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FSK-ja do të
transformohet me
ose pa ndryshime
kushtetuese
Kryetari i Komisionit për Punë të
Brendshme, Sigurinë dhe Mbikëqyrjen
e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK),
Haxhi Shala, është shprehur i
bindur se Kosova së shpejti do ta
ketë ushtrinë e vet. Në këtë
intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", deputeti i
Nismës ka shprehur optimizëm se me një lobim

të institucioneve tona dhe të bashkësisë
ndërkombëtare do të arrihet tek një
marrëveshje që ndryshimet e nevojshme
kushtetuese për ushtrinë të përkrahen
edhe nga deputetët serbë në Kuvendin e
Kosovës. Por, sipas tij, nëse kjo nuk
ndodh, atëherë Kosova transformimin e
FSK-së në ushtri do ta bëjë përmes ligjit,
duke ia ndërruar misionin dhe duke i
dhënë kompetenca shtesë

PRISHTINA ËSHTË RENDITUR NË VENDIN E PARË
PËR NIVELIN E LARTË TË NDOTJES SË AJRIT

Ndotja e ajrit në
kryeqytet, më e larta
në gjithë botën
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Niveli i lartë i ndotjes në kryeqytet
tashmë është bërë shqetësim edhe për
zyrtarët shtetërorë. Ata u kanë bërë
thirrje qytetarëve ta reduktojnë përdorimin e veturave dhe përdorimin e

thëngjillit për ngrohje në mënyrë që të
ulet niveli i ndotjes. Ministrja e Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor, Albena
Reshitaj, ka thënë se është e shqetësuar
me këtë gjendje të ajrit por, sipas saj, ky

problem nuk mund të zgjidhet me
shkop magjik. Reshitaj ka treguar se
është në fazën finale miratimi i ligjit të
ri i cili do t'i rregullojë sektorët që kanë
të bëjnë me ndotjen e ajrit

Limaj: Shfuqizimi i Gjykatës
Speciale, më i dëmshëm se
fuqizimi i saj
FAQE 3

Kryetari i Nismës për Kosovën, njëherësh
edhe zëvendëskryeministër, Fatmir Limaj, e
ka vlerësuar shumë të dëmshëm për
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Basha: Protesta, betejë e fituar e shqiptarëve
TIRANË, 28 JANAR - Kryetari i Partisë
Demokratike, Lulzim Basha,
deklaroi se protesta e opozitës e një
dite më parë ishte "betejë madhështore e fituar e shqiptarëve".
Basha u shpreh i kënaqur me
pjesëmarrjen në protestën e së
shtunës. Sipas tij, bashkimi i qytetarëve kishte një mesazh të qartë
për qeverinë. "Mesazhi i protestës
të së shtunës është mesazhi i qartë
se shumica dërrmuese e shqip-

tarëve e refuzojnë qeverinë e bandave, qeverinë e krimit, qeverinë e
drogës, që janë shkaku i varfërisë, i
padrejtësisë, i papunësisë, i
çmimeve të larta, i taksave të larta, i
rrënimit të shëndetësisë dhe
arsimit, i gjendjes ku ndodhen sot
studentët dhe pensionistët, të rinj e
të reja, të moshuar, intelektualë, të
papunë dhe fermerë. Është një
mesazh i fuqishëm mbështetje për
opozitën dhe kauzën dhe objek-

tivin tonë për një qeveri antimafia,
e cila do t'i shkëpusë lidhjet e krimit me pushtetin dhe do të organizojë përmes një reforme zgjedhore
zgjedhje të lira dhe të ndershme ku
shqiptarët ta shprehin vullnetin e
tyre të pacenuar nga krimi, nga
bandat dhe nga shitblerja e votës",
u shpreh kreu i PD-së.
Duke e quajtur protestën e 27
janarit, si të paprecedentë në 27
vjet, Basha tha se lufta e opozitës

kundër Qeverisë do të vazhdojë.
"Fitorjaekësajbetejeështënjëogur
i mirë për luftën e përditshme në të
cilën është angazhuar opozita dhe
në të cilën jemi bashkë sot këtu me
shumicën e shqiptarëve. Ne do ta
vazhdojmë këtë luftë ditë për ditë,
në të gjitha format dhe mënyrat.
Çdo hapësirë institucionale, në
rrugë dhe në sheshe, bashkë me
qytetarët për ta arritur fitoren e
kësajkauzepatëcilënnukmundtë

ketë të ardhme, pa të cilën nuk
mund të ketë Shqipëri evropiane",
tha Basha.

Tsiprasi: Jemi gati për një marrëveshje
strategjike Greqi - Shqipëri
"Jemi gati për një marrëveshje strategjike me
Shqipërinë. Një marrëveshje që do t'i zgjidhë
dallimet kritike dhe do të çojë në votën tonë për
hapjen e negociatave të pranimit të vendit tonë
fqinj në BE", deklaroi kryeministri grek, Tsipras
ATHINË, 28 JANAR - Kryeministri i
Greqisë, Alexis Tsipras, ka mbajtur një fjalim para kombit, dhe
tha se pas takimit me homologun e tij shqiptar Edi Rama, ai
ishte gati për firmosjen e një
marrëveshje strategjike me
Shqipërinë dhe ka thënë "Ok"-in
për hapjen e negociatave me BEnë. Në një deklaratë nga pallati
"Maximos", Tsipras tha se ka
arritur t'i zgjidhë problemet me
dy fqinjët e tij veriorë siç janë
Maqedonia dhe Shqipëria. "Unë
premtoj se në vitet e ardhshme
do të ndjek me një përgjegjësi
patriotike një zgjidhje të
pranueshme nga të dyja palët.
Duke pasur parasysh se kjo
është përgjegjësi e Qeverisë
greke dhe imja, mund të them se
kemi arritur një rol të rëndësishëm si lider në Ballkan", tha
ai.
Tsiprasi deklaroi se për
bisedimet me Shqipërinë fqinje
ai ka takuar presidentin e
Republikës dhe krerët e partive

politike, se ai ka hapur rrugën e
një normalizimi të plotë dhe
përmirësimit të marrëdhënieve
dypalëshe midis dy vendeve.
"Jemi gati për një marrëveshje
strategjike me Shqipërinë. Një
marrëveshje që do t'i zgjidhë
dallimet kritike dhe do të çojë në
votën tonë për hapjen e negociatave të pranimit të vendit tonë
fqinj në BE", deklaroi kryeministri grek, duke shtuar se ka një
konsensus të të gjitha partive
politike greke për t'i normalizuar
marrëdhëniet me Tiranën. "Ky
është një shembull i rëndësishëm se si bëhet politika e
jashtme në vendet fqinje, ku për
çështje strategjike nuk ka ndarje
dhe sulme mes mazhorancës
dhe opozitës", tha shefi i qeverisë
së Athinës.
Ndërkaq,
në
lidhje
me
Maqedoninë, Tsiprasi ka thënë se
çështjet po ecin përpara dhe ka
lavdëruar politikën e ndjekur nga
Zoran Zaevi. "Udhëheqja e re
politike e Shkupit ka hedhur

poshtë dhe është tërhequr në një
farë mase nga retorika irredentiste e qeverive të mëparshme. Ky
fakt vepron si një katalizator për
shtimin e negociatave", tha
kryeministri grek. "Tipik në këtë
drejtim ishte mocioni i Zaevit për
ta ndërruar emrin e Aeroportit
Ndërkombëtar të qytetit të
Shkupit, dhe Autostradën e

Selanikut nga 'Aleksandër' në
rrugën 'Miqësia'", tha Tsiprasi, i
cili duket se ka marrë përsipër
rolin e njeriut që po zgjidh konfliktet që kanë hapur paraardhësit e vet, kryeministri majtist i
Greqisë që u zgjodh në vitin 2012.
"Ne të gjithë duhet të kuptojnë se
dështimi për t'i zgjidhur këto
konflikte ka qenë në dëm të

Greqisë dhe stabilitetit në rajon.
Nuk është rastësi që në 25 vjetët e
fundit shumica e vendeve të
OKB-së e kanë njohur vendin
fqinj me emrin e saj kushtetues.
Është hipokrite që disa forca
politike dhe disa persona shfrytëzojnë agoninë e popullit grek,
por pa dhënë rrugën e zgjidhjes",
tha kryeministri grek, Tsipras.

Grubi: VMRO-ja nuk mund ta ndalë miratimin e Ligjit për gjuhët
SHKUP, 28 JANAR -Qasja negative e
partisë opozitare maqedonase
VMRO-DPMNE ndaj Ligjit për
gjuhët mund t'i zgjasë procedurat, por nuk mund ta ndalë
miratimin përfundimtar të tij, ka
thënë deputeti i BDI-së Artan
Grubi. "Dorëzimi i mbi 30 mijë
amendamenteve nuk paraqet
asgjë përveçse një përpjekje për
ta bllokuar barazinë e gjuhës
shqipe me atë maqedonase, por
edhe për t'i bllokuar proceset

reformuese të Kuvendit. Mendoj
se kjo përpjekje e VMRODPMNE mund ta zgjasë procedurën për miratimin përfundimtar të Ligjit për gjuhët,
por nuk mund ta ndaloje atë", u
shpreh Artan Grubi. Ai shtoi me
tej se po përpiqen t'i gjejnë
mënyrat për tejkalimin e kësaj
bllokade administrative që po
përpiqet të vendosë VMRODPMNE. "Po kërkojmë mënyrat
që ta tejkalojmë këtë bllokadë

administrative që po përpiqet të
vendosë
VMRO-DPMNE.
Ndërsa nuk rrezikon miratimin
e Ligjit të gjuhëve. Ajo rrezikon
proceset
reformuese
të
Republikës së Maqedonisë", u
shpreh Grubi.
Partia opozitare maqedonase
VMRO-DPMNE kundërshton
ashpër miratimin e Ligjit për
përdorimin e gjuhëve, më saktë
përdorimin zyrtar të shqipes në
Maqedoni.

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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Nisma për Kosovën ka mbajtur mbledhjen e Këshillit Kombëtar

Limaj: Shfuqizimi i Gjykatës Speciale,
më i dëmshëm se fuqizimi i saj
Kryetari i Nismës për
Kosovën, njëherësh
edhe zëvendëskryeministër, Fatmir Limaj, e
ka vlerësuar shumë të
dëmshëm për
Kosovën shfuqizimin e
Ligjit për Gjykatën
Speciale. Ai ka thënë
se Nisma as nuk
mundet ta ndalë dhe
as ta shfuqizojë
Gjykatën Speciale.
"Ne nuk e cenojmë
interesin e shtetit për
fate individuale", ka
thënë Limaj
Muhamet KOCI
PRISHTINË , 28 JANAR - Lideri i
Nismës për Kosovën, njëherësh
zëvendëskryeministër i vendit,
Fatmir Limaj, ka bërë me dije se
shfuqizimi i Gjykatës Speciale
është më i dëmshëm sesa krijimi i saj. "Ne kemi thënë se sa
herë që vjen në Kuvend
(Gjykata Speciale), ne e votojmë. E votojmë ndryshimin e
asaj gjykate. Por ne duam që
iniciativa të ketë përgjegjës dhe
adresë. Si ka qenë votimi i
gjykatës i dëmshme për
Kosovën në 2015-n, shumë më
shumë është i dëmshëm
shfuqizimi i saj në mënyrën
qysh ka ndodhur. Nisma as nuk
mundet ta ndalë dhe as ta

shfuqizojë Specialen. Ne nuk e
cenojmë interesin e shtetit për
fate individuale", ka thënë
Limaj të dielën në mbledhjen e
Këshillit Kombëtar të Nismës.
Ai ka treguar edhe një herë
arsyet se pse kanë qenë kundër
kësaj gjykate në vitin 2015. "Në
vitin 2015 nuk kemi qenë
kundër Gjykatës Speciale, sepse
nuk mund t'i themi jo drejtësisë. Ama ju kemi treguar se
çfarë po bëni. I kemi thënë po
adresimit të krimit, por jo ashtu
siç po doni ju. E dini se në çfarë

presioni
janë
ballafaquar
njerëzit për ta nënshkruar. I
kemi thënë jo një gjykate
etnike, sepse nuk ka të bëjë me
gjykimin e krimit. I kemi thënë
po një drejtësie që vrapon pas
provave, por jo një gjykate që
kërkon emra të përveçëm",
është shprehur ai.
Ndërsa kryetari i Këshillit
Kombëtar të Nismës, Jakup
Krasniqi, ka thënë se Gjykata
Speciale që nga fillimi ka pasur
synime politike. "Nisma ka
qenë e bindur se Gjykata

Speciale ka qenë padrejtësia më
e madhe që i bëhet Kosovës.
Kosova asnjëherë nuk ka merituar ta ketë një gjykatë të tillë.
Edhe sot jemi të bindur se ajo
është gjykatë politike dhe ka
synime politike shumë më
shumë se të drejtësisë, por
veprimet duhet të bëhen me
kohë. Kosova duhet të ecë duke
pasur me vete edhe gabimet
politike që i kanë bërë drejtuesit
e saj", ka thënë Krasniqi. Sipas
tij, kjo legjislaturë, përveç
Speciales, duhet t'u japë

përgjigje edhe demarkacionit
dhe asociacionit. "Kosova
vetëm nga viti 2014 kishte opozitë të mirëfilltë, e për këtë
Nisma ka një kontribut të
veçantë. Shumë procese të
dëmshme politike do të kalonin
me lehtësi sikurse opozita të
mos ishte e bashkuar. Pa
dyshim se kjo legjislaturë duhet
t'u japë udhë tri proceseve
kryesore që ka Kosova:
demarkacionit, asociacionit
dhe Gjykatës Speciale", është
shprehur Krasniqi.

Hoxhaj: Deklaratat e Vulinit mund të shkaktojnë
destabilizim të vendit
PRISHTINË , 28 JANAR (ER) Zëvendëskryeministri
i
Kosovës, Enver Hoxhaj, ka
reaguar ndaj deklaratave të
ministrit serb të Mbrojtjes,
Aleksandar Vulin, i cili të
shtunën tha se ushtria serbe po
monitoron situatën në veri të
Kosovës. Po ashtu, Vulini ka
deklaruar se "ushtria serbe do

t'i mbajë të sigurt serbët e
Kosovës".
Hoxhaj në një postim në rrjetin
social në "Twitter" ka shkruar
se deklaratat e tilla janë kërcënim
për
Kosovën.
"Deklaratat si kjo e Vulinit janë
kërcënim për sigurinë në
Kosovë dhe mund të shkaktojnë destabilizim", ka shkruar

Ministri Tahiri i përkushtuar për realizimin e të drejtave pronësore
PRISHTINË, 28 JANAR (ER) Ministri i Drejtësisë (MD),
Abelard Tahiri, ka thënë se
është i përkushtuar për realizimin e të drejtave pronësore për të gjithë qytetarët pa
dallim. Përmes një postimi
në llogarinë e vet në
"Facebook", Tahiri ka pohuar
se kuadri akademik dhe stu-

dentët duhet të ndikojnë në
vetëdijesimin e përgjithshëm
që ndryshimet në kontekst të
barazisë në të drejtat pronësore të kuptohen dhe pranohen si reforma për të
mirën tonë të përbashkët.
"Me bindjen e plotë them se
realizimi i të drejtave pronësore do të ketë ndikim thel-

bësor në reformimin e
përgjithshëm shoqëror dhe
ekonomik në Republikën e
Kosovës", ka thënë ministri
Tahiri. Ai ka shtuar se fuqizimi i sundimit të ligjit mund
të arrihet vetëm atëherë kur
forcohet sistemi i drejtësisë
në sektorin e të drejtave
pronësore.

