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Ish-ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ferid
Agani, e ka bërë përgjegjës për ndotjen e lartë të ajrit në
Prishtinë moszbatimin e udhëzimit administrativ për
kontrollin e gazrave nga automjetet. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re", ai ka thënë se ky akt
nënligjor urgjentisht duhet të fillojë të zbatohet. Sipas tij,
masat e tjera që duhet t'i ndërmarrin institucionet për
uljen e ndotjes së ajrit janë kontrollimi i filtrave në
termocentralet e KEK-ut, vetëdijesimi i popullatës për
mospërdorimin e thëngjillit si lëndë djegëse dhe zgjerimi
i projektit të koogjenerimit. Agani ka theksuar se rreziku
nga ndotja e ajrit është i madh. Ai ka bërë thirrje të ketë
një përkujdesje ndaj fëmijëve dhe të moshuarve

fajësime apo shfajësime, por për
veprime në interes të shtetit dhe të
qytetarëve. "Nuk mund ta theksoj
mjaftueshëm sa e nevojshme është
që në këto çaste të tregojmë
lidership të duhur", ka thënë
presidenti Thaçi
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Në prag të dhjetëvjetorit të
pavarësisë së Kosovës, presidenti
Hashim Thaçi sërish u ka bërë thirrje
deputetëve të Kuvendit të Kosovës
që ta ratifikojnë marrëveshjen e
kufirit me Malin e Zi. Thaçi ka
theksuar se tani nuk është koha për
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Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati, informon deputetët për
bisedimet shqiptaro-greke

Bushati: Shqipëri - Greqi,
biseda për tema të hapura

LAJME SHKURT

Rama: Të hapur për dialog me
opozitën
TIRANË, 29 JANAR - Dy ditë pas protestës së opozitës, Edi
Rama u shfaq në publik për t'i komunikuar Grupit
Parlamentar të Partisë Socialiste, se gjatë Forumit
Ekonomik të Davosit, ku mori pjesë javën e kaluar,
kishte krijuar bindjen se Shqipëria ndodhej një hap
pranë hapjes së negociatave me BE-në. "Në momentin
që flasim, Shqipëria konsiderohet se i ka kryer me përpikëri detyrat e shtëpisë", u shpreh kryeministri.
Duke mos iu referuar në asnjë moment protestës
direkt, kryeministri u duk se replikoi në distancë me
argumentin kryesor të protestës, kapjen e drejtësisë.
"Fantazitë dhe propaganda për me demek kapjen e
drejtësisë janë dokrra! Opozita ka gjithë të drejtën e vet,
që të ketë një kalendar dhe axhendë që nuk përputhet
për ta garantuar hapjen e negociatave", tha ai.
Ftesën për dialog e rinovoi me kushtin që të jetë për
tema të interesit kombëtar dhe publik. "Nëse në temën
e drejtësisë opozita ka qenë vijimësisht në një pozicion
antihistorik, shpresoj dhe uroj që në temën e reformës
zgjedhore të ketë dialog dhe proces dhe të ketë një sens
urgjence nga palët", deklaroi Rama.

PD-ja kërkon rezolutë në Kuvend
për votën kundër ShBA-së në OKB

Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati, duke folur në komisionin
parlamentar të politikës së jashtme, ka përshëndetur hapat e Greqisë për
ta hequr Ligjin e Luftës mes dy vendeve, duke theksuar se bisedimet me
homologun Kotzias në Korçë ishin në vazhdim të bisedimeve prej pesë
vjetësh mbi disa tema të mbetura hapur mes dy shteteve
TIRANË, 29 JANAR - Marrëdhëniet
shqiptaro-greke ishin të hënën në
qendër të vëmendjes së komisionit parlamentar të politikës së
jashtme në Tiranë. Disa deputetë
thirrën për një seancë dëgjimore
ministrin për Evropën dhe Punët
e Jashtme të Shqipërisë, Ditmir
Bushati, mbi tema që shqetësojnë
dy vendet. Ai përshëndeti hapat e
Greqisë për ta hequr Ligjin e
Luftës mes dy vendeve, duke
theksuar se bisedimet me homologun Kotzias në Korçë ishin në
vazhdim të bisedimeve prej afro 5
vjetësh mbi disa tema të mbetura
hapur mes dy shteteve, duke nisur
nga kërkimi i ushtarëve grekë nga
lufta italo-greke, zhvilluar në
territorin shqiptar.
Ministri Bushati theksoi se
marrëveshja për vendprehjen e
ushtarëve grekë nga lufta
italo-greke është firmosur në vitin
2009 dhe gjatë viteve të fundit u
përmirësua për t'u bërë e zbatueshme nga gërmimi, identifikimi,
mbikëqyrja e varrimit nga të dyja
palët. "Grupi i ekspertëve shqiptarë ka punuar me përkushtim, i

ndihmuar edhe nga një ekspert
amerikan. I gjithë procesi do të
mbyllet bashkërisht. Statusi i varrezave është i saktë nga ana
ligjore. Vendi i kërkimit dhe vendi
i prehjes nuk janë e njëjta gjë",
theksoi ai.
Ministri Bushati tha se krahas
temave historike, diplomatët
shqiptarë dhe ata grekë po diskutojnë edhe një paketë të dytë me
tema aktuale si vulat apostile të
dokumenteve shqiptare, që kushtojnë rreth 4-5 milionë euro çdo
vit, të drejtat dhe kushtet e jetesës
për 500 mijë shqiptarë që jetojnë
në Greqi.
Po ashtu, temë e bisedave është
ndarja e hapësirës detare, patentat e automjeteve, shkëmbimet
tregtare dhe investimet mes dy
vendeve, respektimi i bashkëkombësve në dy anët e kufirit e deri tek
ankesat e secilës palë për tekste të
ndryshme shkollore.
Deputetët e Partisë Demokratike
të opozitës kërkuan më shumë
transparencë në bisedimet shqiptaro-greke. Deputeti Tritan Shehu
i Partisë Demokratike shprehu

rezerva
ndaj
diplomatëve
shqiptarë "për mungesën e
transparencës mbi bisedimet
shqiptaro-greke dhe kërkuan më
shumë të dhëna e detaje nga
propozimet që shqyrtohen sesa
shkojnë ato vërtet në dobi të
qytetarëve të thjeshtë".
Ministrat e jashtëm Ditmir
Bushati dhe Nikos Kotzias folën
pas takimeve në Kretë e në Korçë
për përparim në gjetjen e
zgjidhjeve të qëndrueshme dhe
afatgjata për çështje me përfitim
reciprok për dy vendet dhe
popujt e tyre, në përputhje me
vlerat dhe normat evropiane".
Tirana dhe Athina u angazhuan
për të ndjekur më tej dialogun në
të gjitha nivelet në muajt në vijim.
Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe
Greqisë janë shoqëruar prej
kohësh me ulje ngritje të
theksuara. Mes palëve qëndrojnë
probleme të hershme dhe të reja,
që nga mbajtja formale në fuqi
nga ana e Greqisë e Ligjit të Luftës,
çështja çame, apo dhe ajo e
përcaktimit të kufirit detar mes dy
vendeve.

TIRANË, 29 JANAR - Partia Demokratike ka depozituar në
Kuvend një kërkesë për mocion me debat lidhur me
çështjen e votës së Shqipërisë kundër qëndrimit të
ShBA-së për Jerusalemin në Asamblenë e OKB-së.
PD-ja kërkon që të rishikohet vota e datës 21 dhjetor
2017, ku Shqipëria mbështeti rezolutën, që shkonte
kundër linjës së presidentit Donald Trump për
Jerusalemin. Por, opozita e përjashtoi këtë të fundit,
duke e quajtur një proces të vonuar dhe që nuk është
trajtuar në kohën e duhur. Opozita ka përgatitur një
projektrezolutë për ta votuar në Kuvend e për të
ndryshuar votën e Shqipërisë në Asamblenë e OKB-së
për Jerusalemin e për t'u bashkuar me vendet që dolën
në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. "Nuk
duam ta diskutojmë më këtë çështje. Ne kemi një qëndrim tashmë politik për votën e Shqipërisë kundër
ShBA-së në OKB", deklaroi deputeti i PD-së, Edi
Paloka.
Në kërkesën e Partisë Demokratike nënvizohet se
Kuvendi duhet të informohet brenda një muaji për
çështjen në fjalë.

Kryemadhi: 27 janari ishte vetëm
fillimi, shqiptarët mposhtën frikën
TIRANË, 29 JANAR - Kryetarja e
Lëvizjes Socialiste për Integrim
(LSI), Monika Kryemadhi, u
shpreh në një deklaratë për
mediet se protesta e 27 janarit
ishte vetëm fillimi. Tashmë tha
ajo, agjenda është e njerëzve, të
cilët nuk do të ndalen deri në
largimin përfundimtar të Edi
Ramës. "Nuk është thjesht një parakalim përpara godinës ku gatuhet krimi po një protestë për t'i treguar Edi
Ramës dhe gjithë atyre që e rrethojnë atë sepse sapo ka
nisur beteja për ta rrëzuar, betejë që nuk është në dorë
të opozitës, po betejë që bën gjithë populli shqiptar
kundër pabarazisë së regjimit të Edi Ramës, kundër emigracionit që po shtohet çdo ditë e më shumë, kundër
kësaj klike që çdo ditë e më shumë po i varfëron ata.
Protesta e ditës së shtunë është fillimi sepse agjendën e
opozitës e bëjnë tanimë shqiptarët dhe nuk do të ndalet
më deri në largimin përfundimtar të tij", deklaroi
Kryemadhi.

Botohet nga “Epoka e re” • Kryeredaktor: Mal QORRAJ
• Drejtor i përgjithshëm: Sadik ZEQIRI (Tel: 044 127 434, dhe 049 127 434 e-mail: sadikzeqiri@yahoo.com)
• ADRESA: Prishtinë, përballë ish-Selisë Qendrore të UNMIK-ut
• Tel: 038/227-557, e-mail: epokaere_mm@hotmail.com & mm_epokaere@yahoo.com
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Thaçi: Lërini
kauzat politike,
miratojeni
demarkacionin
Shqipe HETEMI

Në prag të dhjetëvjetorit të pavarësisë së Kosovës,
presidenti Hashim Thaçi sërish u ka bërë thirrje deputetëve të
Kuvendit të Kosovës që ta ratifikojnë marrëveshjen e
kufirit me Malin e Zi. Thaçi ka theksuar se tani nuk është
koha për fajësime apo shfajësime, por për veprime në interes
të shtetit dhe qytetarëve. "Nuk mund ta theksoj mjaftueshëm
sa e nevojshme është që në këto momente të tregojmë
lidership të duhur", ka thënë presidenti Thaçi

