáàçàåØ=´~ëíÉí=ãØ=íØ=Äìâìê~=íØ
âØë~à= éçÉòáÉ= íÜÉâëìÉëÜØã
êÉ~äáëíÉI= éáâØêáëÜí= éØêãÉë
ëÜéêÉÜàÉîÉ= íØ= å~íóêëÜãÉ= íØ= åàØ
äáÖàØêáãá= ÄáëÉÇçê= ëéçåí~åW
jìåÇ= íØ= ÄØà= ´ÛíØ= Çì~K= mç= éØê
ÄÉëØ>X= †Ûåìâ= ãìåÇ= íØ= ÄØà>
†Ûåìâ>X= mëÉ= àç\X gá= á= äìãíìê= ãØ
íÜçåØK= aÜÉ= à~ãK= mëÉ= íØ= ãçë
àÉã>=bíàK
kØ= âØíØ= éçÉòá= éçÉíáâ~= É
é~èÉíØëáëØI= É= òÜÖØåàáãáíI= É
ãÉä~åâçäáëØ=ÇÜÉ=òØêá=á=êÉîçäíØë
Ä~ëÜâçàåØ=âìäíìêØåI=ÇáàÉå=ÇÜÉ
éØêîçàØå= É= ÇêÉàíéØêÇêÉàíØ= íØ
~ìíçêáíK= jÉ= åàØ= Ñà~äØI= éçÉíá
^Öáã=sáåÅ~=ãÉ=éçÉòáíØ=É=îÉí~
ëéêçîçå=
ãìåÇØëáíØ
ÄçíØâêáàìÉëÉ= íØ= ÖàìÜØëI= ëÉéëÉ
âàç= á= ãìåÇØëçå= íØ= ÜÉíçàØ= àç
îÉíØã= ê~éçêíáå= É= ë~àI= éê~= íØ
ÖàìÜØëI= ãÉ= åàØãÉåÇØëáåØI
éçê=íÛá=ëéêçîçàØ=ÉÇÜÉ=âìÑáàíØ=É
äáêáëØ=ëØ=íáà=ÖàìÜØëçêÉ=É=éØê=íÛá
îØåØ=åØ=ëéêçîØ=âØíç=ãìåÇØëá
íØ=ÖàìÜØëK
mçÉòáíØ= É= âØë~à= éØêãÄäÉÇÜàÉàÉ= é~ê~èÉëáå= îáàØå
åÖàáíØëÉ= è~êíØëìÉëÉ= íØ= åàØ= éçÉíáâÉ= èØ= â~= êì~àíìê
ÑáòáçåçãáåØ=É=ÑìèáåØ=É=ë~à=èØ=éêÉà=éçÉòáëØ=ëØ=íáà=íØ=é~êØ
íØ=é~ê~=QR=îàÉíØîÉ=É=ÇÉêá=íÉ=âàç=èØ=éç=É=íê~àíçàãØ=åØ=âØíØ
íê~àíÉëØI=åØ=íØ=ÅáäØå=åØ=ãØåóêØ=ëáãÄçäáâÉI=ãÉ=ÖàìÜØ=íØ
éØêòÖàÉÇÜìê= ÇÜÉ= íØ= ë~âíØI= ì= àÉéÉí= ÉéØêëá= ÖàØê~îÉ= íØ
îçÖä~I=âìêëÉ=éØêÇáíØëá~=ÄØÜÉí=ëâÉåØ=É=ã~ÇÜÉ=åØ=íØ=ÅáäØå
åÖàáòÉå= É= åñáíÉå= Ç~ëÜìêáíØ= É= ãØÇÜ~= É= é~âØå~èØëáíØ= É
éçÉíáíK=
m~êáãáëÜí= á= éØêÅ~âíì~ê= éØê= éçÉòáåØ= äáêáâÉI= ãÉ= âØíØ
éØêãÄäÉÇÜàÉ=éçÉíá=ëáâìê=éç=êêØëÜèÉíÒ=â~Ü=éçÉíáâ~=É=ëØ
êØåÇçãíØëI= íØ= ëØ= à~ëÜíãÉë= ÇÜÉ= É= íØ= ëØ= òÄìäìÉëÜãÉëK
qÉã~í=èØ=á=ëÜâçàåØ=âØë~à=éçÉíáâÉ=à~åØ=éáâØêáëÜí=~íç=èØ=á
ÖàÉàãØ=íØ=íê~àíì~ê~=åØ=âØíØ=éØêãÄäÉÇÜàÉ=éçÉòáëÜ=J=àÉí~
É= èóíÉí~êáí= ëÜèáéí~ê= åØ= êêÉíÜ~å~í= É= êÉà~= ëÜçèØêçêÉI
éçäáíáâÉI=ÉâçåçãáâÉI=âìäíìêçêÉ=ÇÜÉ=åÇáâáãá=á=ÑìèáëÜØã
á= ë~à= åØ= ÄçíØå= É= íáà= íØ= ÄêÉåÇëÜãÉK= hê~Ü~ë= ÉëÉáòáãáí= íØ
ãàÉÇáëáí= èØ= É= êêÉíÜçåI= éçÉíá= âìàÇÉëÉí= Ñçêí= ÉÇÜÉ= éØê
éØê´áãáå=É=ãÉë~òÜÉîÉ=èØ=äáÇÜÉå=ãÉ=é~âØå~èØëáíØ=É=íáà