Hoxhaj. Ai ka thënë se
përgjegjës për sigurinë në
Kosovë janë FSK-ja, KFOR-i
dhe EULEX-i. "Gjendja në
pjesën veriore është e qetë dhe
e qëndrueshme. Institucionet
përgjegjëse për siguri janë
Policia e Kosovës, FSK-ja,
KFOR-i dhe EULEX-i", ka
shkruar Hoxhaj.
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Flet për "Epokën e re", Haxhi Shala

FSK-ja do të
transformohet me
ose pa ndryshime
kushtetuese
Kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës
së Sigurisë së Kosovës (FSK), Haxhi Shala, është shprehur i bindur se Kosova
së shpejti do ta ketë ushtrinë e vet. Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka
e re", deputeti i Nismës ka shprehur optimizëm se me një lobim të institucioneve
tona dhe të bashkësisë ndërkombëtare do të arrihet tek një marrëveshje që
ndryshimet e nevojshme kushtetuese për ushtrinë të përkrahen edhe nga
deputetët serbë në Kuvendin e Kosovës. Por, sipas tij, nëse kjo nuk do të ndodhë, atëherë Kosova transformimin e FSK-së në ushtri do ta bëjë përmes ligjit,
duke ia ndërruar misionin dhe duke i dhënë kompetenca shtesë

Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 28 JANAR - Kryetari i
Komisionit për Punë të
Brendshme, Siguri dhe Forcën e
Sigurisë së Kosovës (FSK),
Haxhi Shala, ka thënë se transformimi i FSK-së në Forca të
Armatosura do të ndodhë me
ose pa ndryshime kushtetuese.

Deputeti i Nismës ka bërë me
dije se me një angazhim të
institucioneve tona dhe të
bashkësisë
ndërkombëtare
mund të arrihet te një marrëveshje
që
ndryshimet
kushtetuese për formimin e
ushtrisë t'i përkrahë edhe Lista
Serbe.
Në këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", Shala ka
treguar se lobimi për këtë çështje
duhet të shkojë deri tek
presidenti i Serbisë. "Mendoj se
me një lobim të sinqertë nga
institucionet tona do të arrijmë
një marrëveshje. Por, duhet
kërkuar edhe ndihmën e
bashkësisë ndërkombëtare në
mënyrë që të ndikojë tek
presidenti serb, pra të lobojnë
në mbështetje të ndryshimeve
kushtetuese për t'i formuar
Forcat e Armatosura", ka thënë
Shala. Ai ka paralajmëruar se
nëse kjo nuk ndodh, atëherë
Kosova do ta bëjë ushtrinë e vet
edhe
pa
ndryshime
kushtetuese. "Edhe nëse nuk
ndodh
me
ndryshime
kushtetuese, ne edhe me anë të
ligjit do të arrijmë të kemi një
transformim të FSK-së. Me anë
të këtij ligji ne vetëm emrin
s'mund t'ia ndërrojmë, kurse të

INTERVISTË AKTUALE
udhëheq javën që shkoi ishte i
ftuar të raportojë për sigurinë
në vend drejtori i Agjencisë së
Kosovës për Inteligjencë,
Driton Gashi. Sipas informacioneve që kemi deri tani,
gjendja e sigurisë në vend
është në nivelin e duhur. Kemi
pasur raste kur në medie
raportohej se mund të ketë
trazira rreth sigurisë në vend,
por ju them se situata e sigurisë
deri më tani është e qetë në
gjithë territorin e Kosovës.

gjitha elementët e tjera mund
t'ia atribuojmë FSK-së", është
shprehur ai.
Shala ka vlerësuar se çështja e
ushtrisë do të diskutohet në
Kuvend në muajin maj. "Në
planin legjislativ që do ta kemi
në muajin maj pritet ta sjellim
edhe Ligjin për FSK-në në
Kuvend. Kështu është paraparë
të jetë. Pra, në planin strategjik e
kemi futur edhe FSK-në. Besoj
se edhe kryeministrit i vendit, z.
Haradinaj, por edhe kabineti
qeveritar do të bisedojnë me
partnerët e koalicionit, edhe me
Listën Serbe për këtë çështje, në
mënyrë që mos të shkohet me
Ligj për transformimin e FSKsë, por të shkohet me
ndryshime kushtetuese", ka
thënë Shala.
Sa i përket gjendjes së sigurisë
në vend, Shala ka thënë se është
e qetë. Ai ka thënë se vrasja e
politikanit serb Oliver Ivanoviq
nuk mund të ndikojë në destabilizimin e gjendjes në veri.
"Epoka e re": Z. Shala, pas
ngjarjeve të fundit në veri të
Kosovës, cila është gjendja e
sigurisë në vend, veçanërisht në
pjesën e veriut?
Shala: Në komisionin që unë

"Epoka e re": Disa ditë para se
të ndodhë vrasja e Oliver
Ivanoviqit kishte një paralajmërim nga Departamenti
Amerikan i Shtetit për qytetarët
amerikanë që veprojnë në
Kosovë, që mos ta vizitojnë
pjesën e veriut. Nuk mund të
konsiderohet ky si paralajmërim se situata mund të
eskalojë?
Shala: Edhe për këtë çështje
kemi biseduar. Situata e
sigurisë në vend është nën
vëzhgimin e institucioneve të
sigurisë. Sa i përket terrorizmit
dhe pjesëmarrjes së qytetarëve
tanë në ISIS, ne nuk kemi pasur
raste që kanë të bëjnë me
grupe apo me numër të madh
individësh. Shkuarjet e disa
individëve në Siri ishin më
shumë individuale. Pra, nuk
besoj se mund të ketë sulme
terroriste në vend. Nga
informacionet që kemi deri më
tani nuk mund të themi se
kanosemi nga ndonjë situatë
terroriste nga shqiptarët,
ndërsa është temë tjetër nëse
ISIS-i organizon ndonjë sulm
me njerëz të shteteve të tjera.
Andaj, mund t'ju them se
njerëzit që jetojnë në Kosovë
apo edhe ata që kanë jetuar në
të
kaluarën
në
Kosovë
nuk mund të sjellin rrezik sa iu
përket sulmeve.
"Epoka e re": Prej kohësh flitet
për transformimin e FSK-së në
ushtri. Kur pritet të ndodhë ky
transformim?
Shala: Në planin legjislativ që
do ta kemi në muajin maj pritet
ta sjellim edhe Ligjin për
FSK-në në Kuvend. Kështu
është paraparë të jetë. Pra, në
planin strategjik e kemi futur
edhe FSK-në. Besoj se edhe
kryeministrit i vendit, z.
Haradinaj, por edhe kabineti
qeveritar do të bisedojnë me
partnerët e koalicionit, edhe
me Listën Serbe për këtë çështje,
në mënyrë që mos të shkohet
me Ligj për transformimin e
FSK-së, por të shkohet me
ndryshime kushtetuese.
"Epoka e re": Sa jeni optimist
se Lista Serbe do t'i përkrahë
ndryshimet kushtetuese për
transformimin e FSK-së në
ushtri?
Shala: Në qoftë se nuk ndodhin
ndryshimet
kushtetuese,
atëherë me ligj do t'i japim
kompetenca shtesë FSK-së. Në
këtë kontekst besoj se edhe
qytetarët serbë në Kosovë e
kanë kuptuar se Republika e
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Kosovës është vendi ku do të
jetojnë ata dhe fëmijët e tyre.
Bazuar edhe në deklaratën e
presidentit serb që ishte në
Kosovë, u nënkuptua se serbët
e Kosovës duhet ta kthejnë
kokën kah institucionet e
sigurisë në vend. Mendoj se me
një lobim të sinqertë nga
institucionet tona do të arrijmë
një marrëveshje. Por, duhet
kërkuar edhe ndihmën e
bashkësisë ndërkombëtare në
mënyrë që të ndikojë tek
presidenti serb, pra të lobojnë
në mbështetje të ndryshimeve
kushtetuese për t'i formuar
Forcat e Armatosura. Edhe
nëse nuk ndodh me ndryshime
kushtetuese, ne edhe me anë të
Ligjit do të arrijmë që të kemi
një transformim të FSK-së. Me
anë të këtij ligji ne vetëm emrin
s'mund t'ia ndërrojmë, kurse të
gjitha elementet e tjera mund
t'ia atribuojmë FSK-së.
"Epoka e re": Sa është e
gatshme Kosova ta ketë
ushtrinë e vet kur dihet se
ushtria kërkon buxhet shtesë
për armatim dhe trajnime?
Shala: Në këtë aspekt ne po e
bëjmë ushtrinë që t'ia ndërrojmë
misionin dhe të kemi mundësi
të kapaciteteve operacionale
në FSK. Ne jemi të pajisur me
kazerma dhe me armatim.
Përpjekja e institucioneve të
Kosovës është t'i japim detyra
shtesë FSK-së, pastaj të veprojmë
në bazë të ligjit. Është me
rëndësi t'i fillojmë procedurat
në transformimin e FSK-së që
kjo forcë të ketë mision të ri.
Kurse sa i përket çështjes së
armatimit dhe buxhetit, nuk do
të jetë fort problem.
Pjesëtarët e FSK-së janë të
trajnuar mirë. Ata kanë marrë
pjesë në shumë trajnime dhe
kanë fituar çmime në gara të
ndryshme ndërkombëtare. Ne
mund të marrim donacione
edhe nga NATO-ja dhe shtetet
e tjera, pasi edhe atyre mund
t'u nevojitet FSK-ja kur bëhet
fjalë për sigurinë e nivelit të
lartë, jashtë vendit.
"Epoka e re": Ka pasur
deklarime se edhe nëse transformohet FSK-ja në ushtri, ajo
nuk mund të shkojë në veri.
Shala: Gradualisht gjërat kanë
filluar të ndryshojnë pasi kanë
filluar bisedimet në Bruksel.
Pra, ata kanë filluar të integrohen
në sistemin gjyqësor. Kështu
që, për sigurinë e tyre ata do të
binden që ta kenë atje edhe
FSK-në.
"Epoka e re": Këto ditë kishte
deklarata nga zyrtarë të lartë të
Serbisë se "Serbia për tri orë
mund ta pushtojë veriun e
Kosovës"?
Shala: Jemi mësuar tashmë me
deklarata të tilla të zyrtarëve
serbë. Gabimet që i kanë bërë
më parë serbët, tani po i bëjnë
prapë. Individi që ka deklaruar
kështu ka mundësi të ketë qenë
i dehur dhe i ndikuar nga
folklori i tyre.
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Vështirësohet
anëtarësimi i Kosovës
në organizatat
ndërkombëtare
PRISHTINË, 28 JANAR - Analistë të
çështjeve politike kanë bërë me
dije se anëtarësimi i Kosovës në
organizatat ndërkombëtare do të
bëhet edhe më i vështirë pas
acarimit të raporteve me vendet
aleate të Bashkimit Evropian dhe
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës. Përkeqësimi i raporteve
ndërmjet liderëve politikë dhe
shteteve mike të Kosovës erdhi pas
mospajtimeve që u shfaqën në dy
nga çështjet më të rëndësishme
aktualisht në skenën politike të
Kosovës, siç është ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të
kufirit me Malin e Zi dhe nisma
për shfuqizimin e Ligjit për
Gjykatën Speciale për krime lufte.
Analisti i çështjeve politike, Ilir
Ibrahimi, në një prononcim për
"Radion Evropa e Lirë" ka thënë se
nga i gjithë ky dëmtim i raporteve
do të ketë pasoja të mëdha për
qytetarët dhe të ardhmen e vendit.
"Ky është një hap prapa në relacionet që shteti i Kosovës i ka pasur
me këto vende mike. Në vend se të
ndërtohen dhe forcohen këto
marrëdhënie që i kemi pasur, ne
jemi duke i dëmtuar ato dhe kjo e
dëmton edhe të ardhmen e vendit
në rrugën drejt integrimeve
euroatlantike, mirëpo edhe në
integrimin e Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare
ku pa dyshim do të ketë nevojë për
ndihmën e këtyre vendeve mike",
është shprehur Ibrahimi.
Që nga shpallja e pavarësisë më 17
shkurt të vitit 2008, Kosova është
bërë anëtare e shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë
edhe organizatat më të rëndësishme financiare dhe sportive.
Përderisa e arritura kryesore në
raportet me BE-në mbetet
Marrëveshja
e
StabilizimAsociimit, e cila ka filluar të zbatohet nga prilli i vitit 2016. Por, nuk ka
arritur ta rrumbullakojë subjektivitetin e saj ndërkombëtar, pasi
nuk është bërë pjesë e Organizatës
së Kombeve të Bashkuara dhe
organizatave të tjera që ndërlidhen me OKB-në.
Tre vjetët e fundit, me gjithë paralajmërimet të zyrtarëve më të
lartë të shtetit, Kosova nuk arriti të
bëhet anëtare e UNESCO-s
(Agjencisë për Kulturë, Shkencë
dhe Arsim e Kombeve të
Bashkuara), Këshillit të Evropës

dhe as INTERPOL-it (Policisë
Ndërkombëtare).
Anëtarësimi i Kosovës në
mekanizmat ndërkombëtarë, siç
është
Fondi
Monetar
Ndërkombëtar
dhe
Banka
Botërore, ishte ndihmuar nga
vendet aleate. Anëtarësimi i
Kosovës në këta dy mekanizma
kishte ndihmuar vendin në
zhvillimin ekonomik.
Drejtori ekzekutiv i Odës
Ekonomike Amerikane në Kosovë,
Arian Zeka, ka thënë për "Radion
Evropa e Lirë" se janë vendet
aleate të Bashkimit Evropian dhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
që kanë ndihmuar që Kosova të
jetë jo vetëm shtet i pavarur, por
edhe anëtar i shumë mekanizmave ndërkombëtarë. "Dëmtimi i
mundshëm i raporteve me këto
shtete mike do të pamundësonte
ose do ta pengonte Kosovën në
anëtarësimin në institucioneve të
tjera, së paku nuk do të mund të
llogarisim në mbështetjen e këtyre
shteteve. Duke e ditur që ekziston
edhe një numër i madh i shteteve
që nuk e njohin pavarësinë e
Kosovës dhe duke ditur që dy-tre
shtete të fuqishme përdorin
autoritetin e tyre qe ta pengojnë
avancimin e Kosovës në aspekt të
njohjes ndërkombëtare, kjo do të
ishte një fatkeqësi tjetër e radhës
për vendin", ka deklaruar Zeka.
Një nga problemet që mund të
paraqitet nga situata e krijuar
ndërmjet lidershipit politik të
Kosovës dhe aleatëve të saj, Zeka
thotë se është edhe tërheqja e
investimeve të huaja. "Një dëm që
nuk mund të matet në aspektin
material është dëmi që do t'i bëhet
imazhit të vendit, ku edhe
investitorët potencialë do të kenë
parasysh gjithmonë gjatë marrjes
së vendimeve të tyre. Ne duhet të
punojmë që ta përmirësojmë
imazhin e jo ta dëmtojmë atë", ka
vlerësuar Zeka.
Kosovën që nga shpallja e
pavarësisë më 17 shkurt të vitit
2008 e kanë njohur 115 shtete.
Ndërkohë, janë edhe pesë shtetet
anëtare të Bashkimit Evropian që
nuk e kanë njohur pavarësinë e
Kosovës. Problemet me anëtarësimin e Kosovës në organizatat
ndërkombëtare ndërlidhen edhe
me mosnjohjen e saj nga këto pesë
shtete të BE-së.