PRISHTINË, 29 JANAR - Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi, ka thënë të hënën se nuk
është koha për fajësime apo shfajësime,
por për veprime në interes të shtetit e
qytetarëve. Një vendim i tillë, sipas Thaçit,
është edhe ratifikimi i marrëveshjes për
demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Presidenti i vendit ka thënë se klasa
politike duhet të bëjë atë që është në të
mirë të qytetarëve, siç është perspektiva
evropiane dhe lëvizja e lirë në Evropë.
"Tani nuk është koha për fajësime apo
shfajësime, por për veprime në interes të
shtetit dhe qytetarëve. Nuk mund ta
theksoj mjaftueshëm sa e nevojshme
është që në këto momente të tregojmë
lidership të duhur. E një vendim i tillë
është edhe ratifikimi i marrëveshjes për
demarkacionin e kufirit me Malin e Zi,
vend që ndërmori vendime të vështira në
raport me Kosovën, për të cilat u jemi
mirënjohës. Duhet ta bëjmë atë që është
në të mirë të qytetarëve, një perspektivë
evropiane e qartë dhe një lëvizje e lirë e
qytetarëve tanë në Evropë", ka shkruar
Thaçi në llogarinë e vet në "Facebook".
Ai ka thënë se në këtë proces nuk ka të
panjohura por, sipas Thaçit, këtu është në
pyetje nëse dëshirojmë një të ardhme në
BE apo t'i ngatërrojmë qytetarët përgjithmonë në kauza politike shkurtpamëse.
"Prandaj, këtu nuk ka të panjohura. Pyetja
urgjente që kemi para vetes është: a do të
bëjmë çka është e nevojshme për t'i hequr
dyshimet se dëshirojmë një të ardhme në
BE? A dëshirojmë t'i japim rinisë sonë një
shans që të përpiqet për një të ardhme
meritore në familjen evropiane? Apo
dëshirojmë ta ngatërrojmë përgjithmonë
në kauza politike shkurtpamëse", është
shprehur Thaçi. Ai ka rikujtuar se kanë
mbetur edhe pak ditë deri te publikimi i
Strategjisë së Zgjerimit të Komisionit
Evropian për vendet e Ballkanit
Perëndimor. Sipas Thaçit, kjo është një
mundësi historike që edhe Kosova të
përfshihet denjësisht në këtë strategji dhe
qytetarët e saj të kenë qartësi për hapat e
radhës drejt integrimit në Bashkimin
Evropian.
Ai ka vlerësuar se kjo qartësi, së bashku me
lëvizjen pa viza, do të ishin lajmi më i mirë

Haradinaj ofron përkrahjen e Qeverisë për AKI-në
PRISHTINË, 29 JANAR Kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj, ka vizituar të hënën Agjencinë e
Kosovës për Inteligjencë
(AKI), ku është takuar me
drejtorin e e kësaj agjencie,
Driton Gashi. Haradinaj i ka

ofruar AKI-së mbështetjen e
Qeverisë së Kosovës për
punën dhe angazhimin e saj
për ofrimin e sigurisë për
gjithë
qytetarët
dhe
Republikën
e
Kosovës.
"Siguria për të gjithë qytetarët dhe Republikën e

Kosovës
është
jetike.
Drejtorit Gashi i premtova
përkrahjen e plotë të
Qeverisë në angazhimin e
shërbimit të inteligjencës
kosovare për ofrimin dhe
ruajtjen e sigurisë në vend",
ka thënë Haradinaj.

për Kosovën në dhjetëvjetorin e pavarësisë.
"Pak ditë kanë mbetur deri te publikimi i
Strategjisë së Zgjerimit të Komisionit
Evropian për integrimin evropian të
vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kjo është
një mundësi historike që edhe Kosova të
përfshihet denjësisht në këtë strategji dhe
qytetarët e Kosovës të kenë qartësi për
hapat e radhës drejt integrimit në
Bashkimin Evropian. Kjo qartësi, së
bashku me lëvizjen e lirë dhe pa viza, do të
ishte lajmi më i mirë për çdo qytetar të
Kosovës në dhjetëvjetorin e pavarësisë së
shtetit tonë", ka deklaruar Thaçi, duke
shtuar se BE-ja është e interesuar të shohë
sa i kanë përmbushur kërkesat e tyreinstitucionet e Kosovës. "Bashkimi Evropian, i
cili ka në dorë këtë strategji dhe vendimet
e tjera të rëndësishme për vendin tonë,
nuk shqetësohet se çfarë dëshiron qytetari,
por është i interesuar të shohë sa i kanë
përmbushur kërkesat e tyre institucionet e
vendit tonë", ka theksuar Thaçi.
Për demarkacionin me Malin e Zi të hënën
ka folur edhe kryeministri i vendit,
Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se kjo
çështje është në Kuvendin e Kosovës dhe
nuk ka mbetur shumë hapësirë të
negociohet në nivel të kryeministrave.
Mirëpo, sipas Haradinajt, çdo kontribut që
ndihmon në zgjedhjen e saj është i
mirëseardhur. "Së shpejti, kryeministri i
Malit të Zi Dushko Markoviq nderon
Kosovën me vizitën e tij. Do të bisedojmë
për temat bilaterale, por qëllimi i kësaj
vizite në fokus ka thellimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Kurse sa i përket
demarkacionit, kjo temë është në
Kuvendin e Kosovës dhe nuk ka mbetur
hapësirë shumë e negocimit në mes të
kryeministrave. Çdo aspekt që ndihmon
në zgjidhjen e kësaj çështje e mirëpres,
sepse jemi të interesuar ta gjejmë zgjidhjen
e duhur", ka deklaruar kryeministri
Haradinaj. Ai ka mohuar se i është
refuzuar viza nga Ambasada Amerika dhe
nga ajo e Britanisë së Madhe. Madje. sipas
Haradinajt, politikanët mund t'i marrin
vizat lehtësisht, por qytetarët vazhdojnë të
mbesin të izoluar. "Mirë do të na bënin
neve politikanëve nëse na i refuzojnë vizat,
por t'ua japin qytetarëve. Politikanët i
marrin vizat dhe mos ua mbani dertin.
Problemi qëndron se Kosova është e
izoluar", ka theksuar Haradinaj.
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Flet për "Epokën e re", Ferid Agani

Urgjentisht
të zbatohet
udhëzimi për
kontrollin e
gazrave të
automjeteve
Ish-ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
Ferid Agani, e ka bërë përgjegjës për ndotjen e lartë
të ajrit në Prishtinë moszbatimin e udhëzimit
administrativ për kontrollin e gazrave nga automjetet.
Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re",
ai ka thënë se ky akt nënligjor urgjentisht duhet të
fillojë të zbatohet. Sipas tij, masat e tjera që duhet t'i
ndërmarrin institucionet për uljen e ndotjes së ajrit
janë kontrollimi i filtrave në termocentralet e KEK-ut,
vetëdijesimi i popullatës për mospërdorimin e
thëngjillit si lëndë djegëse dhe zgjerimi i projektit të
koogjenerimit. Agani ka theksuar se rreziku nga
ndotja e ajrit është i madh. Ai ka bërë thirrje të ketë
një përkujdesje ndaj fëmijëve dhe të moshuarve
Muhamet KOCI
PRISHTINË, 29 JANAR - Ish-ministri i
Mjedisit
dhe
Planifikim
Hapësinor, Ferid Agani, ka treguar
për hapat urgjentë që duhet t'i
ndërmarrin institucionet e vendit
për uljen e ndotjes së ajrit në
Prishtinë. Ai e ka ftuar Qeverinë e
Kosovës që urgjentisht ta fillojë
zbatimin e udhëzimit administrativ
për kontrollin e gazrave nga
automjetet. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re",
Agani ka deklaruar se ende nuk ka
arritur të kuptojë pse ky akt
nënligjor jetik për shëndetin
publik nuk zbatohet. "Ajo që
duhet urgjent të ndodhë është të
fillojë të zbatohet udhëzimi
administrativ i Qeverisë për
kontrollin e emetimit të gazrave
nga burimet e lëvizshme, pra nga
automjetet. Unë nuk po kuptoj se
si nuk zbatohet një akt nënligjor, i
cili është i lidhur drejtpërdrejt me
shëndetin e qytetarëve dhe për
këtë të mos ketë kurrfarë reagimi",
ka thënë Agani.
Ai ka deklaruar se për këtë zbatim
të këtij udhëzimi administrativ
përgjegjës është Ministria e
Infrastrukturës. "Ministria e
Infrastrukturës duhet të merret
me zbatimin e këtij udhëzimi
administrativ në qendrat e
kontrollit teknik. Kjo është diçka

imediate dhe mund të ketë
impakt të menjëhershëm. Me të
vërtetë nuk po mund ta kuptoj
ende se si mund të lejohet kjo
shkallë e papërgjegjësisë për
moszbatimin e një akti nënligjor
kaq të rëndësishëm për shëndetin
e qytetarëve", është shprehur
Agani, duke përmendur edhe
masat e tjera afatshkurta dhe
afatgjata që duhet t'i ndërmarrin
institucionet
adekuate
për
përmirësimin e kësaj gjendje. "Një
masë tjetër afatshkurtër është
kontrollimi i filtrave në termocentralet e KEK-ut, veçanërisht ato të
'Kosovës A', por edhe të 'Kosovës
B'. Kurse te masat afatgjatë hyn
vetëdijesimi i popullatës dhe
institucioneve për mospërdorimin
e thëngjillit si lëndë djegëse.
Pastaj, do të duhej implementuar
projekti i koogjenerimit, pra
zgjerimi i implementimit të këtij
projekti nëpër gjithë qytetin", ka
thënë Agani. Ai e ka ftuar Qeverinë
që këtë çështje ta bëjë prioritet
dhe ta rishikojë edhe bazën ligjore
që ka të bëjë me këtë fushë.
"Epoka e re": Z. Agani, cilësia e
ajrit në Prishtinë ka disa ditë që
është jashtëzakonisht e keqe. Cili
është komenti juaj si ish-ministër i
Mjedisit
dhe
Planifikim
Hapësinor?
Agani: Kjo është një gjendje
shumë e papranueshme nga

perspektiva e shëndetit publik të
qytetarëve. Është një çështje për të
cilën ka qenë e sensibilizuar
Qeveria dhe opinioni qysh në
kohën kur kam qenë unë ministër.
Në mandatin tim si ministër këtë
çështje e kam vendosur si
prioritet. Në këtë drejtim kemi
punuar edhe për formimin e një
Task-Force
vendore
dhe
ndërkombëtare, e cila ka pasur
për detyrë ta adresojë këtë çështje
në mënyrë gjithëpërfshirëse. Për
fat të keq, për shkak të zhvillimeve
politike që ndodhen, u ndërpre ai
aktivitet dhe u shënua një ngecje
në këtë drejtim.
"Epoka e re": Çfarë hapash keni
kërkuar të ndërmerren në atë
kohë?
Agani: Në atë kohë kam kërkuar të
ndërmarrim masa të cilat mund
të sjellin rezultate të shpejta. Pra,

që këto masa të merren në kohën
kur nuk është kriza me ndotjen e
ajrit, siç po ndodh tash, ku të
gjithë mekanizmat shtetërorë po
aktivizohen. Strategjitë për mbrojtjen e mjedisit dhe për kontrollin
e cilësisë së ajrit do të duhej të
zbatoheshin shumë më herët,
veçanërisht në tri rrafshe.
Fillimisht do të duhej të ndodhte
zbatimi i udhëzimit administrativ
për kontrollin e gazrave nga
burimet e lëvizshme, nga automjetet, sepse ato janë përgjegjëse
për 30 për qind të ndotjes së ajrit
në kryeqytet. Së dyti, duhet të
ndërmerren masa të menjëhershme për kontrollin e filtrave në
termocentralet e KEK-ut. Pra, të
kontrollohen të gjithë tymtarët e
këtyre termocentraleve dhe të shihet nëse janë të pajisura me filtra
adekuatë dhe nëse janë duke
funksionuar në bazë të parame-

trave ligjorë. Së treti, me kohë do
të duhej të bëhej vetëdijesimi i
popullatës dhe institucioneve të
ndryshme për mosshfrytëzimin e
thëngjillit si lëndë djegëse.
"Epoka e re": Është paralajmëruar
mbajtja e një seance të jashtëzakonshme parlamentare. Cilat janë
hapat urgjentë që duhet t'i
ndërmarrin institucionet?
Agani: Urgjentisht duhet të fillojë
të zbatohet udhëzimi administrativ
i Qeverisë për kontrollin e
emetimit të gazrave nga burimet e
lëvizshme, pra nga automjetet.
Unë nuk po kuptoj se si nuk
zbatohet një akti nënligjor, i cili
është i lidhur drejtpërdrejt me
shëndetin e qytetarëve dhe për
këtë nuk ka kurrfarë reagimi.
Përveç reagimit nga ministrja e
Ambientit dhe Mjedisit, e cila disa
herë po thekson problemin e