íØ=ëÜíêÉëØòì~ê~=åØéØê=îáíÉí=É=àÉíØë=ëØ=íáà=ÇÉêá=ëçíK
aÜÉ=éØê=í~=éØêãÄóääìê=ëÜâêáãáå=éç=ëÜíçàãØW=
iáÄêá= ãØ= á= êá= á= ^Öáã= sáåÅØëI= á= íáíìääì~ê= kçëí~äÖàá= éØê
âçÜØê~í=É=êêÉòáâëÜãÉI= íê~àíçå=íÉã~=íØ=êØåÇØëáëÜãÉ=íØ
ëÜèáéí~êØîÉ=ÇÜÉ=íØ=Ü~éØëáêØë=ëÜèáéí~êÉK=hó=äáÄØê=ØëÜíØ
åØ= íØ= îØêíÉíØ= åàØ= ëÜÉëÜ= ÄáëÉÇáãá= éØê= åàØãÉåÇØëáåØ= É
ëçíãÉ=íØ=íóêÉK=iáÖàØêáãá=á=íáà=éçÉíáâI=éØê=~êëóÉ=íØ=å~íóêØë
ëØ= íÉã~îÉ= èØ= íê~àíçåI= èØ= åØ= íØ= ëÜìãíØå= É= ÜÉêØë= åìâ
Çìêçå=ÇóâìéíáãØëáI=â~=îÉ´çêáíØ=É=åàØ=äáÖàØêáãá=íØ=Ü~éìê
éçÉíáâI= éØê= ~è= ë~= äÉàçå= éçÉòá~= äáêáâÉ= èØ= íØ= ëÜéêÉÜØ
éêçÄäÉãÉ=É=Çê~ã~=íØ=åàØ=êÉ~äáíÉíá=íØ=àÉíì~ê=´Çç=ÇáíØK=mØê
í~=êÉ~äáòì~ê=ëóåáãáå=ÇÜÉ=éØê=íÛì=ÄØêØ=ÇØëÜãáí~ê=ÇÜÉ=òØ
á= âçÜØëI= éçÉíá= ãÄìëÜ= éçÉòáåØ= É= íáà= ãÉ= Ñ~âíÉ= ÜáëíçêáâÉ
ÇÜÉ= ~ëçÅá~ÅáçåÉ= íØ= ä~êãáëÜãÉ= ãÄá= âØíØ= Ä~òØK
jÉí~Ñçêáòáãá=â~ê~âíÉêáëíáâI=îÉ´çêáíØ=Ñçêã~äÉ=É=ëíáäáëíáâÉI
ëÉã~åíáâ~= ÇÜÉI= ëáÇçãçëI= ÖàìÜ~I= É= ÄØàåØ= âØíØ= éØê=J
ãÄäÉÇÜàÉ=íØ=éçÉòáëØ=íØ=îÉ´~åíØ=ÇÜÉ=àçëÜØëÉ=éØê=äÉñáãI
åØ= íØ= îØêíÉíØ= É= ÄØàåØ= éçÉòá= íØ= ãÉåÇáãáíI= éçÉòá= íØ
åÇàÉåàØëI=éçÉòá=ÄìâìêíáåÖØääìÉëÉK
mçÉòáíØ= É= âØíáà= äáÄêáI= ëáâìåÇØê= ÉÇÜÉ= ~íç= íØ
éØêãÄäÉÇÜàÉîÉ= íØ= ãØÜÉêëÜãÉI= É= ÇØëÜãçàåØ= ~ìíçêáå
åàçÜØë=íØ=ãáêØ=íØ=ÖàìÜØëI=âêáàìÉë=ãÉ=éêáêàÉ=É=ãÉ=åÇàÉåàØ
íØ= ëÜèì~ê= ÖàìÜØëçêÉ= É= ÉëíÉíáâÉI= êì~àíØë= É= òÉääí~ê
âØãÄØåÖìäØë= íØ= ÖàìÜØë= ÇÜÉ= íØ= ëÜéêÉÜàÉë= ÖàìÜØëçêÉ
ëÜèáéÉK
Esáàçå=åÖ~=åìãêá=á=â~äì~êK=cìåÇF
Ej~êêØ=åÖ~=êÉîáëí~=^â~ÇÉãá~ÒF
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Arben Zharku, pjesë e jurisë
në festivalin e Rotterdamit
mofpeqfk¦I= OS= g^k^o J= aêÉàíçêá= á
nÉåÇêØë= háåÉã~íçÖê~ÑáâÉ= íØ
hçëçîØë=EnhhFI=^êÄÉå=wÜ~êâìI=Çç
íØ= àÉíØ= éàÉëØ= É= àìêáëØ= ëØ= cÉëíáî~äáí
kÇØêâçãÄØí~ê= íØ= cáäãáí= íØ
oçííÉêÇ~ãáíI= åØ= éêçÖê~ãáå= É
áåÇìëíêáëØ= íØ= `áåÉj~êíI= âì= ÉÇÜÉ