06

AKTUALE

E HËNË, 29 JANAR 2018

Delawie, prokurorëve: Vazhdojeni
luftojeni korrupsionin
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të
Amerikës (ShBA) në Prishtinë, Greg Delawie,
ka ftuar prokurorët ta vazhdojnë punën e tyre
në luftën ndaj korrupsionit. Ai ka theksuar se
dy prej prioriteteve të tij janë ta ndihmojnë
Kosovën në sundimin e ligjit dhe luftimin
e korrupsionit
Qendresa RAMA
PRISHTINË ,
28
JANAR
Kryeprokurori
i
Shtetit,
Aleksandër Lumezi, ka thënë se
prokuroria që drejton gjatë vitit
të kaluar ka treguar efikasitetin
më të lartë deri më tani, duke
zgjidhur gjithsej 66 235 lëndë të
natyrave të ndryshme. Në konferencën vjetore të prokurorëve,
e cila është mbështetur nga
Ambasada e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës në
Prishtinë, Lumezi ka pohuar se
në vitin 2017 Prokuroria e
Shtetit ka treguar rezultate të
mira edhe në përqindjen e
aktakuzave të vërtetuara. "Për
këtë dëshmon fakti se 87 % të
aktakuzave kanë përfunduar me
aktgjykime dënuese", është
shprehur ai. Po ashtu, kryeprokurori Lumezi ka thënë se
gjatë vitit 2017 Prokuroria e
Shtetit ka treguar performancë

të mirë edhe në trajtimin e
rasteve të terrorizmit. "Si rezultat i punës së përbashkët me
institucionet e tjera, numri i
shtetasve të Kosovës në luftërat
jashtë vendit është ulur në
mënyrë radikale", është shprehur Lumezi. Ai ka thënë se këtë
vit pret angazhim maksimal nga
të gjithë prokurorët e shtetit në
luftën kundër krimit të
organizuar, korrupsionit, terrorizmit, krimet e luftës, në veçanti
vrasjet e pandriçuara të figurave
publike para, gjatë dhe pas
luftës.
Ndërsa kryesuesi i Këshillit
Prokurorial të Kosovës, Blerim
Isufaj, ka bërë thirrje për
avancimin e sistemit prokurorial,
duke aplikuar standarde të larta
në rekrutimin, vlerësimin,
disiplinimin dhe trajnimit të
prokurorëve. Isufaj ka veçuar
punën e madhe që është bërë
për integrimin e prokurorëve
nga komunitetet joshumicë në

Kosovë dhe fillimin e punës në
kushte normale të Prokurorisë
Themelore në Mitrovicë. "Ne
kemi arritur ta konsolidojmë
sistemin e vlerësimit të performancës së prokurorëve dhe po
punojmë pandërprerë për
avancimin e tij bazuar në
standardet më të mira për këtë
qellim", ka thënë Isufaj.
Ndërkaq ambasadori i Shteteve
të Bashkuara të Amerikës, në
Prishtinë, Greg Delawie, ka ftuar

prokurorët ta vazhdojnë punën
e tyre të pakompromis në luftën
ndaj korrupsionit. Ai ka theksuar se dy prej prioriteteve të tij
janë ta ndihmojnë Kosovën në
sundimin e ligjit dhe luftimin e
korrupsionit. "E di që nuk jam i
vetmi që e them se rezultatet në
luftën kundër korrupsionit kanë
lënë përshtypje. Populli i Kosovës
nuk beson se institucionet e
sundimit të ligjit punojnë seriozisht për ta luftuar korrupsionin.

Ju duhet të punoni në mënyrë
vendimtare dhe ta ndryshoni këtë
sepse fundja ju i prini kësaj lufte
dhe sytë e kosovarëve janë tek ju.
Korrupsioni ndal zhvillimin e
demokracisë, ndikon negativisht
në zhvillimin ekonomik dhe thekson pabarazinë sociale. Ju nxis të
gjithëve që profesionalisht t'i
ndiqni penalisht të gjitha rastet e
korrupsionit me profesionalizëm
dhe përkushtim", është shprehur
Delawie.

Komandanti i KFOR-it: Situata e sigurisë
në Kosovë është e qetë
PRISHTINË, 28 JANAR - Pavarësisht
prej ngjarjeve të fundit që kanë
ndodhur në veri, situata në
Kosovë është e qetë. Kështu ka
thënë në një intervistë për
"Kosovapress" komandanti i
KFOR-it, gjenerali Salvatore
Cuoci. Ai ka theksuar se NATO-ja
e përkrah transformimin e FSK-së
në Forcë të Armatosur vetëm
nëse
bëhet
nëpërmjet
ndryshimeve kushtetuese.
Cuoci ka thënë se edhe pas ngjarjeve të fundit në veri, ku është
vrarë politikani serb Oliver
Ivanoviq, KFOR-i me të gjitha
institucionet e tjera të sigurisë në
Kosovë është angazhuar për
mbajtjen e një situate të qetë.
Gjeneral Cuoci ka thënë se rasti

Haradinaj vlerëson angazhimin e deputetit Labinot Tahiri
PRISHTINË, 28 JANAR (ER) Kryeministri
i
vendit,
Ramush Haradinaj, ka pritur
të dielën në zyrën e vet
deputetin e Kuvendit të
Kosovës nga radhët e
Aleancës Kosova e Re (AKR),
Labinot Tahiri. Haradinaj

përmes një postimi në llogarinë e vet në "Facebook" ka
shkruar se ishte kënaqësi për
të të bashkëbisedojë me
deputetin Labinot Tahiri për
temat aktuale në vend dhe
për shqetësimet e qytetarëve.
"E vlerësoj angazhimin e tij të

sinqertë për t'u dhënë
zgjidhje temave të interesit
nacional në të mirë të
qytetarëve", ka shkruar
Haradinaj.
Labinot Tahiri ditë më parë
ka dhënë dorëheqje nga
kryesia e AKR-së.

në fjalë në njëfarë mënyre ka
prekur pak gjendjen e sigurisë në
vend. Komandanti i KFOR-it ka
folur edhe për takimin me shefin
e Shtabit të Ushtrisë së Serbisë,
gjeneral Lubisha Dikoviq, i cili
pati thënë se është njoftuar nga
komandanti i KFOR-it se mund të
ketë trazira në Kosovë, megjithatë
Cuoci ka pohuar se nuk ka nevojë
për shqetësim në këtë drejtim.
Më tutje, komandanti i KFOR-it
ka thënë se nuk ka ndonjë plan
për zvogëlimin e trupave të
KFOR-it në Kosovë. Megjithëse në
momentin kur kjo do të ndodhë,
ai ka thënë se është një sinjal i
mirë dhe shenjë e aftësisë se
Kosova mund t'i kryejë vetë
detyrat e veta.
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Prishtina është renditur në vendin e parë për nivelin e lartë të ndotjes së ajrit

Ndotja e ajrit në kryeqytet,
më e larta në gjithë botën

Niveli i lartë i ndotjes në kryeqytet tashmë është bërë shqetësim edhe
për zyrtarët shtetërorë. Ata u kanë bërë thirrje qytetarëve ta reduktojnë
përdorimin e veturave dhe përdorimin e thëngjillit për ngrohje në mënyrë
që të ulet niveli i ndotjes. Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
Albena Reshitaj, ka thënë se është e shqetësuar me këtë gjendje të ajrit
por, sipas saj, ky problem nuk mund të zgjidhet me shkop magjik.
Reshitaj ka treguar se është në fazën finale miratimi i ligjit të ri i cili do
t'i rregullojë sektorët që kanë të bëjnë me ndotjen e ajrit
Shqipe HETEMI
PRISHTINË, 28 JANAR - Ministrja e
Mjedisit
dhe
Planifikimit
Hapësinor (MMPH), Albena
Reshitaj, ka thënë të dielën se është
e shqetësuar për rritjen e nivelit të
ndotjes së ajrit në kryeqytet.
Megjithatë, ajo ka deklaruar se
këtë problem nuk mund ta zgjidhë
me shkop magjik. "Të dashur
qytetarë, ndaj me ju shqetësimin
për rritjen e nivelit të ndotjes së
ajrit këto ditë në kryeqytetin tonë.
Jam duke punuar me përkushtim
për gjetjen e mënyrave profesionale
për reduktimin e ndotjes së ajrit.
Kam krijuar grupin për hartimin e
planit të aktiviteteve për
reduktimin e ndotjes së ajrit, kam
kërkuar nga ekspertët e fushës që
të sjellin informacione për
gjendjen dhe alternativat e
mundshme të përmirësimit të tij
në kohë reale. Ju të gjithë e dini se
gjërat nuk zgjidhen me shkop
magjik, aq më pak në vendin tonë
ku problemet janë të shtresuara e
të trashëguara", ka shkruar
Reshitaj në llogarinë e vet në
"Facebook".
Ajo ka thënë se është duke u
angazhuar që ndotja e ajrit të
bëhet prioritet i Qeverisë. Sipas
Reshitajt, në pjesët e tjera të
Kosovës mbizotëron gjendje më e
mirë e ajrit, për dallim nga

Prishtina. "Në të kaluarën realiteti i
ndotjes së ajrit edhe është demantuar. Ne nuk e mohojmë atë,
përkundrazi e potencojmë dhe
luftojmë ta bëjmë prioritet edhe
institucional edhe shoqëror. Në të
gjitha pjesët e tjera të Kosovës
mbizotëron gjendje më e mirë e
ajrit. Në kryeqytetin tonë të
mbingarkuar dhe rrethinën e tij,
për shumë vite me radhë ka
ekzistuar një gjendje alarmante e
vlerave të larta të ndotjes së ajrit,
por asnjëherë ndotja e ajrit nuk
është vënë si prioritet i qeverisë,
madje ende asnjëherë që nga
paslufta nuk ka pasur komunikim
ndërinstitucional të aktorëve
përgjegjës dhe kompetentë për
mbrojtjen e mjedisit. Ne i takuam
të gjithë ministrat e linjës, hartuam
planin e aktiviteteve në faza,
identifikuam ndotësit më të
mëdhenj, vizituam KEK-un dhe
kërkuam
nga
inspektorati
kontrolle më të rrepta e gjoba për
të gjithë ata që ndotin ajrin", është
shprehur Reshitaj.
Ajo u ka bërë thirrje qytetarëve ta
reduktojnë përdorimin e veturave
dhe përdorimin e thëngjillit për
ngrohje në mënyrë që të ulet niveli
i ndotjes së ajrit. "Prandaj, të
nderuar qytetarë, ju ekspertë
kritikë të situatës, mirëpres
angazhimin tuaj për reduktimin e
ndotjes së ajrit, duke reduktuar
përdorimin e veturave, përdorim-

in e thëngjillit për ngrohje si dhe
duke dhënë kontributin tuaj
konkret për reduktimin e ndotjes
së ajrit", ka theksuar ministrja.
Reshitaj ka bërë me dije se është në
fazën finale miratimi i ligjit të ri, i
cili do t'i rregullojë sektorët që
kanë të bëjnë me ndotjen e ajrit.
"Trashëguam një ligj për mbrojtjen
eajrit nga ndotja që kishte zbrazëtira
dhe ishte i pazbatueshëm, kurse
tani jemi në fazën e miratimit të
ligjit të ri, që do t'i rregullojë
sektorët që kanë të bëjnë me
ndotjen e ajrit, duke përfshirë edhe
përdorimin e lëndëve djegëse si
ndotës të ajrit. E di që përdorimi i
thëngjillit ka kosto më të ulët, por
disa herë e kam thënë dhe po e
potencoj sërish, se kostoja për
shërim nga sëmundjet që vijnë nga
ndotja e ajrit është shumë më e
lartë", është shprehur Reshitaj.
Ajo ka treguar se është pajtuar me
kryetarin e Prishtinës që kur ka
tejkalime të mëdha të normave të
lejuara të ndotjes së ajrit, të
reduktohet qarkullimi i veturave
duke bërë pa pagesë transportin
publik.
"Për t'i koordinuar
veprimet, u takuam edhe me
kryetarin e Komunës së Prishtinës
Shpend Ahmeti. Ne u pajtuam që
në periudhat kohore kur kemi
tejkalime të mëdha të normave të
lejuara të ndotjes së ajrit, ta reduktojmë qarkullimin e veturave në
disa lagje duke bërë pa pagesë