INTERVISTË AKTUALE

"Epoka e re": Sa keni qenë
ministër keni kërkuar sqarim pse
nuk po zbatohet ky udhëzim
administrativ?
Agani: Sigurisht. Kur kam marrë
mandatin e ministrit kam gjetur
një udhëzim administrativ i cili ka
qenë në fuqi dhe që nuk është
zbatuar asnjëherë. Arsyetimi për
këtë veprim ka qenë se standardet
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që ka kërkuar ai udhëzim kanë
qenë aq të larta sa është rrezikuar
që një numër shumë i madh i
automjeteve të dalin nga qarkullimi.
Pastaj, ne i kemi hyrë punës dhe
me një grup të përbashkët
ndërministror e kemi elaboruar
udhëzimin e ri administrativ dhe e
kemi futur në fuqi. Ky udhëzim
tash parasheh standardin 'euro 3'.
Ky standard duhet të plotësohet
nga çdo automjet i cili dëshiron të
regjistrohet dhe të funksionojë në
tërë territorin e Kosovës. Ani pse
këtë udhëzim arritëm ta miratojmë
në Qeveri, prapëseprapë ai nuk
është duke u zbatuar.

Nga e mërkura
ndalohet hyrja e
veturave dhe shitja e
thëngjillit në Prishtinë

"Epoka e re": Cilët janë hapat
që do të duhej të merren në
periudhën afatshkurtër?
Agani: Kontrollimi i filtrave në
termocentralet e KEK-ut,
veçanërisht ato të 'Kosovës A', por
edhe të 'Kosovës B'. Kurse te
masat afatgjata hyjnë vetëdijesimi
i popullatës dhe institucioneve
për mospërdorimin e thëngjillit si
lëndë djegëse. Pastaj do të duhej
implementuar projekti i kogjenerimit, do të duhej të shtohet sistemi
i monitorimit dhe i kontrollit të
cilësisë së ajrit në disa pika të kryeqytetit gjatë tërë vitit. Sistemi
shtetëror i monitorimit të cilësisë
së ajrit duhet të jetë më efikas dhe
të mos varemi nga informatat që
vijnë vetëm nga një pikë e matjes.

PRISHTINË, 29 JANAR (ER) - Për
shkak të gjendjes alarmante të
ajrit të ndotur në kryeqytet,
Komuna e Prishtinës dhe
Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor kanë
vendosur të ndalohet hyrja e
veturave dhe shitja e thëngjillit
në Prishtinë. Kjo është bërë me
dije të hënën në një konferencë të përbashkët për medie
nga nënkryetari i Komunës së
Prishtinës, Selim Pacolli, ministrja
e
Mjedisit
dhe
Planifikimit Hapësinor, Albena
Reshitaj, ministri i Punëve të
Brendshme, Flamur Sefaj dhe
zëvendësdrejtori i policisë,
Naim Rexha.
Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor do të
ndajë një subvencion për
trafikun urban, në mënyrë që
të qytetarët të udhëtojnë me
autobusë, duke ndaluar kështu
hyrjen e veturave nga jashtë.
Nënkryetari i Komunës së
Prishtinës, Selim Pacolli, ka
bërë me dije se komuna do ta
ndalojë shitjen e thëngjillit
këto ditë dhe do t'i inspektojë
bizneset e vogla që kalojnë
normat e përdorimit të
thëngjillit.
Pacolli ka thënë se kanë gjetur

"Epoka e re": Gjatë kohës suaj si
ministër është bërë ndonjë
hulumtim se kush janë ndotësitë
kryesor të ajrit?
Agani: Kur është përpiluar
strategjia për komentimin e
cilësisë së ajrit janë bërë hulumtimet dhe matjet përkatëse. Sipas
të gjeturave të hulumtimit,
përgjegjës për ndotjen e ajrit janë
automjetet e të gjitha kategorive
me 30 për qind, ndërsa 70 për
qind e ndotjes së ajrit vjen nga
burime të tjera, termocentralet e
KEK-ut dhe nga amvisëritë.

moszbatimit të këtij udhëzimi
administrativ, kurse të tjerët nuk e
ngritin zërin. Ministria e
Infrastrukturës do të duhej të
merrej me zbatimin e këtij udhëzimi administrativ në qendrat e
kontrollit teknik. Me të vërtetë
nuk po mund ta kuptoj ende se si
mund të lejohet kjo shkallë e
papërgjegjësisë në moszbatimin e
një akti nënligjor kaq të
rëndësishëm për shëndetin e
qytetarëve.
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"Epoka e re": Meqenëse vini nga
sektori i shëndetësisë, sa është i
rrezikshëm për shëndetin e
banorëve të kryeqytetit kjo cilësi e
ajrit?
Agani: Duke pasur parasysh
pozitën gjeografike të kryeqytetit,
e cila është si një fushëgropë dhe
duke pasur parasysh se efekti
negativ
shumëfishohet
në
mjedise të tilla gjeografike, rreziku
është i madh. Po ashtu, duke
pasur
parasysh
strukturën
demografike të popullatës me
numër tejet të madh të fëmijëve,
atëherë me të vërtetë rreziku nga ky
ajër është mjaft i madh, veçanërisht
te pjesa e popullatës së ndjeshme
siç janë fëmijët dhe të moshuarit,
por edhe tek ata që kanë sëmundje
të ndryshme kronike. Qytetarët
duhet të kenë kujdes të shtuar këto
ditë. Duhet të përcillen komunikatat që vijnë nga Instituti
Kombëtar i Shëndeti Publik, i cili
është institucioni i vetëm në vend
që mund të japë rekomandime
adekuate profesionale dhe shkencore. Pra, duhet pasur kujdes për
dalje në ambiente të hapura, duhet
të mbyllen dritaret në zona të caktuara të qytetit dhe të vendosen
edhe maskat për t'u mbrojtur nga
ndotja e ajrit.

disa mënyra që të zbutet
gjendja e ajrit të ndotur. Sipas
tij, një nga zgjidhjet e komunës
është ndalja e veturave që
hyjnë nga jashtë qytetit, e që
janë rreth 120 mijë sosh. Ai ka
treguar se veturat e qytetarëve
që vijnë nga jashtë qytetit do
të destinohen në parkingjet që
komuna planifikon t'i vendosë

në zonat në dalje të Prishtinës,
e më pas prej aty qytetarët të
hyjnë në qytet me autobusë
urbanë. Ndërkohë gjatë ditës
së hënë Qeveria e Kosovës ka
marrë vendim për formimin e
një task-force ndërministrore,
në mënyrë që të merren masa
të veçanta për mbrojtje të
ajrit.

Veseli inicion seancë
të jashtëzakonshme
për cilësinë e ajrit në
Prishtinë
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka bërë me dije se
ka iniciuar mbajtjen e një seance të jashtëzakonshme për cilësinë e ajrit në Prishtinë. Ai ka thënë se është e nevojshme të
kemi një plan nacional të mirëfilltë dhe afatgjatë, me të cilin do
të evitohej kjo situatë. "I shqetësuar tej mase me cilësinë e ajrit
në Prishtinë, kam iniciuar mbajtjen e një seance të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, që të kërkojmë nga të gjitha
institucionet ndërmarrjen e masave të menjëhershme
konkrete për përmirësimin e kësaj gjendjeje. Po ashtu, është e
nevojshme të kemi një plan nacional të mirëfilltë dhe afatgjatë,
me të cilin do të evitohej kjo situatë që po na përsëritet", ka
shkruar Veseli në llogarinë e vet në "Facebook".
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AKK-ja: Vendimi për rritje të pagave,
i jashtëligjshëm
PRISHTINË, 29 JANAR (ER) Agjencia Kundër Korrupsionit
(AKK) e ka cilësuar të
jashtëligjshëm vendimin për rritje të pagave nga ana e kabinetit
qeveritar, të kryesuar nga kryeministri Ramush Haradinaj.
Zyrtarët e lartë publikë (kryeministri, zëvendëskryeministrat,
ministrat dhe zëvendësministrat) që kanë votuar këtë vendim,
thuhet në një opinion të
Agjencisë Kosovare Kundër
Korrupsionit, "kanë vepruar në
kundërshtim me Ligjin për
Parandalimin e Konfliktit të
Interesit, konkretisht me konfliktin e interesit 'rast për rast'" dhe
dispozitat e tjera ligjore
Në një opinion, Agjencia Kundër
Korrupsionit rekomandon që

"vendimi të kthehet në rishqyrtim, duke shfrytëzuar mënyra të
tjera ligjore të cilat nuk bien
ndesh
me
Ligjin
për
Parandalimin e Konfliktit të
Interesit dhe legjislacionin tjetër
relevant në fuqi".
Kërkesën për interpretim të këtij
vendimi në AKK e ka dorëzuar
deputetja
e
Lëvizjes
Vetëvendosje, Albulena Haxhiu.
Deputetja
e
Lëvizjes
Vetëvendosje, Albulena Haxhiu,
pas vendimit të Agjencisë Kundër
Korrupsionit (AKK), ka kërkuar
nga Qeveria e Kosovës ta anulojë
vendimin për rritje të pagave.
"Një ditë pas vendimit të
Qeverisë për rritjen e pagave, e
kam dërguar këtë vendim të
jashtëligjshëm dhe të padrejtë në

Agjencinë Kundër Korrupsionit.
Sot kuptova se Agjencia Kundër
Korrupsionit, vendimin e 20
dhjetorit për rritjen e pagave afër

100 për qind e paska konsideruar
të jashtëligjshëm. Ky është një
opinion i drejtë, rrjedhimisht
Qeveria Haradinaj duhet men-

jëherë ta shfuqizojë atë vendim të
jashtëligjshëm", ka shkruar
Haxhiu në llogarinë e vet në
"Facebook".