Çç=íØ=åÇ~ÜÉí=´ãáãá=á=bìêáã~ÖÉëK=
†ãáãá= éØê= wÜîáääáãáå= É
_~ëÜâØéìåáãáí= bìêáã~ÖÉë= ØëÜíØ
åàØ= ´ãáã= îàÉíçê= éêÉà= OM= MMM
ÉìêçëÜI=èØ=á=àÉéÉí=åàØ=éêÉà=éêçàÉâJ
íÉîÉ=íØ=éØêòÖàÉÇÜìê~I=èØ=ØëÜíØ=çëÉ
Çç= íØ= àÉíØ= åàØ= Ä~ëÜâØéêçÇÜáã

Éîêçéá~åK=
hØíØ=îáí=êêÉíÜ=NS=éêçàÉâíÉ=ÑáäãáâÉ
â~åØ= ~éäáâì~ê= éØê= ´ãáãáå
bìêáã~ÖÉë= ÇÜÉI= éØêîÉ´= ÇêÉàíçêáí
íØ= nhhJëØI= éàÉëØ= É= àìêáëØ= à~åØ
ÉÇÜÉ= açêáÉå= î~å= ÇÉ= m~ë= ÇÜÉ
o~ÅÜÉä=bääáëK

qêÉÖì=
åÇØêâçãÄØí~ê=
á
Ä~ëÜâØéêçÇÜáãáíI= `áåÉj~êíI= â~
âêáàì~ê= âØíØ= éä~íÑçêãØ= éØê= íÛì~
çÑêì~ê= ÑáäãÄØêØëîÉ= ãìåÇØëáåØ= É
éêÉò~åíáãáí= íØ= áÇÉîÉ= É= íóêÉ= åØ
áåÇìëíêáåØ=É=Ñáäãáí=åÇØêâçãÄØí~ê
ÇÜÉ=éØê=íÛá=ÖàÉíìê=äáÇÜàÉí=É=ÇìÜìê~

éØê=Ñáå~åÅáãK
hó= íêÉÖ= Çç= íØ= åÇ~àØ= ÉÇÜÉ= íêá
´ãáãÉ= íØ= íàÉê~= ëá´= à~åØW= ^oqb
fåíÉêå~íáçå~ä= mêáòÉI= tçìíÉê
_~êÉåÇêÉÅÜí=
^ï~êÇ=
ÇÜÉ
cáäããçêÉ= mçëí= mêçÇìÅíáçå
^ï~êÇK