Ahmeti fton institucionet
përgjegjëse për të diskutuar
për ndotjen e ajrit
Për ndotjen e ajrit ka reaguar
edhe kryetari i Komunës së
Prishtinës, Shpend Ahmeti. Ai ka
bërë me dije se komuna do të
vazhdojë të marrë masa
afatshkurta dhe afatmesme në
përputhje me vlerësimet dhe
analizat e të gjitha institucioneve
përgjegjëse në Kosovë. "Në takim
me
ministren
Reshitaj
kemi diskutuar edhe hapat
afatshkurtër e ku ne si komunë,
pasi t'i marrim të dhënat zyrtare
nga ministria, do të mund të
mbyllnim rrugë të kryeqytetit për
qarkullim (përveç transportit
publik) në orare të caktuara. Edhe
pse për shkak të pozitës së
Prishtinës, ndotja më e madhe
është në mbrëmje kur nuk ka
qarkullim të veturave. Javën tjetër
mund të priten reduktime në
trafik për shkak të gjendjes
momentale. Kjo gjendje është e
rëndë edhe për shkak të kushteve
atmosferike që janë paralajmëruar për Kosovën, Maqedoninë e
Bullgarinë. I bëj ftesë Qeverisë që
t'i mbledhë të gjitha institucionet
përgjegjëse, përfshirë komunat e
prekura, për të diskutuar për
masat e mundshme afatshkurta",
ka shkruar Ahmeti në llogarinë e
transportin publik, gjë që shumë
shpejt shpresoj se do të realizohet.
Veturat e shumta, KEK-u, përdorimi i thëngjillit (madje edhe
gomave) për ngrohje, kushtet e
pafavorshme atmosferike, janë
faktorët kryesorë të ndotjes së ajrit.
Ne duhet të punojmë me përkush-

vet në "Facebook".
Ai ka thënë se termocentralet,
metodat alternative të ngrohjes
(djegia e drunjve dhe qymyrit),
trafiku, kushtet atmosferike dhe
gjelbërimi i pamjaftueshëm e
ndërtimet vazhdojnë të jenë
burimet kryesore të ndotjes.
Sipas Ahmetit, në aspektin
afatmesëm zgjerimi i ngrohjes
qendrore, reforma e Transportit
Publik si dhe ngritja e
vazhdueshme e hapësirave
gjelbëruese mund ta përmirësojnë
gjendjen e ajrit. Edhe grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike
të Kosovës (LDK) ka shprehur
shqetësim për ndotjen e ajrit në
Prishtinë dhe rrethinën e saj.
Grupi parlamentar i LDK-së ka
bërë me dije se për shkak të
kësaj gjendje do t'i ftojë në
raportim ministren e Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor,
kryeshefin e Agjencisë për
Mbrojtjen e Mjedisit, drejtorin e
KEK-ut, atë të Institutit
Kombëtar të Shëndetit Publik si
dhe institucionet kompetente
për sanimin e gjendjes së krijuar
që rrezikon shëndetin e popullatës së kryeqytetit dhe
rrethinës.
tim dhe pandërprerë jo vetëm kur
ballafaqohemi me situatën, por të
krijojmë një vetëdijesim që
angazhimi ynë si institucione dhe
shoqëri dhe aplikimi i strategjisë
për mbrojtje të mjedisit të jetë i
përhershëm",
ka
theksuar
Reshitaj.
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Qytetarët e veriut kanë borxh
13 milionë euro për ujin
Banorët e komunave veriore të Kosovës që nga
përfundimi i luftës së fundit në Kosovë nuk i
kanë paguar faturat për shërbime të ujit. Rreth
700 mijë euro në vit apo më se 13 milionë euro
për 19 vjet llogaritet vlera e faturave të ujit të
shpenzuar, e të cilat nuk paguhen nga banorët
e këtyre komunave
MITROVICË, 28 JANAR - Katër komunat
veriore
të
Kosovës:
Leposaviqi, Mitrovica Veriore,
Zubin Potoku dhe Zveçani, janë
të banuara me shumicë serbe, të
cilat ndër vite kanë funksionuar
jashtë
sistemit
juridikkushtetues të Kosovës.
Hysni Feka, ushtrues detyre i
udhëheqësit të Departamentit të
Tarifave
në
Autoritetin
Rregullator për Shërbimin e Ujit
(ARRU), ka thënë për "Radion
Evropa e Lirë" se gjatë një viti
mbi katër milionë metra kub ujë
janë dërguar në atë pjesë, me një
çmim prej 0.17 eurosh centë, për
metër kub. Kurse çmimi i ujit për
një metër kub, sipas tij, për konsumatorët e pjesës jugore, është
rreth dyfish më e lartë.
Faturat e shpenzuara të ujit,
sipas Hysni Fekës, nuk arrijnë te
konsumatorët që banojnë në atë
pjesë. "Kompania rajonale
'Mitrovica', e mat ujin përmes tre
ujëmatësve, në baza mujore.
Raporton në ARRU, se sa ujë ka
shkuar në pjesën veriore.
Mirëpo, nuk ka një mekanizëm
apo nuk ka një metodë, me të
cilën kompania rajonale e ujit ta
dërgojë faturën te pranuesi i
faturës. Nuk ka dikush që e pranon faturën e ujit nga ujësjellësi
'Mitrovica'", ka deklaruar Feka.
Edhe disa nga qytetarët e asaj

pjesë e pranojnë se nuk e
paguajnë ujin madje, sipas tyre,
duke e konfirmuar edhe atë që e
thonë në ujësjellës, se për
shpenzimet e bëra nuk u shkojnë
fare as faturat.
Njëri nga ta është Vitomir
Zhivkoviq nga Mitrovica veriore.
Ai thotë se nuk e di se kujt duhet
t'ia paguajë faturat për ujin.
"Ende nuk kemi marrë asgjë
zyrtarisht. Kështu që deri më sot
nuk kemi paguar. Do të
paguanim sikur ta dinim kujt t'ia
paguajmë dhe ta marrim
vërtetimin se kemi paguar",
është shprehur Zhivkoviq.
Ndërkaq Slavica Marinkoviq,
qytetare po nga Mitrovica, thotë
se nuk i kujtohet se kur ka paguar
për herë të fundit për ujin e
shpenzuar. "Në fakt, nuk e di se
kur e kam marrë për herë të fundit faturën për ujin, madje nuk e
di se a ekziston matësi i gjendjes
së shpenzimit të ujit në banesën
ku jetoj", ka treguar Marinkoviq.
Kompania Rajonale, Ujësjellësi
"Mitrovica", që gjendet në
Shipol, është e vetmja kompani e
licencuar që kryen veprimtarinë
e furnizimit me ujë të pijshëm
dhe mirëmbajtjen e kanalizimit
në rajonin e Mitrovicës, ku
përfshihen komunat e banuara
me shumicë serbe. Kjo kompani
është nën ombrellën e Autoritetit

Rregullator të Shërbimeve të
Ujit. Për mospagesën e faturave
të shpenzuara të ujit, nga
banorët e asaj pjese, institucioni i
Avokatit të Popullit vitin e kaluar
ka hapur hetim zyrtar.
Avokati i Popullit, Hilmi Jashari,
ka treguar për "Radion Evropa e
Lirë" se për këtë çështje ka biseduar
me autoritetet kompetente dhe
pret veprime të drejta. Në të
kundërtën, thotë ai, ky institucion do të dalë me një qëndrim
publik se a ka të bëjë me shkelje
të të drejtave të njeriut.
Shqetësuese, sipas Jasharit,
përveç mospagesave të faturave,
mbetet çmimi i ndryshëm i ujit
për pjesën veriore dhe pjesën
jugore. "Nëse nuk ka ndonjë
veprim, atëherë ne, si institucion
i Avokatit të Popullit, gjithsesi do
të dalim me ndonjë qëndrim,
raport dhe me rekomandime
konkrete dhe do të vlerësojmë se
a ka pasur shkelje të ligjit apo jo",
ka deklaruar Jashari.

Kush e bën pagesën e
këtyre faturave?
Vazhdon të mbetet dilemë se
kush e bënë pagesën e këtyre
faturave për ujin e shpenzuar në
katër komunat veriore?
Hysni Feka ka bërë me dije se
Qeveria e Kosovës pothuajse për
çdo vit bën subvencionim në
shuma të ndryshme financiare
në mënyrë që të mundësohet
operimi i kompanisë. "Këtë
pagesë nuk e bën askush. Kjo
çështje ka mbetur pezull.
Mirëpo, për ta mundësuar
operimin e kompanisë, Qeveria
në baza të rregullta vjetore, por jo

gjithmonë në shuma të njëjta,
paguan shpenzime ekstra për
vazhdimin e veprimtarisë së
kompanisë 'Mitrovica'", ka
thënë Feka.
Por, ekspertë për çështje
ekonomike thonë se paratë me
të cilat Qeveria e Kosovës po e
subvencionon
kompaninë
rajonale "Mitrovica" janë taksa të
qytetarëve të Kosovës.
Naim Gashi, ekspert për çështje
ekonomike, ka thënë për "REL"
se qytetarët nga pjesë të
ndryshme të Kosovës paguajnë
faturat e ujit të shpenzuar në
pjesën veriore. "Në fakt, praktika
që rryma dhe uji i shpenzuar në
veri të paguhet nga taksapaguesit
kosovarë, mendoj se është një
padrejtësi elementare, e cila u
bëhet qytetarëve të Kosovës dhe
bie ndesh me të gjitha konventat
dhe standardet ndërkombëtare.
Është pabarazi, edhe sociale,
edhe qytetare, që një pjesë e
qytetarëve t'i paguajnë faturat,
ndërsa pjesa tjetër të mos i
paguajë. E minojnë shtetin e
Kosovës, njëkohësisht me taksat
e qytetarëve të Kosovës paguhen
faturat e qytetarëve në veri", ka
pohuar Gashi.
Subvencionimi për shpenzimet e
ujit për konsumatorët e asaj
pjese nga Qeveria e Kosovës konsiderohet si zgjedhje e papërshtatshme edhe për Avokatin e
Popullit, Hilmi Jashari. "Në fund
të fundit edhe subvencionet janë
pjesë që nxirren nga taksat e
qytetarëve të vendit, pavarësisht
se kush janë ata. Dhe nuk
mundet një pjesë të ngarkohet
dhe një pjesë tjetër të konsiderohet që duhet të përkrahet me

subvencione, pasi kemi të bëjmë
me të njëjtin mall, pra me ujin,
që paguhet si shërbim publik",
ka thënë Jashari.
Për shkak të mospagesës dhe
borxheve, në viset e tjera kompanitë e ujit zakonisht aplikojnë
masa ndëshkuese, duke i
shkyçur nga rrjeti konsumatorët
borxhlinj. Por, një gjë e tillë nuk
ndodh në veri. Hysni Feka ka
potencuar faktin se problemi i
mospagesës së faturave të ujit
nga banorët e pjesës veriore
është, sipas tij, problem politik.
Ai ka treguar se kompania
rajonale "Mitrovica", për shkak
të borxheve ka tentuar disa herë
t'i shkëpusë nga rrjeti i furnizimit të ujit banorët e asaj pjese, por
që gjithmonë ka ndërhyrë politika. "Përmes presionit që i ka bërë
Qeveria kompanisë së ujit nuk
është arritur asnjëherë të shkëputet pjesa veriore nga furnizimi
i rrjetit të ujësjellësit", ka theksuar Feka.
Përveç mospagesës së faturave të
ujit të shpenzuar, banorët e kësaj
pjese nuk paguajnë as faturat e
energjisë elektrike, që llogariten
tetë milionë euro në vit. Edhe për
këtë çështje Avokati i Popullit
kishte iniciuar hetime duke dërguar lëndën edhe në gjykatë.
Kurse Gjykata e Apelit ka marrë
vendim që Zyra e Rregullatorit të
Energjisë Elektrike ta pezullojë
vendimin që rryma e shpenzuar
për atë pjesë të faturohet për
qytetarët e rajoneve tjera.
Kurse ZRRE-ja ka vendosur që
nga dhjetori i vitit të kaluar që
faturat e energjisë elektrike për
konsumatorë të llogariten 3.5 për
qind më pak.
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Bisedë me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës (OEK), Safet Gërxhaliu

Kosova duhet të nxjerrë pako fiskale
për diasporën

Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës (OEK),
Safet Gërxhaliu, ka kritikuar institucionet e vendit për trajtimin joadekuat të diasporës. Ai ka
thënë se është shqetësuese se për diasporën
flitet vetëm në aspektin financiar. Gërxhaliu ka
deklaruar për "Epokën e re" se, krahas pakos
fiskale, në Kosovë duhet të miratohet edhe një
pako e tillë fiskale vetëm për diasporën. Ai ka
thënë se me fuqinë ekonomike që ka diaspora,
do të mund të përfshihej në shumë projekte
madhore në vendin tonë
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 28 JANAR - Kryetari i
Odës Ekonomike të Kosovës
(OEK), Safet Gërxhaliu, ka thënë
se është shqetësuese që për
diasporën flitet vetëm në aspektin
financiar. Në këtë bisedë për
"Epokën e re", Gërxhaliu ka
deklaruar se diaspora është
ambasadorja më e mirë e
Kosovës në botë. "Çështja e diasporës më prekë thellë në zemër,
sepse kam vepruar me vite të tëra
në diasporë. Është shqetësuese
kur në Kosovë flitet për diasporën
vetëm në dimensionin financiar.
Diaspora meriton një qasje pak
më ndryshe, në rend të parë nga
aspekti financiar, psikologjik dhe
në aspektin e edukimit. Mbi të

gjitha, duhet të kuptohet se
shqiptarët në diasporë janë
ambasadorët e zemrës për
Kosovën por, për fat të keq,
Kosova ata po i trajton vetëm si
burim financiar", është shprehur
ai.
Gërxhaliu ka theksuar se
diasporës i bëhet nënçmim edhe
sa i përket ndihmës financiare që
sjell në Kosovë. "Një nënçmim
tjetër që i bëhet diasporës është
kur thuhet se, sipas të dhënave të
Bankës Botërore, diaspora ka
dërguar 560 deri në 600 milionë
euro", është shprehur Gërxhaliu.
Në këtë kontekst, Gërxhaliu ka
thënë se kontributi i diasporës
është më i madh se 600 milionë
euro. "Si OEK mendojmë se minimumi i kontributit të diasporës
është 1 miliard e 600 milionë

euro, pasi ata dërgojnë para në tri
forma. Në formën e drejtpërdrejtë përmes institucioneve
financiare, në formën indirekte
përmes dërgesave jozyrtare dhe
në formën kur ata qëndrojnë vetë
në Kosovë", ka deklaruar ai.
Gërxhaliu ka thënë se është e
pandershme kur paragjykohet
puna dhe kontributi i diasporës.
Ai ka theksuar se, krahas pakos
fiskale, në Kosovë duhet të
miratohet edhe një pako e tillë
fiskale vetëm për diasporën.
"Është shqetësuese kur djersa e
diasporës, e cila dedikohet për
Kosovën, paraprakisht është e
gjykuar dhe e eksportuar përmes
parasë së gatshme nga jashtë.
Besoj se nëse flasim për pako
fiskale ose ndryshime fiskale për
ta mbështetur prodhimin vendor, atëherë duhet ta kemi si
çështje urgjente një pako fiskale
që duhet të jetë e dedikuar vetëm
për diasporën. Paraja e tyre duhet
të jetë në funksion të krijimit të
vendeve të reja të punës, në funksion të shkollimit, të transferimit
të dijes dhe sistemit 'know-how'
dhe, mbi të gjitha, në funksion të
përmirësimit të bilancit të
pagesave, pasi nuk i bëhet nder
Kosovës nëse edhe më tutje
vazhdohet me avazin e eksportit
të parasë së gatshme", është
shprehur Gërxhaliu.