Prokuroria Speciale kërkon
edhe pesë prokurorë
Këshilli Prokurorial i Kosovës gjatë këtij takimi
ka marrë vendim për shpalljen e konkursit për
avancim për pesë pozita në Prokurorinë
Speciale të Republikës së Kosovës.
PRISHTINË, 29 JANAR (ER) - Këshilli
Prokurorial i Kosovës (KPK) ka
mbajtur të hënën takimin e radhës, në të cilin ka dhënë betimin
anëtarja e re e KPK-së nga radhët e Prokurorisë së Apelit,
prokurorja Bedrije Alshiqi, e cila
ka zëvendësuar në këtë pozitë
kolegun e saj nga e njëjta
prokurori, Idain Smajli.
Anëtarët e KPK-së në këtë takim
kanë bërë plotësim-ndryshimin
e Komisionit për Vlerësimin e
Performancës së Prokurorëve.
Anëtarja e KPK-së, prokurorja
Ikramije Bojaxhiu, është zgjedhur kryesuese e këtij komisioni,
ndërsa anëtarja e re e KPK-së,
prokurorja e Prokurorisë së
Apelit, Bedrije Alshiqi, është
zgjedhur anëtare.
Anëtar tjetër i komisionit vazhdon të jetë prokurori nga Zyra e
Kryeprokurorit,
Lulzim

Sylejmani.
Këshilli Prokurorial i Kosovës
gjatë këtij takimi ka marrë
vendim për shpalljen e konkursit për avancim për pesë pozita
në Prokurorinë Speciale të
Republikës së Kosovës. Me
vendim të KPK-së, "UBO
Consulting" është autorizuar
për të zhvilluar një anketë me
stafin administrativ të prokurorive me temë: "Perceptimet e
shërbyesve civilë në lidhje me
ndikimet e politikës në institucionet për sundim dhe zbatim
të ligjit".
KPK gjatë këtij takimi ka
aprovuar
rekomandimin
refuzues të komisionit të
themeluar për shqyrtimin e
kërkesës së ish-prokurorit Suad
Kuraja për marrjen e tri pagave
shtesë pas shkuarjes së tij në
pension.

AGK-ja kundërshton tentativën për përfshirjen e lajmeve të rreme brenda ligjit
PRISHTINË, 29 JANAR (ER) Asociacioni i Gazetarëve të
Kosovës (AGK) ka analizuar
me vëmendje koncept-dokumentin e Ministrisë së Punëve
të Brendshme në lidhje me
parandalimin dhe luftimin e
krimeve kibernetike.
AGK-ja konsideron se kjo
formë e përfshirjes së raportimit mediatik në kuadër të
Ligjit
Kundër
Krimeve
Kibernetike është e gabuar.
"Krimet kibernetike dhe

lajmet e rreme nuk kanë asgjë
të përbashkët. Çfarëdo tentative për ta kriminalizuar
shpifjen konsiderohet tentativë për kufizim të lirisë së
informimit. Për më tepër, kjo
iniciativë është bërë pa filluar njoftim apo konsultim
publik, edhe pse në platformën online është hapur
diskutimi prej 22 dhjetorit
2017 deri më 18 janar 2018
në kuadër të ligjit për
luftimin e krimeve kiber-

netike, dhe si rezultat shumë
palëve të interesuara në
aspektet mediale u ka ikur ky
propozim", është thënë në
reagimin e AGK-së.
Asociacioni i Gazetarëve të
Kosovës ka vlerësuar se kjo
dukuri është shqetësuese.
"Çfarëdo përfshirje e lajmeve
të rreme, shpifjes apo ndonjë
dukurie gazetareske në këtë
ligj, rrezikon të na kthejë disa
hapa mbrapa. AGK-ja kërkon
me ngulm që kjo iniciativë të

ndërpritet dhe të rihapet
diskutimi e të zgjerohet me të
gjithë hisedarët përkatës,

përfshirë
AGK-në
dhe
shoqërinë civile", është thënë
në reagimin e AGK-së.
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Bashkësitë fetare përkrahin
Ligjin për liritë fetare
Përfaqësuesit e
bashkësive fetare të
Kosovës janë mbledhur
të hënën në një tryezë
të përbashkët me përfaqësuesit e Kuvendit
për të diskutuar rreth
ndryshimit dhe
plotësimit të Ligjit për
Lirinë Fetare në Kosovë
Faton DERMAKU
PRISHTINË, 29 JANAR - Komisioni
Parlamentar për të Drejtat e
Njeriut ka mbajtur të hënën tryezë
në lidhje me Projektligjin për
Liritë Fetare. Në këtë tryezë u bënë
propozime të disa amendamenteve të Projektligjit, ndërsa u
kërkua miratimi sa më shpejt i tij
në mënyrë që të rregullohet statuti i bashkësive fetare në Kosovë.
"Kjo që ka ndodhur deri më tani
për bashkësitë fetare mendoj se
nuk duhet të ndodhë tani e tutje.
Bashkësia Islame sa i përket këtij
ligji ka qenë gjithmonë konstruktive dhe ka kërkuar që kjo çështje
të zgjidhet sa më shpejt", ka thënë
Vedat Sahiti nga Bashkësia Islame
e Kosovës.
Ndërsa përfaqësuesi i Kishës
Katolike, Fatmir Koliqi, ka thënë se
është koha e fundit që bashkësitë
fetare ta kenë statutin e tyre. Ky
projektligj u përkrah edhe nga
përfaqësuesit e pranishëm të

bashkësive fetare, në përjashtim
të përfaqësuesit të Kishës
Ortodokse, i cili nuk ishte i pranishëm në këtë diskutim, edhe pse
u tha se është rrugës duke ardhur.
Më i ashpër ndaj këtij projektligji
ishte përfaqësuesi bektashian
Baba Mumin Lama. Ai ka theksuar se ky projektligj e ka përjashtuar komunitetin bektashian për
shkak se është futur në kuadër të
Bashkësisë së Tarikateve të
Kosovës.
I pranishëm në këtë diskutim
ishte edhe përfaqësuesi dhe koor-

dinatori i Zyrës së Kryeministrit,
Agron Gashi, i cili ka kërkuar heqjen e dy amendamenteve në këtë
projektligj. "Kërkojmë të hiqet
amendamenti ku përcaktohen 50
anëtarë për themelimin e një
bashkësie fetare dhe të mos përcaktohet numri, por të obligohen
që bashkësia fetare ta sjellë listën e
anëtarëve. Po ashtu, neni ku
thuhet se Qeveria e Kosovës nuk i
financon asnjërën prej bashkësive
fetare, të fshihet. Kemi menduar
që ne mund të financojmë ndonjë
aktivitet përkujtimor apo ndonjë

personalitet fetar dhe për këtë
arsye kemi kërkuar ta heqim këtë
nen", është shprehur Gashi.
Por përfaqësuesi i Kishës
Ungjillore të Kosovës, Artur
Krasniqi,
ka
kundërshtuar
kërkesën e Qeverisë së Kosovës.
"Qeveria nuk duhet ta bëjë
financimin e bashkësive fetare
sepse kjo më pas del se shteti
mundet këdo dhe si të dojë të bëjë
financimin. Andaj ne jemi të
mbetet amendamenti që Qeveria
nuk duhet t'i financojë bashkësitë
fetare", ka deklaruar Krasniqi.

Kërkesë pati edhe deputeti i PDKsë, Nait Hasani, i cili tha se në këtë
projektligj duhet të futet edhe
amendamenti për regjistrimin e
Kishës Ortodokse Shqiptare.
Ndërsa deputeti i Lëvizjes
Vetëvendosje, Sami Kurteshi, ka
kërkuar të ndalen ligjëratat, kurset
dhe aktivitetet e palicencuara për
bashkësitë fetare në Kosovë.
Projektligji për ndryshim dhe
plotësim të Ligjit për Lirinë Fetare
në Kosovë përmban 11 nene dhe
ka për qëllim t'i rregullojë çështjet
e bashkësive fetare në Kosovë.

Ministrja Hoxha kërkon që Kosova të përfshihet
në strategjinë e zgjerimit të BE-së
PRISHTINË, 29 JANAR (ER) Ministrja e Integrimit Evropian,
Dhurata Hoxha, po merr pjesë në
konferencën
ndërkombëtare
kushtuar strategjisë së të
ardhmes evropiane, e cila po
mbahet në Vjenë, ku marrin
pjesë zyrtarë të lartë të shteteve të
Bashkimit Evropian, Ballkanit
dhe ShBA-së. Ajo ka theksuar se
Konferenca e Vjenës, Com-sult,
është e përqendruar në
strategjinë për të ardhmen e
Evropës, me moton Go West Western Balkan.
Ministrja Hoxha ka pohuar se
procesi i integrimit evropian

Deputetët e Alternativës thonë se Kosova ka rrezik të izolohet
PRISHTINË, 29 JANAR (ER) Deputetët e Kuvendit të
Kosovës nga radhët e
Alternativës,
Mimoza
Kusari-Lila dhe Ilir Deda,
kanë pritur të hënën në

takim shefen e Zyrës së
Bashkimit Evropian në
Kosovë, Nataliya Apostolova.
Deda përmes një postimi në
llogarinë e vet në "Facebook"
ka njoftuar për këtë takim.

"Bashkë me Mimoza Kusarin
takuam shefen e Zyrës së
Bashkimit Evropian në
Kosovë,
ambasadoren
Apostolova. Në takim miqësor dhe të hapur diskutuam

për situatën jashtëzakonisht
të vështirë politike në të
cilën është Kosova, ku
rreziku për izolim të mëtutjeshëm është para nesh", ka
shkruar Deda.

pritet që me një strategji të
zgjerohet edhe në vendet e
Ballkanit perëndimor. "Në takime
me disa nga personalitetet e
shquara që janë pjesëmarrës të
kësaj konference, kërkova që
Kosova të përfshihet në strategjinë
e BE-së për zgjerim, në pajtim me
qëllimin primar të Republikës së
Kosovës, duke u bërë pjesë e
vlerave integruese euroatlantike",
ka thënë ministrja Hoxha.
Në dokumentet e konferencës
thuhet se interesi në rajonin e
Ballkanit nuk është rritur në
lidhje me menaxhimin e flukseve
të refugjatëve dhe migracionit.
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Përurohet laboratori për analiza bujqësore
dhe serra eksperimentale në Pejë
Zëvendësambasadori i Italisë në Kosovë, Matteo
Corradini, ka thënë se ky projekt ka rëndësi
shumë të madhe strategjike për dy objektivat
kryesore të Kosovës, siç është zhvillimi ekonomik
dhe procesi i integrimit evropian në këtë sektor.
Vlera e projektit për funksionalizimin e laboratorit
dhe serrës arrin vlerën prej 260 mijë eurosh
Arbisa SHEFKIU
PEJË, 29 JANAR - Me funksionalizimin e laboratorit për analiza
bujqësore dhe serrës eksperimentale po krijohen mundësitë
për zhvillimin e mëtejmë të
sektorit të bujqësisë sipas
standardeve evropiane. Pajisja e
Institutit Bujqësor të Kosovës
me këtë laborator dhe serrë
eksperimentale, të cilat janë
inauguruar të hënën, është
mbështetur nga projekti italian
"KosAgri", i cili financohet nga
Qeveria e Italisë, e që është realizuar nga Ministria e Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.
Me rastin e inaugurimit të këtij
projekti,
sekretari
i
përgjithshëm i MBPZhR-së,
Kapllan Halimi, ka vlerësuar se
ky laborator modern dhe kjo

serrë do të shërbejë për zhvillimin e mëtejmë të sektorit të
bujqësisë. "Krahas investimeve
në kuadër të këtij projekti,
Qeveria e Kosovës, gjegjësisht
MBPZhR-ja, do t'i vazhdojë
investimet edhe në shumë
projekte të tjera të cilat do të
ndihmojnë edhe më tej
avancimin dhe fuqizimin e
Institutit Bujqësor të Kosovës,
potencialet e të cilit po zgjerohen
çdo ditë e më shumë", ka thënë
Halimi.
Ai ka treguar se projekti synon
zbatimin e nismave në Kosovë në
perspektivën e procesit të integrimit evropian me standardet e
kërkuara. Sipas tij, tashmë IBK-ja
ka krijuar një laborator referent
ndërkombëtar për mbrojtjen e
bimëve.
Ndërkaq zëvendësambasadori i
Italisë në Kosovë, Matteo

Corradini, ka thënë se ky projekt
ka rëndësi shumë të madhe
strategjike për dy objektivat
kryesore të Kosovës, siç është
zhvillimi ekonomik dhe procesi i
integrimit evropian në këtë sektor. "Ky projekt do të ndihmojë
avancimin e Institutit Bujqësor të
Kosovës, i cili është edhe faktor i
zhvillimit ekonomik e, krahas
kësaj, ky projekt do t'i krijojë
lehtësi vendit për t'i eksportuar
produktet agrokulturore, gjë që
edhe promovon zhvillimin rural

të vendit", është shprehur
zëvendësambasadori Corradini.
Në anën tjetër, drejtori i Institutit
Bujqësor të Kosovës, Fehmi Geci,
ka treguar se viteve të fundit kanë
bërë investime të mëdha në
ngritjen e kapaciteteve të
Institutit. "Instituti Bujqësor, i cili
funksionon në kuadër të
MBPZhR-së, ka arritur ta
funksionalizojë laboratorin për
analiza bimore dhe serrën
eksperimentale, të cilat do të
shërbejnë për përmirësimin e

menaxhimit të integruar të
dëmtuesve në pemëtari si dhe do
të krijojnë kushte të përshtatshme për zhvillimin e bujqësisë
organike", ka thënë drejtori Geci.
Projekti italian "KosAgri" është
mbështetur nga Agjencia Italiane
për Bashkëpunim dhe Zhvillim
dhe
Instituti
Agronomik
Mesdhetar në Bari të Italisë,
ndërsa vlera e projektit për
funksionalizimin e laboratorit
dhe serrës arrin vlerën prej 260
mijë eurosh.