Edhe një tejkalim i lejes ndërtimore në
Qendrën Historike të Prizrenit
mofwobkI= OS= g^k^o J= mê~âíáâ~= É
ãçëêÉëéÉâíáãáí= íØ= éØäèáãÉîÉ= íØ
~ìíçêáíÉíÉîÉ= íØ= íê~ëÜØÖáãáëØ= âìäJ
íìêçêÉ= Öà~íØ= ~âíáîáíÉíÉîÉ= åÇØêíáJ
ãçêÉ= åØ= nÉåÇêØå= eáëíçêáâÉ= íØ
mêáòêÉåáí=åìâ=â~=íØ=åÇ~äìêK=o~ëíá=á
ÑìåÇáí= á= âØë~à= å~íóêÉI= ëáé~ë
~ìíçêáíÉíÉîÉI=â~=åÇçÇÜìê=åØ=ÑèáåJ
àØëá=íØ=åÇØêíÉëØë=ëØ=hêóèáí=íØ=hìèÒI
ØëÜíØ= ÄØêØ= ãÉ= ÇáàÉ= åØ= åàçÑíáãáå
éØê=ãÉÇáÉ=íØ=lgn=b`=j~=kÇêóëÜÉK=
lgn=b`=j~=kÇêóëÜÉ=â~=îäÉêØëì~ê
ëÉI=ëáé~ë=íØ=ÇÜØå~îÉ=åÖ~=aêÉàíçêá~
hçãìå~äÉ=É=rêÄ~åáòãáíI=nÉåÇê~
o~àçå~äÉ=
éØê=
qê~ëÜØÖáãá
hìäíìêçêÉ= ÇÜÉ= hØëÜáääá= á
qê~ëÜØÖáãáëØ= hìäíìêçêÉ= éØê
nÉåÇêØå=eáëíçêáâÉ=íØ=mêáòêÉåáíI=â~
äÉàÉ=éØê=åÇØêíáã=åØ=Éí~òÜáíÉí=ã~âJ
ëáã~ä= Çó= â~íÉI= É= Åáä~I= ëáé~ë
~ìíçêáíÉíÉîÉ=
äçâ~äÉ=
íØ
íê~ëÜØÖáãáëØ=âìäíìêçêÉI=åìâ=ØëÜíØ
êÉëéÉâíì~ê= ÇÜÉ= ØëÜíØ= íÉàâ~äì~êK
mØê=ãØ=íÉéØêI=âàç=ëíêìâíìêØ=ÇìÜÉí
í~= êÉëéÉâíçàØ= áåíÉÖêáíÉíáå= É= ~ëÉíáí