Diaspora mund
të ishte aksionarja
më e mirë në projektet
madhore
Kryetari i Odës Ekonomike të
Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka
folur edhe për mundësinë e
diasporës që të jetë aksionare
në projektet madhore në
Kosovë. Ai ka thënë se me
fuqinë ekonomike që ka
diaspora do të mund të
përfshihej në projektin e
termocentralit "Kosova e re".
Në këtë kontekst, Gërxhaliu
është shprehur i bindur se
vetëm diaspora do të mund ta
ndërtonte një termocentral të
tillë. "Është një temë mjaft
interesante sepse nëse analizoni paratë e deponuara të
diasporës në Zvicër, Austri
dhe Gjermani, janë afër 3
miliardë euro të deponuara,
kurse ne me vite të tëra flasim
për një projekt siç është
'Kosova e re', në vlerë mbi një
miliard eurosh. Tash shtrohet
pyetja se kush do të duhej ta
iniciojë një debat të mirëfilltë

që aksionare e këtij projekti
madhor të jetë diaspora, e cila
ndoshta ka mundësi që komplet financimin ta bëjë vetë,
vetëm që fillimisht i është
dashur ta organizojë formën e
krijimit të investitorëve ose të
një platformë organizative",
ka vlerësuar Gërxhaliu.
Kryetari i OEK-ut ka pohuar e
diaspora do të mund të ishte
aksionare edhe në projekte të
tjera të cilat janë jetike për
zhvillimin e vendit. "Këtu nuk
është vetëm 'Kosova e re'.
Kemi të bëjmë edhe me
Brezovicën dhe projekte të
shumta të cilat vërtet diaspora
do të kishte mundur të jetë
aksionare kryesore", është
shprehur ai. Ai ka thënë se
Kosova do të kishte fuqi tjetër
ekonomike sikurse t'i ketë
partneritet investues në mes
të Qeverisë së Kosovës dhe
diasporës.
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Pacientët e sëmurë me dializë në Deçan
ankohen për kushtet e transportit
DEÇAN, 28 JANAR - Tri herë në javë
pacientët që kanë nevojë për
dializë udhëtojnë nga Deçani
drejt Spitalit të Pejës për ta marrë
terapinë e tyre, mirëpo ata
ankohen me kushtet e automjetit
transportues të siguruar nga
komuna.
Pacienti Dervish Demhasaj ka
thënë për "Kallxo.com" se kombi
me të cilin udhëtojnë tri herë në
javë nuk i ka kushtet e mira për
bartjen e të sëmurëve, sidomos
gjatë ditëve të ftohta të dimrit.
"Ne jemi më të diskriminuarit në
komunë të Deçanit. Këqyre çfarë
kerri kemi. Shiu na pikë në midis.
Shikoni karriget", është ankuar
Demhasaj.
Ai ka treguar se transporti me të
cilin udhëtojnë u është ndarë nga
Komuna e Deçanit por, sipas tij,
ai nuk i plotëson kushtet për
bartjen e pacientëve për në spital.
Edhe pacienti tjetër Riza Çeku

është ankuar për kushtet e
automjetit transportues që i
bartë nga Deçani për Spitalin
Regjional të Pejës. "Ky as nuk ka
nxehje, as nuk ka karrige, as s'ka
ftohje, as amortizim", ka thënë
Çeku. Sipas tij, këto kushte po
ndikojnë edhe në shëndetin e
tyre, sidomos pas marrjes së
terapisë.
Edhe përkundër premtimeve të
dhëna gjatë fushatës zgjedhore
për zgjidhje të problemit, pacientët
thonë se asgjë nuk ka lëvizur.
Në anën tjetër, drejtori i Qendrës
Kryesore të Mjekësisë Familjare
në Deçan, Selmon Berisha, ka
thënë se janë në dijeni
për shqetësimin e pacientëve në
dializë.
Ai ka pohuar se nga 20 pacientë
sa janë gjithsej në këtë komunë,
14 prej tyre u paguhen 50 litra
derivate për udhëtim, kurse 6 prej
tyre udhëtojnë me transportin e

siguruar nga komuna për ta.
Berisha ka theksuar se transporti
aktual nuk është në gjendje aq të
keqe, mirëpo ka premtuar se
brenda pak kohe do të sigurohet
një automjet i ri. Rreth këtij prob-

lemi ai ka thënë se ka biseduar me
kryetarin e Komunës së Deçanit,
Bashkim Ramosaj, nga i cili ka
marrë mbështetje. "Menjëherë
projekti i parë të cilin ne do ta
tenderojmë është kombi për

pacientët të cilët janë në dializë.
Domethënë, është projekti i parë
në shkurt. Ne do t'i fillojmë
procedurat e tenderimit, e sa do
të zgjasë, nuk varet prej neve", ka
deklaruar Berisha.

Aliu: Spitali i Ferizajt u iniciua nga unë,
Sfarqa e zvogëloi projektin
FERIZAJ, 28 JANAR (ER) - Kryetari i
Komunës së Ferizajt, Agim Aliu,
ka thënë se Muharrem Sfarqa
është duke e manipuluar
opinionin me paraqitjet e tij
lidhur me Spitalin e Ferizajt. Aliu
ka bërë me dije se vetë e ka
iniciuar ndërtimin e këtij spitali.
"Ka ndodhur ajo që unë e kam
thënë gjatë gjithë kohës në
fushatë zgjedhore. Jam duke u
rikthyer në pozicionin e kryetarit
të komunës për t'i përfunduar
projektet që kam nisur. Një nga
ata projekte që kam nisur ka qenë
edhe ky i ndërtimit të spitalit", ka
është shprehur Aliu. Ai ka thënë
se Sfarqa duhet t'i gëzohet

nënshkrimit të projektit të
Spitalit pasi, sipas tij, ky projekt
është nisur nga vetë Aliu.
"Zyrtarizimi i Spitalit të Ferizajt
është bërë në qershor të vitit
2012. Pikërisht në këtë sallë ia
kam dorëzuar edhe projektin
asokohe
ministrit
Agani.
Dokument është i arkivuar.
Çështja ka shkuar gjatë katër
vjetëve të fundit të qeverisjes në
forma të ndryshme, në tri forma
të tenderimit, duke u anuluar
tenderët. Pra, asnjëherë nuk është
zgjidhur çështja e spitalit rajonal.
Madje është ndërruar edhe
lokacioni dhe sërish nuk e kemi
pasur spitalin", ka thënë Aliu.

Mbahet punëtoria mbi të drejtat pronësore Sot përurohet laboratori për
GJILAN, 28 JANAR (ER) - Programi i
USAID-it për të Drejtat
Pronësore në Kosovë (PRP) dhe
Universiteti "Kadri Zeka" në
Gjilan kanë organizuar punëtorinë njëditore me temë "Fuqizimi
i qytetarëve: adresimi i sfidave në
të drejtat pronësore".
Qëllimi i kësaj punëtorie është t'u
ofrojë studentëve të drejtësisë
dhe të shkencave sociale mësim

mbi sfidat praktike, ligjore dhe
politike me të cilat ballafaqohet
Kosova në sektorin e pronës dhe
masat
dhe
reformat
e
propozuara në Strategjinë
Kombëtare për të Drejtat
Pronësore për t'i adresuar më pas
këto sfida.
Rektori i Universitetit Publik
"Kadri Zeka" në Gjilan, Bajram
Kosumi, ka thënë se gjatë këtij viti

UKZ-ja do të punojë për ta bërë
projektin ideor të kompasit. Ai
duke u ndërlidhur me temën e
punëtorisë, ka thënë se prona
kurrë nuk ka qenë e mjaftueshme
për shkak të numrit të madh të
popullsisë. Njëherësh, rektori
Kosumi ka thënë se ligji për
pronën është i mirë, por në praktikë nuk funksionon si duhet për
shkak të traditës së vendit tonë.

analiza bujqësore dhe serra
eksperimentale në Pejë
PEJË, 28 JANAR (ER) Sot (e hënë) në orën
11:00 në Institutin
Bujqësor në Pejë do
të bëhet përurimi i
laboratorit për analiza të produkteve
bujqësore dhe serrës
eksperimentale. Ky
investim është realizuar në kuadër të
projektit
italian
"KosAgri", të cilin e ka
mbështetur
edhe
Ministria e Bujqësisë,
Pylltarisë
dhe
Zhvillimit Rural. Në ceremoninë
e përurimit të këtyre investimeve do të marrë pjesë ministri i MBPZhR-së, Nenad
Rikalo, ambasadori i Italisë në

Kosovë, Piero Cristoforo Sardi,
udhëheqës të Institutit Bujqësor
në Bari të Italisë, dekani i
Fakultetit të Bujqësisë në
Universitetin e Prishtinës, si
dhe palë të tjera të interesit.
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Dhembja dhe krenaria në të njëjtën
kohë dhe në të njëjtin vend

Shkruan: prof.
Rexhep ABAZI
Ditë e premte, 12 janar 2018,
duhej të ishte e ftohtë dhe me
dëborë. Por, jo. Ishte një ditë e
cila i ngjante fillimpranverës,
kohë me diell dhe temperaturë
të lartë mbi zero. Profesori,
veprimtari dhe luftëtari i lirisë,
Behram Hoti, një ditë më parë
më ftoi për të shkuar në një
fshat të Drenicës për të shprehur ngushëllime për ndarjen
nga jeta të një ish-luftëtari të
UÇK-së. Nuk e pyeta ku? Por,
vetëm në orën sa nisemi dhe
nga cili vend? Sepse unë kur
përmendet Drenica edhe
natën nuk pretoj të nisem. Më
tha nesër, ora 9.00, tek rrethi i
Flamurit.
U takuam në kohën e caktuar
dhe së bashku edhe me dy profesorë të tjerë, prof. Nexhat
Ballancën nga Dibra dhe prof.
Ibrahim Kuçin nga Dukagjini
dhe u nisëm për në fshatin
Baks, tek familja Salihu, djali i
të cilëve kishte ndërruar jetë
para ca ditësh dhe ishte dita e
fundit për shprehje ngushëllimesh, apo siç themi ne në
Medvegjë, e të pamës.
I ndjeri, Sabri (Ahmet) Salihu
ishte luftëtar i UÇK-së deri në
çlirimin e Kosovës, sipas traditës së trashëguar nga babai,
gjyshi e stërgjyshërit e tij, të
cilët kurrë nuk kishin ngurruar
ta kapnin pushkën në mbrojtje
të atdheut. Por, ja jeta e ka fillimin dhe mbarimin, mbase
kjo është përcaktim i Allahut të
Madhëruar. I qoftë i lehtë dheu
i Kosovës.
E pamja mbahej në xhaminë e
fshatit sepse siç e pamë edhe
ne dhe siç treguan njerëzit e
vendit, nuk kishte pasur vend
tjetër që do t'i zinte njerëzit që
vinin për ngushëllime.
Në oborrin e xhamisë pritnin e
përcillnin afro njëqind burra
(shumica të rinj) dhe unë
mendova se të gjithë kishin
dalë në pritje…por jo, kur
hymë në xhami, ajo ishte e
mbushur përplot me njerëz,
ndoshta dyqind veta, familjar,
shokë, miq e dashamirë të
rrethinës.
Me dinjitet të lartë pritjen e
bënin: haxhi Ahmet Salihu
(babai i të ndjerit Sabri
Salihut), islamologu Beqir
(Rrahman) Salihu, prof. dr.
Abdyl Salihu, mulla Hajrullah

Hoxha, Haki (Ahmet) Salihu,
Fahri A. Salihu, Skender Rr.
Salihu, Hajzer Rr. Salihu, Idriz
(Smajl) Banjaku (dajë i të
ndjerit), Bekë Galica (nip i
Heroit Azem Galicës), Jashar
(Zymer) Likoci (këshilltar në
K.K. Skenderaj), mësimdhënës
të shkollës së Çirezit e shumë
familjarë, shokë, miq e
bashkëfshatarë të tjerë.
Profesor Bajram Hoti (mik i
kësaj familje), duke kërkuar
falje nga të pranishmit, i
njoftoi se sot për ngushëllime
në familjen Salihu kanë ardhur
tre profesorë nga pjesë të
ndryshme të trojeve shqiptare,
nga Dibra, nga Dukagjini e nga
Medvegja
(prof.
Nexhat
Ballanca, prof. Ibrahim Kuçi
dhe prof. Rexhep Abazi),
moment i cili bëri përshtypje
të veçantë tek të pranishmit ku
gjendej për ngushëllime edhe
kryetari
i
komunës
së
Skenderajt, Bekim Jashari, me
bashkëpunëtorët e tij dhe i cili
u ofrua dhe na përshëndeti me
një respekt të kulturës së
familjes së shenjtë e heroike të
Jasharajve të Prekazit. Mbase,
nga respekti kërkuan që ne të
ulemi në krye të vendit, siç i
thoshin ata dhe në emër të
grupit më autorizuan që unë t'i
shprehu ngushëllimet familjes
Salihu, që unë e bëra sipas
zakoneve të shqiptarëve të
Medvegjës, e që ishte e njëjtë
me këto që i pashë këtu. Por,
duke respektuar momentin
dhe rastin për se kishim ardhur, unë ceka edhe një veçanti
të Bashkësisë Islame të
Kosovës, e cila si institucion i
vetëm deri tani ua ka shtrirë
dorën vëllazërore shqiptarëve
të Medvegjës, duke qenë gjithnjë prezentë në ato treva, e në
veçanti me dërgimin e një
imami që nga viti 2004, që
përkujdeset për besimtarët e
fesë islame në Medvegjë. Më
motivoi prezenca e Efendi
Hajrullah Hoxhës, meritë e
madhe e të cilit, përveq të
tjerëve, ishte që Medvegja të
jetë në vëmendjen e përhershme të BIK-së, prandaj atij
dhe nëpërmes tij BIK-së dhe
kryetarit
Efendi
Naim
Tërnavës dhe bashkëpunëtorëve të tij, u shpreha falënderimet më të sinqerta për
këtë mirëkuptim vëllazëror.
Kuptohet që çdo veprimtari ka
rregullat e veta, andaj edhe kjo
postmortore gjithashtu, por në
shenjë respekti familjarët na
lutën për të drekuar, por ne
duke i falënderuar, nuk kishim
nevojë për dreke, atëherë ata e
bënë një precedent, nuk na
lëshuan pa pirë kafe, që nuk
praktikohet në këso rastesh.
Mbase, për ngushëllime vinin
njerëz pandërprerë, ne u

kërkuam "izën" për t'u larguar.
Për të na përcjellë dolën gati se
të gjithë me në krye islamologun Efendi Beqir Rr. Salihun,
duke na falënderuar për
nderin dhe rrugën që kishim
bërë për ngushëllime.
Ishte kjo pjesa e parë dhe qëllimi i shkuarjes në Drenicë, por
në të kthyer, profesori, veprimtari, luftëtari dhe veteran i
UÇK-së, i palodhuri z. Behram
Hoti, për të cilin në një fjalë
rasti Efendi Hajrullah Hoxha
tha: "vetëm prof. Hoti di,
mundet dhe i bën bashkë
intelektualët shqiptarë nga të
gjitha trojet shqiptare…" na
bëri edhe befasi të shumta
duke na treguar momente të
lavdishme nga e kaluara e
largët dhe e afërt në këto treva
heroike shqiptare.
Fillimisht na ndali tek përmendorja e dëshmorit të parë nga
lufta e fundit çlirimtare, e
mësuesit Jonuz Lladrovcit, i
pushkatuar nga forcat armike,
në afërsi të Gurit të plakës.
Me të hyrë në Albanën e