ShBK-ja paralajmëron
Hamza dhe shefi
klientët e sektorit bankar
i Bankës Botërore
për rreziqet e kriptovalutave biseduan për
PRISHTINË , 29 JANAR (ER) Shoqata e Bankave të Kosovës
(ShBK) me anë të një
komunikate për medie ka
paralajmëruar qytetarët për
rreziqet e ndërlidhura me valutat
virtuale. "Duke pasur parasysh
interesimin e madh të publikut
të gjerë për valuta virtuale të
tilla si 'Bitcoin', Shoqata e
Bankave të Kosovës (ShBK)
paralajmëron publikun e gjerë,
në veçanti klientët e sektorit
bankar në Kosovë, për rreziqet
e mëdha që ndërlidhen me këto
investime. Në pajtim me
njoftimet e vazhdueshme të
lëshuara
nga
autoritetet
financiare evropiane si Banka
Qendrore Evropiane (ECB) si
dhe
Autoritetit
Bankar
Evropian (EBA), si dhe paralajmërimet e Bankës Qendrore të
Kosovës, Shoqata e Bankave të
Kosovës njofton se ky instrument spekulativ i tregtueshëm
në internet, nuk njihet nga
ligjet e Kosovës dhe nuk njihet
nga sistemi bankar si instrument pagese", është thënë në
komunikatën e ShBK-së. Sipas
kësaj komunikate, ShBK-ja ka

vazhdimin e
bashkëpunimit
PRISHTINË, 29 JANAR (ER) - Ministri
i Financave, Bedri Hamza, ka
pritur të hënën në takim shefin e
Bankës Botërore në Kosovë,
Marco Mantovanelli, me të cilin
kanë diskutuar për vazhdimin e
bashkëpunimit, në veçanti për
realizimin e projekteve në
Kosovë të cilat financohen nga
Banka Botërore. "Të dyja palët
theksuan rëndësinë e përshpej-

tërhequr vërejtjen se kjo fushë
nuk është e rregulluar me ligjet
e vendit. "Rreziqet dhe
përgjegjësitë merren përsipër
nga vetë përdoruesi i këtyre
instrumenteve. Si e tillë, kjo
fushë nuk është e rregulluar me
ligjet në fuqi në Republikën e
Kosovës, që do të thotë se ata
që investojnë dhe tregtojnë me

valuta virtuale, nuk janë të
mbrojtur apo të garantuar nga
asnjë institucion vendor apo
ndërkombëtar dhe të gjitha
rreziqet dhe përgjegjësitë
merren përsipër nga vetë
përdoruesi i këtyre instrumenteve", është potencuar në
komunikatën e Shoqatës së
Bankave të Kosovës.

timit të implementimit të këtyre
projekteve për shkak se, sipas
tyre, mosrealizimi i tyre me kohë
mund të ndikojë në mosrealizimin e objektivave të Qeverisë së
Kosovës dhe Bankës Botërore
për përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës dhe zhvillimin
ekonomik të vendit", është bërë
me dije në njoftimin e Ministrisë
së Financave.
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Haradinaj: Bartësit e zhvillimit
ekonomik nuk janë vetëm

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, në takimin me
komunitetin e biznesit dhe Odën Ekonomike të Kosovës, ka thënë se
Qeveria do t'i mbështesë të gjithë ata biznesmenë që e kanë mision
zhvillimin ekonomik të vendit
A. MAVRAJ
PRISHTINË, 29 JANAR - "Bartësit e
zhvillimit ekonomik nuk janë
vetëm. Qeveria do t'i mbështesë
të gjithë ata që e kanë këtë
mision", kjo ishte porosia e
kryeministrit të Republikës së

Kosovës, Ramush Haradinaj, në
takimin me komunitetin e
biznesit dhe Odën Ekonomike të
Kosovës.
Bërja bashkë e bizneseve, përmes
Odës Ekonomike, kishte për
qëllim prezantimin e projekteve
konkrete që do të paraqiten në
samitin e radhës të Bankës

Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim (BERZh), që do të
mbahet më 26 shkurt në Londër.
"Kemi punuar intensivisht që të
jemi afër sipërmarrësve. Ajo që na
intereson është pjesa të cilën
sipërmarrësi nuk mund ta
mbulojë vetë, pra aty ku përfundon
mundësia dhe kapaciteti i

sipërmarrësit për projektet që i
ka, të vijë në shprehje Qeveria e
vendit", ka thënë kryeministri
Haradinaj.
Këshilltari i kryeministrit dhe
koordinatori
për
Ballkanin
Perëndimor, Gazmend Abrashi,
ka pohuar se ky takim mbahet në
vazhdën e përgatitjes për konferencën e BERZh-it dhe në
koordinim me kryetarin e Odës
Ekonomike të Kosovës, Safet
Gërxhaliu, do të selektohen
projekte konkrete, të cilat më pas i
prezantohen Bankës Evropiane

për Rindërtim dhe Zhvillim.
Ndërkaq kryetari i Odës
Ekonomike, Safet Gërxhaliu, ka
kërkuar
avancimin
e
dialogut publik-privat i cili do të
jetë në funksion të së ardhmes.
Ndër projektet e përmendura
kryesonin ato për energjinë
alternative, derisa u propozua nga
bizneset nevoja e krijimit të një
organizate të specializuar, e cila do
të merrej me përpilimin dhe zhvillimin e projekteve dhe të cilat më
vonë do të prezantoheshin në
forume ndërkombëtare.

ATK-ja: Pajisja me certifikatë ATK-ja gjobiti 13 biznese
të tatimit është obligim ligjor të lojërave të fatit
PRISHTINË , 29 JANAR (ER) Administrata
Tatimore
e
Kosovës (ATK) ua ka rikujtuar të
gjithë personave fizikë afaristë
dhe personave juridikë, se janë
të detyruar ta mbajnë tatimin në
burim për pagesat që i bëjnë për
paga dhe pensione, interes, të
drejta pronësore, qira, kategori
të veçanta dhe për pagesa të
caktuara për jorezidentë, ashtu
siç
është
përcaktuar
në
Legjislacionin Tatimor. "Secili
person i cili mban tatimin në
burim është i obliguar që deri
më 1 mars të vitit vijues të
periudhës tatimore për të cilën
ka mbajtur tatimin në burim,
t'i sigurojë pranuesit të të
ardhurave, certifikatën e tatimit
të mbajtur në burim në formën
e specifikuar nga ATK-ja", është
bërë me dije në komunikatën e
ATK-së.
ATK-ja ka të publikuara edhe
format e certifikatës së tatimit të
mbajtur në burim, të cilat mund
të shkarkohen në uebfaqen e
këtij institucioni. "ATK-ja u
bënë thirrje të gjithë personave
që ta mbajnë tatimin në burim,

PRISHTINË , 29 JANAR (ER) Administrata
Tatimore
e
Kosovës (ATK), Divizioni i
Lojërave të Fatit, ka ndërmarrë
një aksion në disa komuna, me
ç'rast ka mbyllur 13 subjekte që
ushtrojnë
jashtëligjshëm
veprimtarinë e lojërave të fatit.
Këto subjekte janë ndëshkuar
nga ATK-ja me gjoba në vlerë 52
000 euro. "Ndëshkimi i këtyre
subjekteve është bërë pasi të
njëjtat kanë organizuar lojëra të
ndaluara me Ligjin për Lojërat e

si dhe pranuesit të të ardhurave
t'ua sigurojnë certifikatën e
tatimit të mbajtur në burim. Me
kryerjen e detyrimeve tatimore,
kontribuoni
direkt
në
financimin
e
programeve
qeveritare, siç janë: ofrimi i
shërbimeve publike, arsimim

me standarde të larta, mirëqenie
shëndetësore dhe sociale,
mbrojtje ligjore dhe siguri, si
dhe
infrastrukturë
të
përgjithshme për një mirëqenie
më të mirë ekonomike dhe
shoqërore", është thënë në
komunikatën e ATK-së.

Fatit, në pikat pa licencë
(vendim) të Administratës
Tatimore të Kosovës. Divizioni i
Lojërave të Fatit do të vazhdojë
me aksione të tilla në çdo kohë,
bazuar në autorizimet që i jep
Ligji Nr. 04/L-080 për Lojërat e
Fatit. Gjithashtu, u bëjmë thirrje
qytetarëve të raportojnë në ATK
për rastet që dyshohen se
ushtrojnë
veprimtarinë
e
lojërave të fatit jashtëligjshëm",
është thënë në njoftimin e
ATK-së.
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Policia regjionale e Gjakovës ofron përkrahje
për sigurinë në Malishevë
MALISHEVË, 29 JANAR - Nënkryetari
i Komunës së Malishevës, Hajdin
Berisha, ka pritur të hënën në
takim drejtorin e policisë
regjionale të Gjakovës, Ahmet
Hasi, dhe shefin e operatives të
regjionit, Gëzim Zogaj, ku ishte i
pranishëm edhe komandanti i
Stacionit Policor në Malishevë,
Halil Morina. Në këtë takim
Berisha e ka njoftuar drejtorin
policor të regjionit të Gjakovës
me zhvillimet e reja komunale
dhe për bashkëpunimin e dyanshëm në të ardhmen.
Drejtori i policisë regjionale të
Gjakovës, Ahmet Hasi, ka thënë
se
do
ta
vazhdojnë
bashkëpunimin edhe në të

ardhmen me strukturat udhëheqëse të Komunës së Malishevës,
në veçanti në fushën e sigurisë.
"Do
t'i
bashkërendojmë
aktivitetet me institucionet
komunale, Stacionin Policor në
Malishevë, institucionet shkollore dhe komunitetin qytetar, që
t'u ofrojmë ligjërata për vetëdijesimin e luftimit të fenomeneve
negative me të cilat po përballet
shoqëria jonë", ka thënë Hasi.
Për
këtë
bashkëpunim,
nënkryetari i Komunës së
Malishevës, Hajdin Berisha, ka
shprehur mbështetjen e plotë të
organeve
komunale
për
bashkërendim të aktiviteteve të
sigurisë lokale.