íØ=íê~ëÜØÖáãáëØ=èØ=ØëÜíØ=É=åÖàáíìê
ãÉ= íØÒI= ØëÜíØ= íÜÉâëì~ê= åØ= åàçÑJ
íáãáå=éØê=ãÉÇáÉK
b`=j~=kÇêóëÜÉ=âçÜØ=ãØ=é~êØ=â~
íÜÉâëì~ê=ëÉ=çÄàÉâíá=á=hêóèáí=íØ=hìè
â~= îäÉêØ= ÜáëíçêáâÉI= ~êíáëíáâÉI= áÇÉåJ
íáíÉíáI=éÉáò~òÜçêÉI=ÉâçåçãáâÉ=ÇÜÉ
Ñìåâëáçå~äÉI=ÇÜÉ=ëÉ=Ñ~âíá=èØ=åÇçÇJ
ÜÉí= åØ= nÉåÇêØå= eáëíçêáâÉ= íØ
mêáòêÉåáí= á= àÉé= ~ìíçã~íáâáëÜí= ëí~J
íìëáå= É= çÄàÉâíáí= íØ= ãÄêçàíìê= ãÉ
äáÖàK=b`=j~=kÇêóëÜÉ=éØêâìàíçå=ëÉ
ëÜìãØ= ÜÉêØ= â~= ÄØêØ= íÜáêêàÉ= éØê
ãÄáâØèóêàÉ= ãØ= êáÖçêçòÉ= íØ= ´Çç
~âíáîáíÉíá= åÇØêíáãçê= åØ= nÉåÇêØå
eáëíçêáâÉ= íØ= mêáòêÉåáíK= mê~åÇ~à
ÉÇÜÉ=åàØ=ÜÉêØ=É=éØêëØêáí=èØåÇêáãJ
áå= ëÉ= ØëÜíØ= âçÜ~= É= ÑìåÇáí= èØ
çêÖ~åÉí= ëÜíÉíØêçêÉ= èØ= â~åØ
éØêÖàÉÖàØëá=íØ=îÉéêçàåØ=åØ=ãØåóêØ
ëÉêáçòÉ=ÇÜÉ=ãØ=ÉåÉêÖàáâÉ=éØê=òÄ~J
íáãáå= É= éäçíØ= íØ= äÉÖàáëä~Åáçåáí= åØ
ê~éçêí=ãÉ=âØíØ=òçåØ=íØ=ãÄêçàíìêÒI
ØëÜíØ= íÜØåØ= åØ= åàçÑíáãáå= b`= j~
kÇêóëÜÉK
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Duraku: Mund të luaj deri
në moshën 40-vjeçare
Mesfushori 35-vjeçar Mensur Duraku është i gatshëm të luajë deri në moshën 40vjeçare. "Duke u bazuar në formën e mirë fizike dhe mushkëritë e shëndosha që
kam, pa problem mund të luaj edhe pesë vjet në futbollin profesionist", ka thënë
Duraku për "Epokën e re"
Veton ZYMBERI
PRISHTINË, 26 JANAR - Mensur Duraku pa
dyshim se është ndër lojtarët më të
mirë që nga përfundimi i luftës jo
vetëm në Pejë, por edhe në gjithë
Kosovën. Duraku në karrierën e pasur
futbollistike ka ndërruar shumë klube,
kurse sukseset më të mëdha i ka arritur në Besën e Pejës. Ai tash është 35vjeçar, por nuk po mendon fare t'i japë
fund lojës së futbollit. "Duke u bazuar
në formën e mirë fizike dhe
mushkëritë e shëndosha që kam, pa
problem mund të luaj edhe pesë vjet
në futbollin profesionist", ka thënë
Duraku për "Epokën e re".
Mesfushori pejan në gjashtë muajit e
fundit ishte pjesë e skuadrës së
Dukagjinit nga Klina, kurse pas përfundimit të sezonit vjeshtor është
larguar nga ky klub. Ai nuk e ka përjashtuar mundësinë e rikthimit në
skuadrën e Besës, e as angazhimin në
ndonjë skuadër të Ligës së Parë. "Ka
biseda për t'u rikthyer në skuadrën e
Besës, por ende nuk kam vendosur
diçka konkretisht. Dëshira gjithmonë
ka ekzistuar për të qenë pjesë e Besës,
kurse nuk kam ndonjë problem të luaj
edhe në Ligën e Parë dhe të Dytën", ka
deklaruar ai.
KF Besa sezonin vjeshtor e mbylli në
pozitën e dhjetë me vetëm 13 pikë,
kurse Duraku ka vlerësuar se është
mëkat i madh që klubi pejan është në
një situatë të tillë dhe, sipas tij, vështirë
se mund t'i ikë zonës së barazhit. "Besa
është në një pozitë të vështirë si
asnjëherë më parë dhe vështirë se
mund t'i ikë pozitës së barazhit, ndërsa më pas në barazh është vetëm një
ndeshje dhe mund të ndodhë gjithçka.

GG3+
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Sot zhvillohen tri
ndeshje në elitën e
basketbollit
Sot (e shtunë) do të zhvillohen tri takimet
në kuadër të xhiros së XVII në IP
Superligën e Kosovës në basketboll. Në
palestrën "Shani Nushi", Rahoveci e pret
Bashkimin me fillim nga ora 17:00, kurse
në Mitrovicë, Trepça është nikoqire e
Golden Eagle Yllit, ndeshje kjo që do të
luhet duke filluar nga ora 17:30, si dhe në
orën 19:00 në "Karagaçi", Borea e pret
skuadrën e Pejës.

Roma interesohet për
Januzajn
AS Roma është duke u interesuar për
mesfushorin Adnan Januzaj, i cili ka kontratë me skuadrën e Real Sociedadit deri
në vitin 2022. "Roma është duke kërkuar
lojtarë të rinj. Në shënjestër është mesfushori i Belgjikës, Adnan Januzaj. Ky
transferim mund të ndodhë vetëm pas
përfundimit të këtij sezoni", njoftoi
"transfermarketweb.com".

Suada Jashari përforcon
KFF Mitrovica
KFF Mitrovica vazhdon përforcimet në
këtë afat kalimtar. Kjo skuadër ka nënshkruar me futbollisten me përvojë të
madhe, Suada Jashari, e cila ka luajtur për
Vllazninë e Shkodrës, ku arriti të shpallet
edhe kampione në futbollin e Shqipërisë.
Jashari është edhe pjesë e Kombëtares së
Shqipërisë tash e shtatë vjet.