Madhe, mbi kokë na rrinin
Bjeshkët e bukura të Drenicës
krenare, Çiçavica, Zonja e
Madhe dhe Zonja e Vogël, Guri
i
Plakës,
fshati
heroik
Likoshan, ku më 28 dhe 29
nëntor të vitit 1997 u bë
masakra e parë e 52 të
masakruarve
në
Drenicë
(burra, gra, pleq e fëmijë, të
cilët u varrosën me pjesëmarrjen e njëqind e pesëdhjetë
mijë shqiptarëve nga të gjitha
trojet shqiptare. Po në këtë
vend edhe plasi beteja e parë e
UÇK-së
kundër
forcave
policore, ushtarake e paramilitare të Serbisë thotë prof. Hoti
dhe vazhdon…në të cilën u
vranë një tog armiqsh por
edhe nga radhët e UÇK-së u
plagosën luftëtarët: Sabit
Lladrovci, Sabit Geci, Sahit
Jashari…dhe situata ishte
shumë e vështirë deri sa në
ndihmë u erdhi komandanti i
përjetshëm Adem Jashari më
luftëtarët e tij dhe i nxori të
plagosurit që gjendeshin në
rrezik, për t'i dërguar në

shërim në Ticë të Rrezes së
Hotit, nën përkujdesjen e
kirurgut legjendar të UÇK-së
Dr. Fadil Bekës. Beteja u
zhvillua tek Gjashtë lisat
binjakë të Likoshanit.
Në vazhdim, në anën e djathtë
të rrugës dukej fshati Gradicë i
trimit Mehmet Gradica, kurse
në të majtë, para se të hyhet në
Çirez,
dukej
Kalaja
e
Lladrovcit, në të cilën ranë
heroikisht Xheva dhe Fehmi
Lladrovci.
Në fshatin Çirez dukeshin gërmadhat e xhamisë së rrënuar
në të cilën ishin bërë masakrat
e këtij fshati e në dalje të tij
pamë varrezat e të vrarëve e të
masakruarve, simbol i rezistencës dhe vuajtjes shqiptare
të kësaj treve heroike.
Dhe kështu, dalëngadalë i
ofroheshim Prishtinës, nga ky
rrugëtim shumë interesant
dhe i paharruar, të cilin profesor
Hoti na bëri aq impresionues
saqë do të mbetet shumë gjatë
në kujtesën tonë.
Medvegjë, 20 janar 2018
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ShBA-jja dhe Polonia e kundërshtojnë gazsjellësin Rusi - Gjermani
VARSHAVË, 28 JANAR - Shtetet e
Bashkuara dhe Polonia janë
shprehur kundër gazsjellësit të
planifikuar për ta lidhur Rusinë
me Gjermaninë, duke thënë se e
politizon energjinë dhe i shkatërron
përpjekjet për të bërë Evropën më
pak të varur nga burimet ruse.
Ky gazsjellës, i njohur me emrin,
Rrjedha Veriore 2 (Nord Stream 2),
do ta anashkalojë Poloninë, ndërsa
vendet e Evropës Lindore mbesin

të varura nga Rusia.
Duke folur në Varshavë, sekretari
amerikan i Shtetit, Rex Tillerson,
tha se gazsjellësi "nuk është pjesë e
shëndoshë e infrastrukturës" për
stabilitetin energjetik të Evropës.
"Sikur Polonia, Shtetet e
Bashkuara e kundërshtojnë gazsjellësin Rrjedha Veriore 2", tha
Tillersoni në konferencën me
gazetarë, së bashku me ministrin e
Jashtëm të Polonisë, Jacek

Czaputowicz.
"Ne këtë e shohim si shkatërrim të
stabilitetit të përgjithshëm të
sigurisë së energjisë në Evropë,
duke i dhënë Rusisë edhe një mjet
tjetër për ta politizuar energjinë",
tha Tillersoni.
Ky gazsjellës do të jetë i dyti që
gazin rus direkt e dërgon në
Gjermani
dhe
Evropën
Perëndimore, nëpër Detin Baltik, e
jo nëpër Ukrainë dhe Poloni.

Bota e shënoi Ditën e
Përkujtimit të Holokaustit
Në Varshavë, sekretari amerikan i Shtetit, Rex
Tillerson, ka marrë pjesë në një ceremoni
solemne të përkujtimit të hebrenjve, të cilët u
vranë gjatë revoltës kundër forcave gjermane në
vitin 1943
VARSHAVË, 28 JANAR - Të mbijetuarit e moshuar janë tubuar të
shtunën në ish-kampin e vdekjes në Aushvic derisa liderët
politikë janë shprehur se gjenocidi nazist duhet të vazhdojë të
shërbejë si vërejtje, derisa në
gjithë botën është shënuar Dita
Ndërkombëtare e Përkujtimit të
Holokaustit, 27 Janari.
Përkujtimet janë mbajtur pas
muzgut, pas përfundimit të ceremonisë hebreje, Sabbath, për
shënimin e 73-vjetorit të çlirimit
të Aushvicit, që gjendet në
pjesën jugore të Polonisë.
Në kryeqytetin e këtij vendi,
Varshavë, sekretari amerikan i
Shtetit, Rex Tillerson, ka marrë

pjesë në një ceremoni solemne
të përkujtimit të hebrenjve, të
cilët u vranë gjatë revoltës
kundër forcave gjermane në
vitin 1943.
Kancelarja gjermane Angela
Merkel, duke e shënuar këtë
ditë, tha se shkollat, ku tashmë
mësohet për të kaluarën e
Gjermanisë naziste, duhet të
punojnë fuqishëm në këtë
çështje, në mënyrë që nxënësit
imigrantë nga vendet arabe të
mos "kryejnë anti-semitizëm".
Megjithatë, ka pasur edhe
kundërthënie.
Izraeli i ka bërë thirrje Polonisë
ta ndryshojë legjislacionin e
miratuar këtë javë në parla-

mentin e këtij vendi, me të cilin
konsiderohet ilegal përdorimi i
deklaratave që sugjerojnë se
Polonia bart çfarëdo përgjegjësie
për krimet kundër njerëzimit të
kryera nga Gjermania naziste në

tokën e Polonisë.
Me këtë legjislacion parashihet
se fjalitë sikur "kampet polake të
vdekjes" do të dënoheshin me
burgim deri në tri vjet.
"Ky legjislacion është i pabazë

dhe unë fuqishëm e kundërshtoj
atë", tha kryeministri izraelit
Benjamin Netanyahu.
Kampet ishin krijuar dhe shfrytëzuar pasi nazistët e okupuan
Poloninë në vitin 1939.

Spanja bllokon Puigdemont të marrë postin e presidentit
MADRID, 28 JANAR - Gjykata
Kushtetuese e Spanjës ka bllokuar
ish-presidentin katalanas Carles
Puigdemont që të marrë përsëri atë
post.
Gjykata Kushtetuese vendosi të
shtunën se ish-presidenti i kërkuar
nuk mund të kryente detyrën nga
jashtë vendit nëse kthehej në postin
presidencial përmes një votimi të
parlamentit rajonal të martën.
Puigdemont ka thënë se mund ta

bëjë betimin në distancë përmes
një videokonference.
Kryeministri spanjoll Mariano
Rajoy ka thënë se Puigdemont nuk
mund të kryejë detyrën si president
katalanas gjatë mërgimit dhe se
nëse zgjidhet atëherë pezullimi i
autonomisë së Katalonjës do të
mbetet në fuqi.
Puigdemont është i vetmi kandidat
për president.
Ai udhëhoqi përpjekjet e vitit të

kaluar për referendumin për ndarjen e Katalonjës nga Spanja, i cili u
mbështet nga shumica e njerëzve
që votuan. Pasi qeveria në Madrid
shpërndau parlamentin dhe pezulloi autonominë e rajonit,
Puigdemont iku në Bruksel. Ai përballet me arrestim nëse kthehet në
Spanjë.
Udhëheqësit e tjerë të lëvizjes së
pavarësisë mbeten në mërgim ose
në burg në Spanjë.

Arrestohet kreu i opozitës ruse, Aleksei Navalny
MOSKË, 28 JANAR - Policia në
Moskë ka arrestuar kreun e
opozitës Aleksei Navalny në një
tubim të thirrur prej tij për të
protestuar ndaj zgjedhjeve presidenciale të Rusisë në mars.
Navalny shkroi në Twetter "Më
kanë arrestuar", dhe u kërkoi
mbështetësve të tij të bashkohen
me demonstratën.
Më herët të dielën, Policia e
Moskës hyri në selinë e partisë së
Navalny, ku transmetimi i drejtpërdrejtë i videos tregoi policinë
që mori në pyetje dhe arrestoi
disa anëtarë të stafit të tij.

Kreu i opozitës thotë se votimi i
marsit duhet bojkotuar, duke i
quajtur ato "pseudo-zgjedhore".
Ai kishte bërë thirrje për demonstrata të dielën kundër zgjedhjeve në mbarë Rusinë.
Navalny kishte thënë të dielën
në një mesazh videoje se prania
e madhe e policisë në demonstrata nuk do ta ndalonte atë që
të merrte pjesë.
Navalny është ndaluar të kandidojë në zgjedhjet presidenciale
për shkak të një dënimi të pezulluar me burg për akuza që ai
thotë se ishin të fabrikuara. Ai

pretendon se presidenti rus
Vladimir Putin, i cili ka kaluar 17
vitet e fundit si president ose
kryeministër, ka qenë në pushtet
për një kohë të gjatë. Navalny
thotë se popullariteti i Putinit
është kryesisht për shkak të
medieve shtetërore të njëanshme dhe një sistemi zgjedhor
që përjashton kundërshtarët
legjitimë.
Putin, një ish-oficer i KGB-së, po
kandidon si i pavarur, një
vendim që disa vëzhgues besojnë se do ta rriste imazhin e tij si
një udhëheqës i një kombi në

vend të një figure politike partiake.
Aleatët e kanë lavdëruar Putinin
për rivendosjen e krenarisë

kombëtare dhe rritjen e pozitës
së Rusisë si një udhëheqës global me ndërhyrjet ushtarake në
Siri dhe Ukrainë.
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Ismail Kadare mbush 82 vjet
PRISHTINË, 28 JANAR - Më 28 janar
të vitit 1936, 82 vjet më parë,
lindi shkrimtari i shquar shqiptar, Ismail Kadare. Kadare lindi
në Gjirokastër, ku përfundoi
edhe arsimin e mesëm. Ai është
një nga shkrimtarët më gjenialë
bashkëkohorë, disa herë i
nominuar për çmimin "Nobel"
në letërsi. Ai shquhet për novela,
romane, por ka botuar edhe
vëllime me poezi dhe sprova.
Në vitin 1958 mbaroi degën e
Gjuhës e të Letërsisë në
Universitetin e Tiranës, për të
vazhduar më pas në Moskë me
studime për dy vjet në Institutin
e Letërsisë Botërore "Maksim
Gorki" (1958-1960).
Kadare është një nga shkrimtarët më të mëdhenj të letërsisë
shqipe dhe një nga shkrimtarët
më të mëdhenj të letërsisë
botërore bashkëkohore.
Me veprën e tij, që ka shënuar
një numër rekord të përkthimeve (mbi 45 gjuhë të huaja)
ai e ka bërë të njohur Shqipërinë
në botë, me historinë dhe me
kulturën e saj shekullore. Rrugën
e krijimtarisë letrare e nisi si poet
që në vitet e gjimnazit
"Frymëzimet djaloshare", 1954,
"Ëndërrimet", (1957), por u bë i
njohur sidomos me vëllimin
"Shekulli im" (1961), që u pasua

nga vëllimet e tjera poetike, si:
"Përse mendohen këto male"
(1964), "Motive me diell" (1968)
dhe "Koha" (1976).
Vepra poetike e Ismail Kadaresë
shquhet për idetë e thella dhe
për figuracionin e pasur e origjinal.
Në fushën e prozës Ismail
Kadare ka lëvruar tregimin, novelën dhe romanin. Vepra e parë e
rëndësishme e Ismail Kadaresë
në prozë është romani "Qyteti
pa reklama", që nuk u lejua të
botohej i plotë deri në vitin 2003.
Prozën e tij e karakterizojnë
përgjithësimet e gjëra historikofilozofike, subjekti i ngjeshur
dhe mendimi i thellë i shprehur
shpesh me anë të parabolës, mbi
bazën e asociacionit apo të
analogjive historike. Ideja e
romanit "Gjenerali i ushtrisë së
vdekur" (1964) është shpirti
liridashës i popullit shqiptar.
Temën e shpirtit të pamposhtur
të shqiptarëve nëpër shekuj
autori e trajtoi edhe në romanin
"Kështjella" (1975). Në romanin
"Kronikë në gur" (1970) Kadare
kritikoi psikologjinë provinciale
dhe traditat prapanike.
Probleme të rëndësishme të
historisë janë trajtuar edhe në
përmbledhjet me tregime e
novela "Emblema e dikurshme"

(1977), "Ura me tri harqe" (1978)
dhe "Gjakftohtësia" (1980). E
veçanta e talentit të Ismail
Kadaresë shfaqet sidomos në
trajtimin, nga një këndvështrim i
ri, i temës historike dhe në
tingëllimin e mprehtë aktual që
është i aftë t'i japë asaj.
Një nga krijimet më të shquara
të Ismail Kadaresë dhe të të
gjithë letërsisë së re shqiptare
është romani "Pallati i ëndrrave"
(1981).
Shumica e veprave të Ismail
Kadaresë janë përkthyer e botuar

në mbi 45 gjuhë të botës dhe
janë pritur shumë mirë nga publiku lexues. Ai është shkrimtari
shqiptar më i njohur në botë.
Në vjeshtën e vitit 1990 Ismail
Kadare vendosi të largohet nga
Shqipëria dhe të qëndrojë në
Paris. Shkrimtari në atë kohë e
përligji
këtë
largim
me
"mungesën e ndryshimeve
demokratike". Autoritetet e
kohës e dënuan largimin e
Ismail Kadaresë, por krijimtaria
e tij nuk u ndalua. Në vitin 1990
e më pas vepra e tij bëhet shpre-

hja më e fuqishme e vlerave
gjuhësore dhe artistike të
shqipes letrare. Letërsia e Ismail
Kadaresë pas vitit 1990 bart të
njëjtat tipare thelbësore të asaj
të
mëparshme:
frymën
etnografike dhe shpërfaqjen e
identitetit shqiptar.
Ismail Kadare është laureat i
shumë
çmimeve
letrare
kombëtare dhe ndërkombëtare.
Që nga viti 1994 Ismail Kadare
është anëtar korrespondent i
Akademisë së Shkencave Morale
dhe Politike të Francës dhe
anëtar i jashtëm i AShAK-ut. Ka
qenë delegat në Kongresin e
Drejtshkrimit (1972). Në vitin
2005 fitoi çmimin "The Booker
Prize Man".
Ismail Kadare është dekoruar
nga presidenti i Republikës së
Shqipërisë me Urdhrin "Nderi i
Kombit" dhe nga shteti francez
me urdhrat "Kryqi i Legjionit të
Nderit" e "Oficer i Legjionit të
Nderit". Ismail Kadare më 23. 6.
2012 u nderua me Çmimin e
madh spanjoll, "Princi i Asturias
për Letërsi", një nga çmimet më
prestigjioze letrare në botë. Ai
doli fitues mes 31 kandidatëve
nga 25 vende të ndryshme të
botës ku dallohet emri i Milan
Kunderas apo i italianit Antonio
Cabucchi.