Në Gjakovë shënohet 19-vjetori i Epopesë së Rogovës
GJAKOVË, 29 JANAR - Të hënën janë
përkujtuar 30 dëshmorët e rënë
më 27, 28 dhe 29 janar të vitit
1999 në fshatrat Bishtazhin,
Goden dhe Rogovë të Hasit.
Ceremonia përkujtimore ka nisur
me homazhe dhe nderime në
varrezat e dëshmorëve në Rogovë
të Hasit, ndërsa është mbajtur
edhe një akademi solemne në
sallën e Pallatit të Kulturës "Arsim
Vokshi" në Gjakovë.
Në emër të Komunës së Gjakovës
ka folur nënkryetari i komunës,
Ramadan Hoti, i cili ka thënë se
dëshmorët e kësaj epopeje kanë
qenë djemtë me të dalluar dhe
kontributdhënësit më të mëdhenjtë të luftës. "Prandaj të gjithë
ne duhet të marrim obligime shtesë që ëndrrën e tyre për një
Kosovë të zhvilluar ta bëjmë
realitet", ka thënë ai.
Në nderim të dëshmorëve, fjalë
rasti kanë mbajtur edhe kryetari i
Komunës së Rahovecit, Smajl
Latifi, si dhe përfaqësues të orga-

Aliu e Minxhozi flasin për
bashkëpunimin Kosovë - Shqipëri
Ferizaj, 29 janar - Kryetari i
Komunës së Ferizajt, Agim Aliu, ka
pritur në takim ambasadorin e
Republikës së Shqipërisë në
Kosovë, Qemal Minxhozi. Aliu ka
falënderuar
ambasadorin
Minxhozi për vizitën në
Komunën e Ferizajt dhe ofrimin e
bashkëpunimit në shumë fusha,
veçanërisht në ato ekonomike
dhe kulturore.
Ndërsa ambasadori Minxhozi ka
uruar kryetarin Aliu për mandatin
qeverisës, duke shprehur gatishmërinë e plotë të shtetit shqiptar
që ta avancojë edhe më shumë
mbështetjen dhe bashkëpunimin
reciprok në mes dy vendeve.
Në këtë takim është diskutuar
edhe për bashkëpunimin në mes
të qyteteve të binjakëzuara,
përkatësisht Komunës së Ferizajt
dhe Bashkisë së Shkodrës. Po

ashtu, është diskutuar për
ndërveprimin ekonomik e tregtar
si dhe rritjen e bashkëveprimit në

aktivitetet kulturore në mes të
Ferizajt
dhe
qyteteve
të
Republikës së Shqipërisë.

nizatave të dala nga lufta dhe
familjarë të dëshmorëve.
Rënia e këtyre dëshmorëve ishte
humbja më madhe për Ushtrinë
Çlirimtare të Kosovës (UÇK), pasi
në këtë grup ishin disa nga
udhëheqësit më të mirë të luftës,
në mesin e tyre edhe komandantët e shquar në rrafshin e
Dukagjinit, Agron Rama e Agim
Zeneli.
Dëshmorët e rënë janë: Agron
Rama, Agim Zeneli, Agush
Gjocaj, Bahtiar Morina, Daut
Kelmendi, Emrush Çetta, Gëzim
Ademaj, Hamdi Berisha, Haxhi
Lipjani, Ilir Merturi, Kasim Shala,
Luan Smajli, Memë Lleshi, Prend
Lleshi, Naim Dreshaj, Naim
Gashi, Sejdi Ramaj, Sahit
Krasniqi, Valon Gashi, Gaspër
Karaqi, Zyber Shala, Ibrahim
Kryeziu, Xhevdet Berisha, Rifat
Shala, Rrustem Morina, Selmon
Morina,
Nesret
Morina,
Muhamet Morina dhe Adem
Shala.

Fillon pastrimi i hyrje-daljeve
të qytetit të Rahovecit
RAHOVEC, 29 JANAR - Komuna e
Rahovecit ka filluar realizimin e
projektit për pastrimin e hyrjedaljeve të qytetit. Po ashtu, do të
bëhet edhe pastrimi i rrugëve që
përshkojnë edhe rrugët rajonale.
Realizimi i këtij projekti, i cili ka
të bëjë me pastrimin e hyrje-dal-

jeve të qytetit të Rahovecit, është
bërë i mundur në mes të dy drejtorive, asaj për Shërbime Publike
dhe Drejtorisë për Punë
Inspektuese,
si
dhe
në
bashkëpunim me kompaninë
"Ambienti" si pjesë e kompanisë
regjionale "Eko-Regjioni".
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Në kërkim të opozitës së humbur

Bedri ISLAMI
Më në fund ditën e shtunë
opozita, siç kishte paralajmëruar dy muaj radhazi, bëri
protestën e saj të parë paszgjedhore në një shesh kryeqytetas. Njerëzit u thirrën skaj më
skaj e qytet më qytet. Ata erdhën, shumica me autobusë shijuan një ditë të bukur në
Tiranë, takuan të afërmit e tyre
që janë zhvendosur në këtë
qytet, dëgjuan me zë të lartë atë
që kishin dëgjuar nga çdo studio televizive dhe, pasi i thanë
njëri-tjetrit "mirë u pafshim",
shkuan secili në qytetin e tij.
Kaq ishte e gjithë zhurma 50
ditore për heqjen qafe të qeverisë Rama dhe këtë të fundit
për
tërheqjen
zvarrë.
Metingashët e zellshëm kishin
pritur çastin kur nga vendi i
folësve do të jepet sinjali i
përmbysjes qeveritare. Disa e
kishin marrë seriozisht se
vërtet do të ndodhte diçka
shumë e madhe, por të tjerë më
të mençur e kishin ditur që më
parë se zaret po hidheshin jo
për ta përmbysur qeverinë, por
për ta mbytur drejtësinë.
Sidoqoftë, ajo që dihej se do të
ndodhte edhe nga vetë liderët
opozitarë, ndodhi. Pas 27
janarit qeveria nuk do të jetë

më e dobët. Përkundrazi, ajo do
të marrë frymë më lirisht. Çfarë
nuk mund të bënte vetë qeveria
për ringjalljen e një besimi ndaj
saj, ia dhuroi opozita më 27
janar. Ia dhuroi marrëzisht, me
shpresën se do të kishte
ndryshuar diçka në të mirë të
saj, kur në të vërtetë tani nuk
kemi më një qeveri që do të
shembet, por kemi një opozitë
të humbur.
Misioni më i vështirë është të
gjesh se ku është opozita, e pastaj të mund të përcaktosh se
kush është opozitë.
Nga 6 folësit kryesorë në bulevardin e madh, katër prej tyre
përfaqësonin forca politike,
disa krejt minore, që kishin
qenë në qeveri socialiste ose
vetë shefat e tyre kishin qenë
drejtues dikasteresh. Nard
Noka, Agron Duka kanë qenë
ministra të qeverive socialiste,
kryemadhi dhe "nacionalisti" i
fortë Dule kanë qenë pjesë e
koalicioneve socialiste.
Shpallja e tyre si opozitarë pasi
kanë rënë nga kali i pushtetit
nuk është opozita e një mendimi ndryshe, apo që kërkon
diçka të re; ishte vetëm zemërimi i disa njerëzve që kanë rënë
nga pushteti dhe që po t'i ftojë
pushteti përsëri nga opozitarë
kthehen përsëri në qeverisës.
Pra, shfaqja e parë e humbjes së
opozitës ishte pikërisht kjo: të
mbeturit jashtë qeverisë kërkojnë përsëri të jenë në qeveri. Si
forca politike dhe si individë.
Nard Ndoka ëndërron të jetë
përsëri ministër i Shëndetësisë,
kulmi i ironinë politike dhe
Duka, të jetë përsëri ministër i
Bujqësisë.

Media dhe Basha janë po ashtu
një opozitë e humbur. I pari
nuk di as ku e ka partinë e tij
dhe i gjithë synimi i mbajtjes së
saj është vetëm ëndrra e rikthimit në pushtet, ëndërr të
cilën nuk ia hoqi as Gërdeci, as
shoqërimi me figura të kriminalizuara, as gjyqi i munguar
dhe i kaluar përmes mandatit
të dhuruar.
Basha është edhe ai opozitari i
humbur, por në të njëjtën kohë
biznesmeni i fituar, megjithëse
de fakto nuk ka asnjë biznes të
shpallur. Mendimin opozitar,
ai, që prej ditës së parë, kur
vajza e Berishës e delegoi në
partinë e babait të tij, pasi
kishin marrë bekimin e Fazlliqit
e jo vetëm të tij, pasi kthimi në
Shqipëri mund të ishte mbulesa më e mirë ndaj asaj që kishte
ndodhur në Kosovë, politikën e
mendoi, e konceptoi dhe e realizoi si biznes financiar. Ai do të
jetë ndër të paktët që ka realizuar një thënie të hershme të
epokës komuniste se "politika
është shprehje e koncentruar e
ekonomisë".

Përse u mblodhën
njerëzit në shesh dhe
kush i thirri ata?
Në të vërtetë, skenari i
protestës kishte qenë krejt
ndryshe. Ai do të fillonte si një
shfaqje e qetë politike për t'u
kthyer në një shesh dhune i
ngjashëm me atë të 14 shtatorit
1998. Nuk do të kishte tanke
apo bashibozukë të Bukoshit
që pasi braktisën frontin në
Dukagjin erdhën të përm-

bysnin Shqipërinë.
Demonstrata ishte parashikuar
të përmbyste në pak orë gjithë
atë që është ndërtuar në shumë
vite dhe të kthente edhe një
herë vendin në vitin 1997.
Media që në të vërtetë janë më
opozitare në propagandën e
tyre se sa vetë opozita, apo të
tjera që ditët e fundit kanë
ngritur tonin, ose se besonin se
qeveria do të përmbysej, ose se
duan një haraç të ri në formën
e lejeve të ndërtimit, u përpoqën të ngrinin me forcë, me
shumë imagjinatë dhe letra të
vjetra, se në Shqipëri kishte
ndodhur një piramidë më e
fuqishme financiare, shkatërruese, që dërrmonte shtetin, si
një sinjal se pas kësaj shteti
qeveria e tij, duhej përmbysej.
Rikthimi i idesë së piramidës
financiare, ndërtuar bashkërisht me thirrjen për tërheqjen
zvarrë të shefit të qeverisë do të
kishin finalen e tyre në dërrmimin e një ëndrre për të qenë
pjesë e Bashkimit Evropian, por
edhe për të mbyllur disa nga
plagët që janë hapur nga vetë
ata.
Opozita e cila më 27 janar
vetëm opozitë nuk ishte, por
vetëm
një
grumbullim
njerëzish të inatosur të mbetur
jashtë qeverisë, mendoi se krijimi i një fryme agresive,
rrënuese dhe pushtuese, mund
të ishte gjetja më e mirë për të
grumbulluar
njerëz
që
protestojnë, me shpresën se, e
shumta, ditën e hënë do të jenë
në vende të reja pune.
Nëse kjo nuk ndodhi si ishte
menduar e po bëhej gati të
shpërthente, ka të ngjarë që

alarmoi struktura të sigurisë
jashtë Shqipërisë dhe prej tyre
erdhi edhe paralajmërimi më
serioz i bërë ndonjë herë: mos
guxoni të thyeni asnjë lule e
prekni asnjë varëse rrobash,
pasi dënimi do të jetë për ju.
Kjo bëri që pikërisht ata që disa
më parë bënin thirrje për tërheqje zvarrë e pushtim institucionesh, në fundin e mitingut
të bënin thirrje që me qetësi e
dashuri të kthehen në shtëpitë
e tyre.
I planifikuar për katër orë, nga
të cilat më të shumtat do të
ishin përleshje, e gjitha përfundoi në atë kohë që mendohej të
ishte parathënia e një proteste,
"dashuria e qetësia".
Të besosh se ke opozitë dhe të
dëgjosh Nard Ndokën; të mendosh se je një me opozitën dhe
të besosh Fatmir Mediun; të
ëndërrosh që këtyre njerëzve u
qan zemra për kombin shqiptar
dhe të shikosh se si po bën
thirrje Vangjel Dule; të dëgjosh
Bashën ndërsa flet për korrupsionin dhe të harrosh rrugën e
Kombit,
të
jesh
pranë
Kryemadhit ndërsa flet për
qetësi e dashuri dhe të mos të
të kujtohet çizmja apo thirrjet
delirante; të besosh se pas
Agron Dukës apo Dashamir
Shehut qëndrojnë vërtet forcat
opozitare, do të thotë të mos
dish se çfarë ndodh në këtë
vend, për më tepër, se çfarë ka
ndodhur kur po këto, të
protestës, kanë qeverisur.
Opozita ka ikur në drejtim të
paditur. Kërkohet një opozitë.
Demokracia ka shumë alternativa, por asnjëra nuk është
rruga e kësaj opozite.