Mbella përforcon
Gjilanin

Është që një klub me një traditë kaq të
madhe dhe një qytet si Peja të kalojë
nëpër këtë situatë. Së fundmi kryetari i
komunës ka përmirësuar pak gjendjen, por gjithçka është e vështirë", ka

deklaruar ai.
Mensur Duraku ka luajtur për Besën,
Vëllaznimin, Lugun e Baranit,
Dukagjinin, Istogun dhe Celik dhe
Sutjeska.

Kosova U-19 e "shkatërroi" Kazakistanin U-19
PRISHTINË, 26 JANAR Përfaqësuesja e Kosovës U-19
ka shënuar edhe fitoren e
dytë në kuadër të përgatitjeve
për rrethin elitë të kualifikimeve për Kampionatin
Evropian, i cili do të zhvillohet prej 21 deri më 27 mars
në Portugali. Kosova ka
shënuar fitore bindëse 4-0

VFB STUTTGART - SCHALKE 04

kundër Kombëtares U-17 të
Kazakistanit, kurse golat i
shënuan Edison Kqiku, Lot
Celina, Liridon Balaj dhe
Egzon Gashi. "Ishe një ndeshje e mirë e shumë cilësore.
Pati shumë aksione e
bashkëveprime të bukura dhe
mjaft raste për shënim.
Shënuam katër herë. E mira

ishte se patëm rastin t'i
provojmë të gjithë futbollistët
e kjo na mundësoi t'i shohim
cilësitë individuale të secilit
veç e veç, por edhe si kolektivitet", ka thënë Krasniqi.
Kosova ndeshjen e radhës
sërish do ta zhvillojë ndaj
Azerbajxhanit të dielën më
28 janar.

Gjilani e ka bërë edhe një tjetër përforcim
të madh. "Skifterët" e kanë prezantuar
sulmuesin afrikan, Emmanuel Mbella, i
cili së fundmi ishte pjesë e Shkupit.
Sulmuesi në Maqedoni i ka zhvilluar 28
ndeshje dhe i ka shënuar vetëm tre gola,
kurse sa ishte në Shqipëri te Bylisi i kishte
realizuar dy gola në 24 paraqitje.
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Prishtina provon një brazilian dhe një jugkorean
PRISHTINË, 26 JANAR - FC
Prishtina është duke i vazhduar përgatitjet për sezonin
pranveror në Antalia të
Turqisë, kurse në prova te kjo

skuadër janë edhe dy lojtarë të
huaj. Bëhet fjalë për sulmuesin brazilian Jefferson
Freitas, i cili ka luajtur në
skuadrën e America RN dhe

është 25-vjeçar, kurse lojtari i
dytë është mesfushori jugkorean Im Jung Yu. Mesfushori
ka qenë në prova edhe te
skuadra kroate e Dinamo

Zagrebit. Brenda javës së
ardhshme pritet të merret
vendimi për këta dy lojtarë
nga trajneri i kryeqytetasve,
Mirel Josa.

KOK-u në 10-vjetorin e
Pavarësisë së Kosovës
‘pushton’ sheshin e Prishtinës
PRISHTINË, 26 JANAR - Komiteti
Olimpik i Kosovës (KOK) do ta
"pushtojë" sheshin kryesor të
Prishtinës, me aktivitete të cilat
mbahen në muajin shkurt dhe që
lidhen edhe me 10-vjetorin e
Pavarësisë së Republikës së
Kosovës. Që nga 9 deri më 25
shkurt KOK-u do ta organizojë
Festivalin Olimpik "PyeongChang
2018" në Prishtinë, ku për gjatë 16
ditëve sa do të zgjasin Lojërat
Olimpike Dimërore "Pyeong
Chang 2018", në Sheshin "Zahir
Pajaziti" do të promovohen
sporte të reja. Me këtë rast, KOK-u
bëhet i nënti Komitet Olimpik që
fiton organizimin e një festivali të
tillë, bazuar në pilot-projektin e
Komitetit Olimpik Ndërkombëtar.
KOK-u do ta sjellë fushën me
akull sintetik, përmes së cilës
qytetarët, posaçërisht fëmijët, do
t'i praktikojnë sportet e hokejit,
patinazhit dhe karlingut, nën
mbikëqyrjen e ekspertëve të kësaj
fushe. Krahas kësaj, të pranishmit