Haradinaj uron
Kadarenë: Vepra
juaj madhore do t'i
mbijetojë ndër shekuj
PRISHTINË, 28 JANAR (ER) Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, ka bërë një dedikim
të veçantë për shkrimtarin e
njohur Ismail Kadare me rastin
e ditëlindjes së tij të 82-të. Në
mesazhin e tij drejtuar shkrimtarit të njohur, Haradinaj
shkruan se krijimet e tij do t'u
mbijetojnë shekujve. "I dashur
Ismail Kadare, me rastin e
ditëlindjes sate të 82-të pranoni
urimet e mia të ngrohta për
shëndet të mirë. Dëshiroj që

Thaçi: Kadare emrin e letërsisë
shqipe e ngriti në përmasa
të letërsisë së përbotshme
PRISHTINË , 28 JANAR (ER) Presidenti i Republikës së
Kosovës, Hashim Thaçi, ka
uruar shkrimtarin Ismail
Kadare me rastin e 82-vjetorit
të lindjes. "Me rastin e 82-vjetorit të lindjes së shkrimtarit

të shquar shqiptar Ismail
Kadare, i shprehim urimet më
të mira. Me veprimtarinë e tij
të gjerë artistike, Ismail
Kadare emrin e letërsisë
shqipe e ngriti në përmasa të
letërsisë së përbotshme.

Duke i uruar shëndet, nga
Ismail Kadare presim edhe
më tutje rrumbullakime të
krijimtarisë
së
tij
të
nobelueshme", ka shkruar
Thaçi në llogarinë e vet në
"Facebook".

lexuesit t'i jepni ende perla nga
arti juaj i madh letrar. Kurse
familjes, shumë dashuri e ngrohtësi. Vepra juaj madhore do të
mbijetojë ndër shekuj, kurse
fjala juaj e fuqishme, në
mbështetje të kauzës së lirisë së
Kosovës, do t'u shërbejë
brezave si kujtesë se nuk ishim
vetëm. I dashur Kadare, urime
datëlindja dhe festofshi edhe
shumë vite të tjera, i rrethuar
me familjen, miqtë dhe librat",
ka shkruar Haradinaj.

14

MEDIALE

E HËNË, 29 JANAR 2018

BARSOLETA E DITËS

E jashtëzakonshme

Rekord në Dubai,
filxhani i çajit më i
madh në botë

Dy shokë:
- Bir, a i di rregullat e hajnisë?
- Jo. Çfarë rregulla?
- Nëse e zë hajnin në shtëpi t'u vjedhë dhe e rreh, ty të burgosë policia, jo atë.
- E pse?
- Sepse ai është në orar të punës.

Dubai ka thyer sërish një tjetër rekord botëror, këtë herë
duke krijuar filxhanin më të madh të çajit në botë.
Filxhani i çajit është 3.66 metra i lartë dhe ka një diametër
prej 1.42 metrash. Ky filxhan mund të mbajë një volum
prej 5 000 litrash. Për ta mbushur filxhanin u përdorën
155 kilogramë çaj, 270 kilogramë qumësht pluhur dhe
360 kilogramë sheqer.

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)

Vullkani Mayon ka shpërthyer përsëri në
provincën Albay. /AP/
E rrallë

Rindërtohet fytyra e adoleshentes
që jetoi 9 000 vjet më parë

Shkencëtarët kanë rindërtuar fytyrën e një
adoleshenteje që ka jetuar 9 000 vjet më parë
për të treguar se si dukeshin njerëzit në
periudhën mesolitike, rreth 7 000 vjet para
Krishtit. Sipas ekspertëve, njerëzit kishin më
shumë tipare mashkullore, si për burrat ashtu
edhe për gratë. Tiparet e fytyrës, karakteristikat
e kësaj adoleshenteje u rindërtua nga arkeologu
dhe skulptori suedez Oscar Nilsson.

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

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

DASHI
Nëse keni
organizuar
një festë
ose një takim
interesant sot, do të dilni
shumë të kënaqur. Ju do të
jeni në qendër të
vëmendjes.

DEMI
Jeni shumë
krenar dhe
ambicioz
dhe nuk
pranoni që edhe ju mund të
gaboni. Kjo lloj sjelljeje do
t'ju bëjë shumë dëm në
komunikim.

BINJAKËT
Sot dita do
të kalojë
qetë dhe
nuk do të
keni ato debate që ju kanë
shoqëruar kohët e fundit me
partnerin.

GAFORRJA
Edhe pse
sot në
punë do të
gjeni një
ambient agresiv, ju nuk do të
ndikoheni. Jeni shumë të
qartë në objektivat tuaja.

LUANI
Sot keni
vendosur
që dita do
të jetë më
shumë aktivitete. Çdo gjë
varet nga një përgjigje që do
të jepni në fund të ditës.

VIRGJËRESHA
Seksi dhe
dashuria
më në
fund po
bashkohen për ju. Sot dita
do të jetë shumë
pasionante.

PESHORJA
Do të keni
fat në lojë
sot, por jo
në dashuri.
Një zënkë me partnerin do
t'ju mërzisë dhe do të
mbylleni në vetvete.

AKREPI
Sot do t'u
tregoni
eprorëve
tuaj se sa të
zotë jeni. Keni kaq kohë që
dëshironi ta evidentoni
punën tuaj dhe sot do të jetë
dita.

SHIGJETARI
Dita do të
kalojë në
shoqëri të
mirë dhe ju
do të besoni tek një miku
juaj një sekret të
rëndësishëm.

BRICJAPI
Edhe pse
keni pasur
paragjykime
karshi një
personi, sot do të zhduken
të gjitha. Bashkëpunimi juaj
në të ardhmen do të jetë
mjaft i ngushtë.

UJORI
Po
merreni
qetësisht
me interesat
tuaja sot dhe çdo gjë tjetër
ka kaluar në plan të dytë.
Pasditja paraqitet e qetë.

PESHQIT
Ditë e
lumtur
dhe me
planetët në
anën tuaj. Sot nuk do të
zhgënjeheni nga ato
momente që do t'ju ofrojë
dita.
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Shakira provokon
sërish

N

jihet si një ndër femrat më
provokuese në klipet që
realizon dhe këtë e ka vërtetuar edhe në klipin më të fundit në
bashkëpunim me këngëtarin
Maluma. Bëhet fjalë për Shakirën
dhe videoklipin e këngës "Trap", i

cili ka vetëm pak orë që është publikuar në "Youtube". Ajo çfarë bie
në sy në klip janë skenat provokuese në dush. Bashkëpunimi
midis Shakirës dhe Malumës vjen
pas suksesit të parë të këngës
"Chantaje".

Dukesha e Kembrixhit
dhuron flokët e saj për
fëmijët me kancer

A

Të gjithë sytë drejt
Beyonces

jo thuhet se ka shpenzuar
shumë nga koha e saj me
binjakët e ri Sir dhe Rumi.
Por Beyonce vendosi të dilte nga
shtëpia të dielën për ta shoqëruar bashkëshortin Jay-Z në një

parti në Roc Nation në Nju Jork.
Këngëtarja ka tërhequr gjithë
vëmendjen derisa po ecte
përkrah bashkëshortit me një
fustan elegant të çarë deri në
bel.

Rikthehet
"Maze Runner"

D

ukesha e Kembrixhit ka dhuruar
flokët e saj për krijimin e
parukeve për fëmijët që vuajnë
nga kanceri. Parukierja ka prerë 17 cm
nga flokët e Kate Middletonit që janë

dërguar nga organizata bamirëse Little
Princess Trust. Organizata ndihmon për
të bërë paruke për fëmijët me kancer që
kanë humbur flokët e tyre pas marrjes
së kimioterapisë ose radioterapisë.

P

as një pauze gati trevjeçare,
admiruesit e sagës 'Maze
Runner' nuk do të duhet të
presin më, pasi filmi i tretë dhe i
fundit është gati. "Garuesi i labirintit
- Kura e vdekjes" ka nisur projeksionet në të gjithë rrjetin e kinemave

"Imperial", paralelisht me kinematë
botërore. Edhe në këtë seri të tretë
heroi i adoleshentëve dhe udhëheqësi i tyre është sërish Tomasi.
"Vrapuesi i labirintit - Kura e vdekjes" do të shfaqet në këtë fundjavë
në 3 800 kinema në mbarë botën.
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QENDRA SPORTIVE
“BUJQËSIA”

TEL: 045/82 82 82
3+

CELTA DE VIGO - REAL BETIS

PROGNOZA SPORTIVE

BOCHUM - ARMINIA BIELEFELD
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Sahiti: Dua mbijetesën
me Flamurtarin
29-vjeçari Samir Sahiti e ka zgjedhur skuadrën e Flamurtarit për ta vazhduar karrierën futbollistike.
Ai shpreh optimizëm se do ta sigurojë edhe mbetjen në elitë. "Flamurtarin e zgjodha për faktin se
ka një kryetar shumë korrekt dhe ka synime afatgjata me këtë klub. Sivjet synojmë ta sigurojmë
mbijetesën e në vitin tjetër do të jetë një super Flamurtar", ka thënë Sahiti

PORTIMONENSE - RIO AVE

GG3+

S H K U RT

Behrami, vendimtar për
Udinesen
Mesfushori veteran Valon Behrami ka dalë
të jetë vendimtar për skuadrën e Udineses,
duke e shënuar golin e vetëm në ndeshjen
ndaj Genoas (0-1). Pjesa e parë e kësaj
ndeshje u mbyll 0-0, kurse pas një ore lojë
shënoi mesfushori shqiptar për rezultatin
final 0-1. Pas golit të shënuar Behrami u
zëvendësua me Emil Hallfredsson.

Muriqi, "hero" i
Rizesporit
Sulmuesi i Përfaqësueses së Kosovës,
Vedat Muriqi, të dielën ka qenë "hero" i
skuadrës së Rizesporit, pasi e ka shënuar
golin e vetëm në ndeshjen ndaj Adana
Demirsporit, duke i sjell tri pikët e plota
skuadrës së tij. Muriqi shënoi pesë minuta
pa përfunduar ndeshje, kurse Rizespori
renditet në pozitën e dytë dhe synon
inkuadrimin në Superligën turke.

Stuttgarti interesohet për
Rashicën

Veton ZYMBERI
PRISHTINË, 28 JANAR - Futbollisti nga
Mitrovica, Samir Sahiti, të dielën edhe
zyrtarisht është ndarë nga skuadra e
Vëllaznimit nga Gjakova dhe ka vendosur
që karrierën futbollistike ta vazhdojë në
KF Flamurtari nga Prishtina. Me rastin e
zyrtarizimit të marrëveshjes, Sahiti ka
thënë për "Epokën e re" se është optimist
se kryeqytetasit do ta sigurojnë mbijetesën në Vala Superligën e Kosovës në
futboll. "Nga skuadra e Vëllaznimit jam
larguar për shkak të problemeve tashme

të njohura. Ende nuk dihet se a do te
ngjallet kjo skuadër a jo, sepse ka vetëm
fjalë dhe ende obligimet nuk janë kryer.
Flamurtarin e zgjodha për faktin se ka një
kryetar shumë korrekt dhe ka synime
afatgjata me këtë klub. Sivjet synojmë ta
sigurojmë mbijetesën e në vitin tjetër do
të jetë një super Flamurtar", ka thënë
Sahiti, i cili ka falënderuar edhe tifozët e
Vëllaznimit dhe gjithë adhuruesit e futbollit nga Gjakova, por jo edhe kryesinë e
klubit.
Skuadra e Flamurtarit sezonin vjeshtor e
mbylli në pozitën e njëmbëdhjetë, me
vetëm 11 pikë të grumbulluara, tri më

shumë se Vllaznia e Pozharanit dhe dy më
pak se Besa e Pejës. Ish-lojtari i Trepçës
dhe Trepçës '89 e ka pranuar se Vëllanzimi
nuk i ka kryer obligimet ndaj tij, kurse për
shumën e saktë nuk ka dashur të flasë.
"Po, më kanë mbetur borxh, kurse shuma
nuk ka shumë rëndësi. Drejtuesit e klubit
nuk kanë treguar ndonjë interesim për t'i
shlyer këto obligime", ka thënë Sahiti. 29vjeçari ka një karrierë të pasur futbollistike pasi ka luajtur për shumë klube, ku
spikasin edhe Renova nga Maqedonia
dhe Skënderbeu nga Shqipëria, ndërsa ka
qenë pjesë edhe e Përfaqësueses së
Kosovës në dy ndeshje.