Miratohet në Qeveri koncept-dokumenti për
gradimin dhe pagat e krijuesve dhe performuesve
PRISHTINË, 29 JANAR (ER) - Në
mbledhjen e Qeverisë së Kosovës
është miratuar të hënën
koncept-dokumenti
për
gradimin dhe pagat e krijuesve
dhe performuesve të kulturës
dhe punonjësve profesionalë të
trashëgimisë kulturore.
Ministri i Kulturës, Rinisë dhe
Sportit, Kujtim Gashi, në
ekspozenë e tij ka treguar se
koncept-dokumenti ka për
qëllim krijimin dhe zhvillimin e
politikave kulturore, ambientin
dhe mekanizmat e përshtatshëm
për promovimin e kulturës, e cila
konsiderohet një prej çështjeve
më të rëndësishme. Në këtë
kuadër,
koncept-dokumenti
parasheh
mbështetjen
e
kapaciteteve njerëzore në fushën
e kulturës dhe trashëgimisë
kulturore, sigurimin e një trajtimi
të dinjitetshëm dhe meritor për
këtë kategori të rëndësishme të
shoqërisë, me qëllim të ngritjes

së performancës institucionale
dhe pasurimit të jetës kulturore
dhe mbrojtjes së trashëgimisë
kulturore në vendin tonë. "Pagat
dhe gradimi i punonjësve të kulturës dhe të trashëgimisë kulturore
janë
rregulluar
me
Rregulloren nr. 05/2011 për
gradimin dhe pagat e krijuesve
dhe performuesve të kulturës
dhe punonjësve profesionalë të
trashëgimisë kulturore, rregullore
kjo e cila ka bërë një rregullim
adekuat dhe meritor, por me
kalimin e kohës janë hasur probleme me çështjen e gradimit të
punonjësve të fushës së kulturës
dhe trashëgimisë kulturore, në
lidhje me gradat joadekuate; statusi dhe pozicionimi joadekuat
profesional; problemi i pagave të
ulëta jokonkurruese me rajonin;
dhe trajtimi i pabarabartë i
punonjësve brenda institucioneve", ka thënë ministri Gashi.
Ai ka theksuar faktin se me

qëllim të adresimit të problemeve
dhe përcaktimit të zgjidhjeve të
reja, Ministria e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit ka marrë iniciativën
dhe ka hartuar konceptdokumentin për ta analizuar
gjendjen ekzistuese dhe afrimin
e zgjidhjeve adekuate për
problemet e identifikuara.
Ministri Gashi u shpreh se në
bazë të analizës që është bërë, ka
rezultuar se pagat e ulëta në
institucionet kulturore publike të
Republikës së Kosovës janë
identifikuar si pengesë e madhe
për sigurimin e brezit të
ardhshëm të profesionistëve të
kësaj fushe. "Me sigurimin e një
page bazë konkurruese me
rajonin do të kontribuojmë në
konkurrencë dhe interesim më të
madh të punëtorëve profesionistë
të kulturës për angazhim në
institucionet publike të kulturës",
ka deklaruar ministri Gashi,
duke vlerësuar se rishikimi dhe

ngritja e pagave aktuale të kësaj
kategorie të punonjësve do të
jetë veprim kyç për t'i arritur

objektivat e përcaktuara në
politikat programore për kulturë
e trashëgimi kulturore.
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BE: Vërejtje Britanisë se nuk do të ketë të drejtë në vendime
BRUKSEL, 29 JANAR - Ministrat e
Bashkimit Evropian i kanë
tërhequr të hënën vërejtjen
Britanisë se nuk mund të presë
se do të ketë rol në vendimmarrje në BE, pasi të largohet. Kjo
vërejtje u bë të hënën, derisa
ministrat e punëve evropiane i
miratuan urdhrat e rinj për
negociatorin për ndarjen e

Britanisë nga BE-ja (Brexit),
Michel Barnier, duke i paraqitur
afatet e tranzicionit, që do të
zgjasë nga fundi i marsit të vitit
2019, e deri më 31 dhjetor të vitit
2020, kur përfundon buxheti
aktual afatgjatë i BE-së.
Ekaterina
Zaharieva,
zëvendëskryeministre
e
Bullgarisë, që e kryeson

Presidencën e BE-së, tha se ministrat kanë dhënë mandat të
qartë në kërkesat e tyre për periudhën transitore. Sipas saj,
legjislacioni i BE-së do të vlejë në
Britani gjatë kësaj periudhe dhe
se vendi nuk do të ketë pjesëmarrje në institucionet e BE-së
dhe në vendimmarrje, ka njoftuar agjencia AP nga Brukseli.

Polonia dhe Izraeli përplasen
për kampet naziste të vdekjes
Ministria e Jashtme e Izraelit thirri ambasadorin
polak për ta transmetuar kundërshtimin e saj për
ligjin që do ta bënte të dënueshme çdo deklaratë
për ndonjë përgjegjësi të Polonisë për krimet
ndaj njerëzimit të kryera në territorin e saj nga
Gjermania naziste. Ndërsa në Poloni, një
përfaqësues i zyrës së presidentit polak do të
takohet me ambasadorin e Izraelit
VARSHAVË, 29 JANAR - Polonia po
miraton një ligj që do ta bënte të
dënueshme çdo deklaratë për
ndonjë përgjegjësi të Polonisë
për krimet ndaj njerëzimit të
kryera në territorin e saj nga
Gjermania naziste. Kryeministri
izraelit Benjamin Netanyahu
deklaroi se vendi i tij nuk do ta
tolerojë "shtrembërimin e të
vërtetës, rishkrimin e historisë
dhe mohimin e holokaustit".
Netanyahu foli kundër një projektligji në Poloni që do të
ndëshkojë me gjoba dhe burgim
personat që do t'i referohen
gjenocidit nazist ndaj hebrenjve
si krim polak, apo kampeve
naziste të vdekjes si kampe
polake të vdekjes.
Ministria e Jashtme e Izraelit
thirri ambasadorin polak për ta

transmetuar kundërshtimin e
saj. Ndërsa në Poloni, një përfaqësues i zyrës së presidentit
polak do të takohet të hënën me
ambasadorin e Izraelit. "E vërteta është se shumë vende, ndër ta
edhe
shumë
polakë,
u
angazhuan në ndihmë të
nazistëve që vrisnin hebrenjtë;
disa duke ua dorëzuar nazistëve,
të tjerë duke i vrarë vetë.
Megjithatë, realiteti është se
kampet e përqendrimit dhe
shfarosjes u iniciuan, projektuan
dhe u drejtuan nga gjermanët në
tokë polake. Terminologjia e
duhur është kampe gjermane të
shfarosjes në tokë polake dhe jo
kampe shfarosëse polake", thotë
ministri izraelit i Arsimit, Naftali
Bennett.
Disa ekspertë mendojnë se ky

ligj i ri mund t'i ndëshkojë me
burg edhe të mbijetuarit e
holokaustit që rrëfejnë historitë
e tyre.
Popullsia hebreje në Poloni ishte
ndër më vitalet në botë përpara
pushtimit të Gjermanisë naziste
në vitin 1939. Rreth tre milionë
hebrenj u vranë në kampet e

vdekjes të ngritura në Poloni.
Emrat e disa prej këtyre kampeve, si Aushvici apo Treblinka,
përmenden edhe sot me hidhërim.
Polonia e konsideron veten si
një ndër viktimat e terrorit nazist
dhe nuk pranon të fajësohet për
krime që thotë se u kryen nga

Hitleri dhe ithtarët e tij. Duke
pranuar ndjeshmërinë tepër të
lartë të këtij projektligji, presidenti polak Andrzej Duda premtoi se do ta analizojë me shumë
kujdes përpara se ta nënshkruajë. Ligji duhet të miratohet fillimisht edhe nga Senati i
Polonisë.

Peskovi: Navalny nuk paraqet kërcënim për Kremlinin
Moskë, 29 janar - Dmitry
Peskov, zëdhënës i presidentit
të Rusisë, Vladimir Putin, thotë
se Kremlini nuk e konsideron
kërcënim liderin opozitar
Aeksei Navalny. Këto komente
Peskovi i ka bërë të hënën para
gazetarëve në Moskë, një ditë
pasi mijëra veta kanë demonstruar në qytetet në gjithë
Rusinë në mbështetje të

thirrjes së Navalnyt, për bojkot
të zgjedhjeve presidenciale
ruse më 18 mars. Konsiderohet
se në këto zgjedhje do të fitojë
Putini.
Policia i ka arrestuar së paku
350 veta, përfshirë Navalnyn,
të cilit nuk i lejohet të garojë
kundër Putinit në zgjedhje, për
shkak të dënimit lidhur me
krim financiar. Për këtë dënim,

Koreja e Veriut anulon një shfaqje të përbashkët me Jugun
SEUL, 29 JANAR - Koreja e Veriut
anuloi një shfaqje të përbashkët
kulturore me Korenë e Jugut, e
planifikuar të mbahej përpara
Lojërave Olimpike Dimërore,
njoftoi të hënën Ministria e
Bashkimit të Koresë, në Seul.
Pheniani fajësoi shtypin koreano-jugor për inkurajimin e
ndjenjave të "fyerjes" publike në
lidhje me veriun dhe anuloi

ngjarjen e 4 shkurtit që do të
mbahej në veri për t'i festuar
lojërat e pritshme olimpike.
Seuli shprehu keqardhje për
anulimin e koncertit dhe, sipas
agjencisë "Reuters", i kërkoi
fqinjit t'u qëndrojë të gjitha marrëveshjeve të arritura mes dy
vendeve.
Javën e kaluar dymbëdhjetë lojtarë të hokejit në akull të Koresë

së Veriut kaluan kufirin për ta formuar ekipin e parë të bashkuar,
që nga koha kur dy Koretë u
ndanë pas luftës së viteve 1950.
Por zemërimi i koreano-jugorëve
lidhur me ekipin e kombinuar
është rritur dhe ata besojnë se ky
ishte një dorëzim nga ana e presidentit Moon Jaein me qëllim për
ta siguruar pjesëmarrjen e
Phenianit në Lojërat Olimpike.