Federeri kualifikohet në finalen e
Australian Openit
Roger Federeri është kualifikuar në finalen e grand slemit të
Australian Openit, ku ditën e diel do ta mbrojë titullin e fituar
një vit më parë. Tenisti zviceran udhëhiqte 1-0 me sete (fitoi të
parin me lehtësi 6-1), kur rivali i tij, koreani Hyeon Chung, u
tërhoq në fundin e setit të dytë, në shifrat 5-2 për Federerin
për shkak të një dëmtimi. Tenisti zviceran do të luajë në finale
ndaj kroatit Marin Çiliç, që është kualifikuar 24 orë më parë.
Federeri synon grand slemin e 20 në karrierën e tij, një mision
jo i vështirë, edhe pse përballë në finale do të ketë një rival me
përvojë. Për tenistin zviceran kjo është finalja e 30 në karrierën
e tij në një grand slem.

PSG-ja e kërkon Benzeman

do të mund të ndjekin në një
ekran të madh drejtpërdrejt
LOD "PyeongChang 2018", si
dhe ceremoninë hapëse dhe
mbyllëse, në të cilën për herë të
parë do të defilojë edhe ekipi
olimpik i Kosovës. Në të njëjtën
kohë, por më 12 shkurt, KOK-u
do të kontribuojë edhe në shënimin e 10-vjetorit të Pavarësisë
së Kosovës, duke organizuar edicionin e katërt të Panairit të

Sportit 2018, i cili do të mbahet
në sheshin kryesor të Prishtinës.
Në Panair pritet të defilojnë
klube të shumta të kryeqytetit,
derisa fëmijët e shkollave fillore
do ta kenë rastin ta mësojnë
ABC-në e sportit të tyre të
preferuar. KOK-u fton të gjithë
qytetarët e Kosovës të bëhen
pjesë e këtyre dy projekteve, për
ta shënuar edhe 10-vjetorin e
Pavarësisë së Kosovës.

Duranti, vendimtar në fitoren
e Warriorsit
OAKLAND, 26 JANAR - Kampionët e
Golden State korrën fitoren e 40
sezonale në NBA, pas triumfit
126-113 ndaj Minnesotas, takim
që u dominua gjatë gjithë kohës
nga basketbollistët e Warriorsit.
Më i miri në fushë për vendësit
ishte Kevin Duranti, që realizoi
një "triple double", me 28 pikë, 10
rebaunde e 11 asistime, mbështetur nga Curry e Thompsoni, me
nga 25 pikë secili. Për miqtë u
dallua Townsi me 31 pikë e 11
rebaunde, por që mbetën për statistikë.
Fiton edhe Denveri, 130-118 ndaj
New York, që pati një epërsi të
lehtë gjatë gjithë takimit, fituar
me meritë falë një loje të mirë
kolektive, me 7 lojtarë që realizuan mbi 10 pikë (Harris 23
pikë), raporton "Telesport".
Sacramento mposhti "in-extremis" Miami me shifrat 89-88, falë
një koshi të Foxit 3 sekonda nga
fundi, duke përmbysur avantazhin prej 12 pikësh që kishte
skuadra nga Florida në pesë minutat e fundit. Dragiq realizoi 23
pikë për Miamin, por që s'mjaftuan për ta evituar humbjen, ndërsa për miqtë u dallua Hield me 24

S H K U RT

Paris Saint-Germain synon ta transferojë sulmuesin e Real
Madridit, Karim Benzema, i cili nuk po kalon momente të
mira në "Santiago Bernabeu". Benzema në vitin 2009 është
transferuar në Real dhe që nga ajo kohë ka regjistruar 257
ndeshje dhe ka realizuar 124 gola.

Chelsea mendon edhe për Giroudin
Skuadra e Chelseat është e interesuar për sulmuesin e
Arsenalit, Olivier Giroud, raporton "The Mirror". Giroud pitet
të transferohet në Borussia Dortmund si pjesë e marrëveshjes
me sulmuesin Pierre-Emerick Aubameyang që shumë shpejt
pritet të zyrtarizohet në "Emirates Stadium". Chelsea si
zgjidhje të parë e ka sulmuesin e Romës, Edin Dzeko, por
nëse ky transferim nuk realizohet atëherë opsioni i dytë do të
jetë Olivier Giroud.