Gashi: Do ta zhvillojmë taekwondon
PRISHTINË, 28 JANAR - Kryetari i
Federatës së Taekwondos së
Kosovës (FTK), Nuhi Gashi, ka
thënë se janë duke punuar në
maksimum që të masivizohet
ky sport fisnik. Ai e pranon se
mungesa e mjeteve financier
po ndikon në zhvillimin e
taekwondos, edhe pse Gashi
thotë se po punohet maksimalisht për ngritjen e këtij
sporti. "Jemi duke u munduar

në maksimum me Ministrinë e
Kulturës dhe Sportit dhe
Komitetin Olimpik të Kosovës,
gjithashtu edhe me Federatën
Evropiane Botërore që të
zhvillojmë
programe
të
ndryshme,
aktivitete
të
ndryshme dhe në këtë mënyrë
ta bëjmë masivizimin e sportit
te taekwondos. Kushtet për
zhvillimin e këtij sporti janë
shumë të vogla, siç dihet tek

ne sporti është duke stagnuar,
mirëpo klubet, trajnerët secili
nëpër klubet e tyre lirisht
mund të them se janë duke u
munduar të mbijetojnë për
shkak të mungesës financiare
nga shteti, por ne nuk do të
ndalemi dhe do të mundohemi
ta japim maksimumin tonë
për ta zhvilluar taekwondon",
ka
thënë
Nuha
për
"KosovaPress".

Reprezentuesi i Kosovës në futboll, Milot
Rashica, është duke u kërkuar nga skuadra
e madhe gjermane Stuttgart. 21-vjeçari,
pas paraqitjeve të mira me skuadrën e
Vitesses, është kërkuar edhe nga skuadra e
Napolit, por tash garës për transferimin e
tij i është shtuar edhe skuadra gjermane.
Rashica në vitin 2015 nga skuadra e
Vushtrrisë u transferua në Holandë te
Vitesse dhe që nga ajo kohë ka regjistruar
83 ndeshje dhe ka shënuar 13 gola.

Sokoli sot e fillon punën
te Ferizaj
Skuadra e Ferizajt e ka zyrtarizuar si trajner
për pjesën e mbetur trajnerin e mirënjohur Bylbyl Sokoli. "Profa" edhe në të kaluarën e ka drejtuar skuadrën e Ferizajt,
kurse sipas njoftimit të klubit ai sot (e
hënë) pritet ta nisë punën në këtë skuadër
në orën 12:00. Skuadra e Ferizajt është në
bisedime me disa futbollistë dhe brenda
javës do të bëhen zyrtare marrëveshjet e
arritura.
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Dinamo, gati 2 milionë euro për Grezdën
ZAGREB, 28 JANAR Reprezentuesi i Shqipërisë në
futboll, Eros Grezda, mund të
transferohet në këtë afat
kalimtar te skuadra e Dinamo

Zagrebit. Lajmin e kanë bërë
me dije mediet shqiptare,
kurse Grezda shihet si
zëvendësues i Soudanit që
pritet të transferohet te

Nottingham Foresti. Skuadra e
Dinamos për ta bindur
skuadrën e Osijekut është gati
të ofrojë dy milionë euro, kurse
me realizimin e këtij transferi-

mi rroga e Grezdës do të katërfishohej. Në skuadrën e
Dinamo Zagrebit, luajnë edhe
dy lojtarë shqiptarë: Amir
Rrahmani dhe Arijan Ademi.

Federeri triumfon në Australian Open
MELBOURNE, 28 JANAR - Roger Federeri
ka shkruar edhe një herë tjetër historinë e tenisit, duke fituar sot grand
slemin e Australian Openit, suksesi i
20-të në një turne të madh, një legjendë që nuk ka ndërmend të perëndojë. Zvicerani mposhti pas gati 3
orësh lojë 3-2 në finale kroatin Marin
Çiliq, në një ndeshje me shumë
emocione dhe rivalitet (6-2, 6-7, 6-3,
3-6, 6-1). Dy herë Federeri doli në
avantazh, duke fituar setin e parë
dhe të tretë, por po dy herë u arrit
nga Çiliqi, që fitoi setin e dytë dhe të
katërt, duke treguar se është një rival
i vështirë. Për Federerin, tashmë 36vjeçar, ky është triumfi i gjashtë në
karrierën në Australian Open, duke
mbrojtur titullin e fituar vjet. Nga
nesër do të jetë numri 1 në botë duke
kaluar Rafael Nadalin. Seti i parë
është një formalitet për Federerin,
një dominim absolut, pasi u shkëput
4-0 që në pikët e para dhe më pas
fitoi 6-2. Loja bëhet shumë interesante në setin e dytë, ku tenistët
duelojnë fort për çdo pikë dhe emocionet janë të mëdha. Çiliqi rrit
ndjeshëm nivelin dhe duelon fort
me Federerin, me tenistët që fitojnë
"game" me topat e tyre, ndaj gjithçka vendoset në "tie break", raporton
"Telesport". Në shtesë është kroati

Abrashi: Ndaj Dortmundit
merituam më shumë
Amir Abrashi ka qenë pjesë e Freiburgut në
barazimin ndaj Borussia Dortmundit (2-2).
Borusia e ka shënuar golin e barazimit vetëm në
minutën e 93-të të lojës. Abrashi luajti për 90
minuta në këtë ndeshje, por mesa duket ai nuk
është i kënaqur me rezultatin. Në një postim në
"Instagram", Abrashi ka shkruar: "Merituam më
shumë, por ky është futbolli. Lojë e madhe nga e
gjithë skuadra, vazhdojmë tutje".

Reali e kërkon Bonuccin
që fiton 7-6, duke i shkaktuar
zviceranit humbjen e parë të një seti
në këtë turne dhe rihap ndeshjen.
Mjaft i bukur edhe fillimi i setit të
tretë, por pas barazimit 2-2 është
zvicerani ai që merr shpejt
komandën e lojës, shkëputet 4-2 dhe
më pas fiton 6-3, duke treguar një
formë të mirë dhe është më agresiv
pranë rrjetës. Këtë ritëm Federeri e
ruan edhe në setin e katërt, ku shkëputet 2-0, 3-1, por nuk arrin ta mbyllë ndeshjen. Kroati bën një rikuperim fantastik, 5 "game" radhazi dhe
fiton 6-3 setin e katërt, duke
barazuar për të dytën herë rezultatin

e ndeshjes, këtë herë 2-2 me sete.
Edhe me fillimin e setit të pestë
është Federeri ai që ka komandën e
lojës, pasi shkëputet 3-0. Këtë herë ai
nuk përsërit më gabimet e setit të
katërt, por e ruan avantazhin deri në
fund, duke fituar 6-1 dhe krejt
takimin 3-2. Pika e fundit ka emocione, pasi vendoset nga pamjet
televizive, duke zgjatur disa sekonda
festën e Federerit. Një triumf i merituar i zviceranit, që feston një tjetër
trofe, duke mundur Çiliqin për të
dytën herë në finalen e një grand
slemi, pas atij të një viti më parë në
Wimbledon.

Shkëlqen Curry, Warriorsi mposhti Bostonin
OAKLAND, 28 JANAR - Mbrëmje yjesh në
NBA, ku kryefjala ishte pa diskutim
Steph Curry, i cili, me një paraqitje
fenomenale, fitoi duelin personal me
Kyrie Irving, ndërsa Golden State
Warriors u konfirmua si skuadra më
e fortë pasi mposhti në "Oracle
Arena" 109-105 Boston Celticsin. Në
duelin mes dy skuadrave që kryesojnë konferencat përkatëse, ligjin e
bëri Stephen Curry me yllin e
Warriorsit që koleksionoi në total 49
pikë, 5 asistimee dhe 4 rebounde. E
ndihmuar edhe nga dyshja DurantGreen me të parin që shtoi 20 pikë
dhe 9 rikuperime poshtë tabelës,
ndërsa Green 15 pikë dhe 11
rebounde, Golden State regjistroi
fitoren e 40 sezonale, ndërsa ia
shkaktoi Bostonit humbjen e 5-të në
6 ndeshjet e fundit. As forma e mirë e
yllit Kyrie Irving nuk i mjaftoi
skuadrës më të titulluar të NBA-së
për të dalë nga kjo mini-krizë në të
cilën është përfshirë. Irvingu e mbylli ndeshjen me 37 pikë, 4 asistime
dhe 2 rebounde. Mbrëmje e veçantë
edhe për Carmelo Anthonyn i cili me
21 pikët e tij udhëhoqi Oklahoma
City Thunderin të triumfonte në
transfertën e Michiganit përballë
Detroit Pistonsit me shifrat 121-108,
ndërkohë që Melo arriti kuotën e 25
mijë pikëve në karrierë. Megjithatë,
heroi i padiskutueshëm i Oklahomës

S H K U RT

Leonardo Bonucci ende nuk e ka mbushur një
sezon tek Milani, por aventura e tij me kuqezinjtë mund të mbyllet këto ditët e fundit të afatit
kalimtar. Sipas asaj që raporton "Don Balon"
nga Spanja, Florentino Perez ka shpërfillur
këshillën e Zinedine Zidane se nuk ka nevojë për
përforcime të tjera këtë janar, është duke u përgatitur për t'i shkëputur Milanit, Leonardo
Bonuccin. Të njëjtat burime thonë se Perezi
është i gatshëm t'i joshë "Kuqezinjtë" me një
ofertë të majme, e po e tillë do të jetë edhe për
mbrojtësin. Ndërkohë, për Bonuccin interesimi i
Chelseat të Antonio Contes është i vazhdueshëm, megjithëse vetë Milani ka këmbëngulur disa herë se nuk ka asnjë synim ta shesë
kapitenin në këtë afat kalimtar.

Mourinho: Sanchezi kushtoi
lirë
Trajneri i Manchester Unitedit, Jose Mourinho,
insiston se e transferuan shumë lirë sulmuesin
Alexis Sanchez. Ditë më parë Manchester
Unitedi dhe Arsenali arritën marrëveshje për
shkëmbimin e Henrikh Mkhitaryan me Alexis
Sanchez. Trajneri i Unitedit, Jose Mourinho,
insiston se ata e morën shumë lirë kilianin
Sanchez. "Sanchez ishte i lirë, apo jo?", ka thënë
fillimisht portugezi. "Transferim i lirë. Për atë
çmim, ai është fantastik. Mendoj se të gjithë
mendojnë njësoj në këtë vend", ka deklaruar
Mourinho.

Pritet shkëmbimi i Ronaldos
me Hazardin

në këtë ndeshje ishte Rusell
Westbrooku, i cili preku shifrat e
dyfishta në çdo aspekt të lojës. 31
pikë, 11 rikuperime poshtë tabelës
dhe 13 asistime ishin këto statistikat
e Westbrookut në një ndeshje ku ai u
rikthye ta bëjë basketbollistin e
sezonit
e
kaluar,
raporton
"Supersport". Një fitore të rëndësishme mori edhe Miami Heat që në
Florida mposhti Charlotte Hornets
me rezultatin 95-91. Miqve nga
Karolina e Veriut nuk u mjaftuan 50
pikët e realizuara nga dyshja Kemba

Walker-Dwight Howard. Spektakël
dhuroi Minnesota Timberwolves që në
Minneapolis i tregoi dhëmbët
Brooklyn Netsit duke i mposhtur këta
të fundit 111-97 falë lojës së shkëlqyer
të treshes magjike Butler-WigginsTowns. Humbje e rëndë për Atlanta
Hawksin që në Georgia u mposht me
rezultatin e thellë 129-104 nga
Washington Wizardsi duke konfirmuar
edhe një herë se ky sezon është për t'u
harruar sa më shpejt, pasi Hawksi
vazhdon të pozicionohet i fundit në
Konferencën e Lindjes.

E ardhmja e Cristiano Ronaldos mund të jetë te
skuadra e Chelseat, në "Stamford Bridge".
Sulmuesi portugez është gati të rikthehet në
Premierë Ligë, por këtë gjë nuk do ta bëjë për të
luajtur me Manchester Unitedin, por me
skuadrën kampione të Anglisë. Kjo nuk është
thjesht një fantazi, por ky transferim mund të
ndikohet edhe nga kalimi i Eden Hazardit te
Real Madridi, duke i dhënë jetë një shkëmbimi
historik në futboll. Lajmin e ka konfirmuar e
përditshmja britanike "The Sun", që shprehet se
sulmuesi 32-vjeçar është gati ta lërë skuadrën
"merengues" për t'u rikthyer në Premierë Ligë,
duke parë sezonin e dobët që po zhvillon Reali.
Kalimi i tij te Chelsea do ta lehtësonte shumë
transferimin e Hazardit në Madrid, pasi vlera e
belgut është e lartë, edhe pse në garë për mesfushorin është edhe City. "Ky transferim te
Chelsea ka më shumë kuptim se në çdo skuadër
tjetër, pasi përfitojnë të gjithë", ka thënë një
burim pranë Realit.
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N J O FTI M
Njoftojmë të gjithë klientët se shoqëria » DELING « D.O.O. TUZLA,
(B.H.) ka marrë vendim që ta SHUAJ biznesin, Shoqërinë » DELING
« D.O.O. (SH.P.K.) NJËSIA NË KOSOVË, me seli në Prizren, rruga:
11 MARSI, LAM. 2B/9, me NRB.70764113 dhe NRF. 600704359 me
likuidim vullnetar dhe e ka caktuar likuidatorin për zhvillimin e
prodecurës së likuidimit.
Me këtë i njoftojmë të gjithë klientët që kanë raporte kreditore-debitore
me këtë shoqëri që të paraqiten në afatin prej 30 ditësh nga data e
shpalljes së likuidimit vullnetarë në gazetë.

O BAV E Š T E N J E
Obavještavamo sve kliente da društvo: » DELING « D.O.O. TUZLA,
(B.H.) doneo je odluku o gašenju biznisa » DELING « D.O.O.
JEDINICA U KOSOVO, sa sedištem u Prizrenu, ulica: 11 MARSI,
LAM. 2B/9, sa REG.Br. 70764113 i FBR. 600704359 putem
dobrovolne likuidacije i ujedno imenovao likuidatora o vodjenju
postupka dobrovoljne likuidacije.
Obaveštavaju se svi klienti koji imaju potraživanja i obaveze u
navedenom društvu, da se jave u rokuod 30 dana od dana oglašavanja
dobrovoljne likuidacije u novini.

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.
SHPALLJE
TË VOGLA

Rexhep Kryeziu shpall të pavlefshme
diplomën e SH.M.L.T "11 MARSI" Prizren.

AN N O U N C E M E NT
All clients are to informed that the company: » DELING « L.L.C.
TUZLA, (B & H). Has come to the decision to quit its business »
DELING « L.L.C. BRANCH OF KOSOVO, strit: 11 MARSI, LAM.
2B/9 in Prizren, qith Registry: 70764113 and Fiscal No.600704359.
The company has appointed a likuidator who is going to Oversee the
likuidator process. All clients who have the mortgager - mortgage
accounts in this company are kindly request to show up within 30 days
starting from the day of newspaper announcement publication.