Shanghai SIPG nuk e dëshiron
Silvan
Skuadra nga Superliga e Kinës, Shanghai SIPG, nuk është e
interesuar për të nënshkruar me kapitenin e Paris SaintGermain, Thiago Silva, në afatin kalimtar të janarit. "Ne tashmë kemi katër lojtarë të huaj në skuadrën tonë", ka thënë zëdhënësi i skuadrës së Shanghai SIPG. Në rast të transferimit të
Sivas në skuadrën kineze do të bëhej braziliani i katërt, pasi tre
brazilianët e tjerë janë Oscar, Elkeson dhe Hulk.

Mourinho vazhdon kontratën me
Unitedin
Trajneri Jose Mourinho nuk do të largohet nga Manchester
Unitedi. Edhe pse kishte spekulime për një largim të
mundshëm të tij, një gjë e tillë nuk do të ndodhë.
Trajneri portugez ka zgjatur edhe zyrtarisht kontratën me
'Djajtë e Kuq' edhe për një vit. Kontrata aktuale e Mourinhos
skadonte në qershorin e vitit 2019, ndërsa ai ka nënshkruar
një kontratë të re me Unitedin deri në vitin 2020. Ish-trajneri i
Chelseat, Interit e Real Madridit, tha se është shumë i kënaqur
me kontratën e re. "Jam shumë i kënaqur që kam vazhduar
bashkëpunimin me Manchester Unitedin. Është kënaqësi kur
një klub si United të beson dhe ta ofron vazhdimin e
kontratës", ka deklaruar Mourinho.

Kroosi e mendon largimin nga Reali
pikë. Suksesin e 29 sezonal e
arriti sot skuadra e Oklahomës,
që
triumfoi
121-112
ndaj Washingtoni, takim që u
dominua nga vendësit, me
Westbrookun që bëri mrekullinë
në fushë, autor i 46 pikëve, duke i
bërë të pavlefshme 41 pikët e 12

REZULTATET
Miami - Sacramento
Oklahoma - Washington
Denver - New York
Golden State - Minnesota
rebaundet për miqtë.

88-89
121-112
130-118
126-113

Reprezentuesi i Gjermanisë, Toni Kroos, është duke e menduar largimin nga Real Madridi në afatin kalimtar të verës.
Rezultatet e fundit kanë ndikuar që Kroos mos të jetë i lumtur
në Real, raporton "Don Balon". Megjithatë, besohet se nëse
Reali e transferon ish-shokun e Toni Kroos në skuadrën e
Bayern Munchenit, për David Alaban gjërat do të ndryshojnë.
Kroos mendon se Alaba është i përshtatshëm për të qenë
pjesë e Realit.
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>> SHPALLJE TË VOGLA <<
XBesart Brahaj nga Krajkova e Drenasit, shpall
të pavlefshëm letërnjoftimin me numër:
1173874363 të lëshuar nga MPB-ja.

X
Kërkoj kamerier me përvojë pune.
Gjendemi në Prishtinë te sheshi "Zahir
Pajaziti". Nr: kontaktues- 045-999-985.

X Ganimete Vojvoda nga Skenderaj, shpall të
pavlefshëm
letërnjoftimin
me
numër:
1005225309 të lëshuar nga MPB-ja.

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.

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

afër AAK-së në Prishtinë. Për informata më të
hollësishme lajmërohuni në këtë numër të
telefonit: 044-162-783

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.

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.

XLëshohet banesa me qira kati i parë , në rr.

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

Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti, banesa
është dy dhomshe e mobiluar, lëshohet me
qira prej 1 qershori deri me 1 gusht (dy muaj),
çmimi sipas marrëveshjes. Për informata në
tel. 044/171-328.
X Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu i
Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy dhoma të
fjetjes , sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy
ballkona. Për info 044/332-640.
X Lëshoj banesën e re me qera në qendër
prapa teatrit Kombëtar, me sipërfaqe prej: 60
m2. Banesa ka një dhomë gjumi, sallon dhe
kuzhinë. Ka të gjitha pajisjet. Çmimi: 300 €uro.
Banesa lëshohet për afate të gjata dhe të
shkurtra. Informata në tel: 049\44-888-801
(viber)
XLëshoj banesë me qira, penthouse. Banesa

gjendet te Rrethi i Veternikut në Prishtinë.
Banesa ka 150 m2, dhe ka 3 dhoma, dy banjo,
2 garazha si dhe shpajz. Për info mund të na
kontaktoni në këtë nume të tel: 049-440-466.
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