mbështetësit e tij dhe ai vetë,
thonë se është i motivuar politikisht dhe i nxitur nga
Kremlini
për
shkak
të
aktivitetit të tij opozitar. I
pyetur se a e sheh Kremlini,
Navalnyn si kërcënim politik,
Peskov tha: "jo". "Popullariteti
i Vladimir Putinit ka arritur
nivele larg kufijve të Rusisë",
tha Peskovi.
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Kaosi dhe dashuria
në librin poetik ‘Ikje nga vdekja’
të Din Mehmetit

Blerina HAJDINI
Libri poetik "Ikje nga vdekja" (1978) i poetit Din
Mehmeti ndërtohet përmes konceptit "kaos dhe
dashuri" që, njëherësh, janë dy linja poetike me tema
të ndryshme. Tematika që realizohet në këtë libër
poetik paraqet një ndërlidhjeje të fuqishme me gjendjen që mbizotëronte në vend (Kosovë). Ky libër që prej
titullit "Ikje nga vdekja" paraqet esencën e një titulli
figurativ që pasqyrohet edhe në strukturën e librit në
vazhdimësi.
Tematika në këtë libër poetik, përpos që përshkruan
një realitet shoqëror, këtu jepet një realitet emocional
shpirtëror. Kaosi dhe dashuria janë dy gjendje emocionale, që në punimin tonë do t'i trajtojmë në
vazhdim, por që këto dy gjendje emocionale do ta
marrin statusin e personales, ku kalohet prej gjendjes
shoqërore në atë shpirtërore emocionale.
Qasjen dhe mënyrën e zhvillimit të kërkimit do ta
ndjekim përmes dy koncepteve të lartpërmendura, që
njëherësh janë objekt i punimit tim. Gjatë punimit do
të ndjekim një lexim sistematik të këtij libri dhe librave
të tjerë poetikë të poetit Din Mehmeti për ta realizuar
temën e punimit tim.
Sa i përket metodës së zhvillimit të punimit tim, do ta
përdor metodën e psikoanalizës, ku do të ndalemi te
gjendja emocionale e subjektit lirik në këtë libër poetik. Pres që rezultatet e këtij punimi të jenë në nivel të
kënaqshëm, duke kontribuar në studimet letrare mbi
poezinë e Din Mehmetit.
Libri poetik "Ikje nga vdekja" botuar më 1978 i poetit
Din Mehmeti vjen në radhë të parë deklarim i
fuqishëm poetik, duke mos iu nënshtruar ligjit natyror,
po themi figurativisht, që në këtë gjendje e deklamon
në poezinë e tij në fjalë.
Emri i librit në fjalë konstrukton në vete një vetëqëndrim të përhapur para një gjendjeje shpirtërore dhe
shoqërore.
Ndërsa studiuesi Agim Vinca për poezinë e Din
Mehmetit thekson se: poezia e tij ka një lidhje të
ngushtë me vendlindjen dhe njerëzit e saj, me vuajtjet
dhe dhembjet e tyre, me dilemat dhe brengat që përcaktojnë ideotematikën e emocionale të subjektit lirik.
Poezia e tij është medium ku gërshetohet reagimi
emocional dhe reagimi intelektual, ndonëse poezia e
Din Mehmetit më tepër mund t'i detyrohet elementit
të parë (gjendjes emocionale), ku tensioni emocional
është një veçori në vete, në poetikën e Din Mehmetit
dhe kryesisht te librat poetikë "Heshtja e kallur" dhe
"Ikje nga vdekja".

Opuset letrare e poetike të poetëve tanë, në mesin e të
cilëve gjendet edhe poeti Din Mehmeti, në këtë rreth
poeti qëndron në një hapësirë, ku në një rrafsh të
vetëm shtrihen dhe përpiqen të zënë vend emocionalja dhe refleksivja.
Bota e ndjenjave në këtë libër poetik udhëton, çasteve
të jetës, të cilat bartin në vete emocionin për jetën.
Libri në fjalë është i mbushur me emocion ku njeriu
gjendet para një udhëkryqi se çka do të ndodhë në të
vërtetë me të.
Vargu "Këndo ose vdis pa klithmë", që njëherësh është
titulli i një poezie, ku brenda kësaj poezie paraqitet një
emocion shpirtëror, që subjekti lirik paraqet një emocion në vete, por që gjithsesi do të përballet me një
gjendje të tillë që mbizotëron.
Ky varg (titull poezie) paraqet një alternativë poetike
që na kujton prozën e Migjenit, "Ose ose" ku në këtë
rast jepet një alternativë me zgjedh se cila mund t'i
përshtatet gjendjes shpirtërore. Në këtë varg jepen
zgjedhjet, por në formë të prerë se çka mund të zgjedhë subjekti lirik.
Por ajo që e karakterizon këtë varg është se duhet patjetër t'i përshtatesh ose këngës që në këtë rast del qëndrim ndaj një furtune të jetës, ose t'i nënshtrohet një
pushteti pa asnjë fjalë. Sipas studiuesit Basri Çapriqi,
subjekti lirik nuk ka dilema dhe nuk dorëzohet as përpara fatit të parathënë si në librat poetikë "Ikje nga
vdekja" dhe "Fatin tim nuk e nënshkruaj".
Në këtë libër vdekja deklarohet me jetën e përditshme,
por që kërkohet të dilet nga kjo gjendje e cila po e
preokupon njeriun. Ikja këtu simbolizon jetën për të
cilën duhet të luftohet në çfarëdo mënyre, sepse vdekja ndoshta është zgjidhja e fundit për njeriun e robëruar por, para së gjithash, kërkohet një zgjidhje. Në të
gjithë ciklin e parë "Koha i dënon mëkatet" hapet kjo
gjendje e rëndë emocionale e subjektit lirik, por në
mënyrë figurative.
Jam shtrirë në barin përrallor
Diku në fshat
E marrë frymë thellë:
Çlirohem robërohem
Lindi vdes
E bëj ç'dua vetë…
Poezia Lindi e vdes bëj ç'dua vetë
Deklarimi i tillë poetik, si në vargjet e lartpërmendura,
shfaq një dëshirë të pafundme të subjektit lirik që
është i mbushur përplot me emocion, ku njëherësh
dëshiron të vendosë vetë për fatin e vet. Vetëm dy
vargjet e fundit shfaqin një deklarim poetik emocional,
që simbolizon dëshirën e brendshme emocionale.
Në këto vargje, përveçse na shfaqet gjendja emocionale e subjektit, në të njëjtën kohë na shfaqet një
lloj refuzimi që lind si rezultat i gjërave të imponuara,
e që subjekti nuk mund të pajtohet me një imponim të
tillë. Vdekja në poezinë e poetit Din Mehmeti është sa
figurative, po aq reale në kuptimin e gjendjes
shoqërore; por ajo çka e fuqizon vdekjen është jeta,
sepse në jetë mbeten të gjitha shpresat, të cilat esencializohen në çdo moment, për t'u tejkaluar kjo gjendje shpirtërore, në kuptimin emocional.
Jam pakëz i ndrydhur pakëz i çliruar
Pakëz i zverdhur pakëz i frikësuar
Jam pakëz i ngrirë pakëz i shkrirë
Pakëz i rrahur pakëz i ndjekur jam
Poezia Pakëz ëndërr pakëz zhgjëndërr
Në këto vargje që i paraqitëm këtu, shohim se kemi të

bëjmë me një gjendje emocionale të përzier për faktin
se në secilin varg ndërron gjendja emocionale, ku na
paraqitet figura e krahasimit që përdoret për ta përshkruar gjendjen e subjektit lirik brenda vargjeve, e që
këto vargje shfaqin hapur dyshimin, frikën, pasigurinë
etj., por në asnjë moment nuk paraqitet zmbrapsja e
subjektit si shenjë e peripecive që i përjeton ai. Ndërsa
studiuesi Agim Vinca për këto vargje thekson se:
drama jetësore e njeriut i ngjan një lufte ndërmjet jetës
dhe vdekjes, ndërmjet ëndrrës dhe zhgjëndrrës, pra
një paradoksi specifik.
Në mes të dy gjendjeve që shfaqen në këtë poezi gjithmonë kërkohet. Ajo që është më e mira, për t'u
tejkaluar kauza që në forma të ndryshme, në njërën
anë gjendja e rëndë bëhet shtytje në kërkim të më të
mirës.
Në këtë libër poetik "Ikje nga vdekja" të poetit Din
Mehmeti gërshetohen kaosi, dashuria, realiteti, që të
gjitha lidhen për emrin Kosovë, duke pasur parasysh
tanimë se emri Kosovë lidhet ngushtë jo vetëm në këtë
libër poetik, por në një pjesë të madhe të krijimtarisë
letrare të poetit Din Mehmeti. Tematika që realizohet
në këtë libër poetik paraqet një gjendje emocionale në
vete ku e përcjell subjektin lirik gjatë gjithë kohës, por
që shpeshherë subjekti lirik kalon nëpër sfida të
ndryshme si: nëpër kaos, dashuri, realitet shpirtëror
dhe shoqëror, që mund të themi se subjekti lirik në
këtë libër poetik është i pathyeshëm përball gjendjes
shoqërore.
Përmes alegorisë përshkruhet jeta reale në Kosovë,
sepse gjendja emocionale e subjektit që jepet për
Kosovën, që edhe ashtu në poezinë "Rembi i blertë i
diellit" e shfaq jetën tipike në kohë të vështira në
Kosovë, po ashtu edhe poezia nuk lë shumë enigmë,
por që e percepton vendin Kosovën.
Ndërsa kur jemi te ky libër poetik i poetit Din
Mehmeti, një gjendje emocionale të përzier na e shfaq
edhe poezia "Kosovë zog i diellit", ku na shfaqen
shumë pamje, shumë emocione, shumë dëshira të
subjektit lirik, që njëherësh të gjitha janë gjendje emocionale që i përjeton subjekti. Por studiuesi Agim
Vinca, për këtë poezi shprehet: përmes kësaj gjuhe nga
pak solemne e retorike, njëkohësisht edhe metaforike,
poeti arrin ta portretizojë fytyrën e vendlindjes dhe ta
përgjithësojë dashurinë ndaj saj. Pra, libri poetik "Ikje
nga vdekja" pasqyron një botë të tërë emocionale dhe
nacionale, ku gjithmonë e para ndërlidhet me të dytën
si rezultat i një dëshire që paraqet në vete subjekti në
tërësi të librit. Ndërsa kur jemi te tematika e këtij libri,
duhet të theksojmë se ky libër përbëhet prej temës së
dashurisë dhe temës shoqërore, që natyrisht ndërlidhet një tematikë mjaft kompakte.

Përfundimi
Qasja ime mbi librin poetik "Ikje nga vdekja" të poetit
Din Mehmeti është një qasje që ndërlidhet me
metodën psikanalitike dhe që paraqes përfundimet e
mia lidhur me këtë libër, por që natyrisht arritja deri
këtu është një rezultat ku synoj që qasja dhe interpretimi im të mos jenë mendime përfundimtare mbi
poezinë e këtij poeti, por ky punim të jetë kontribut
sado i vogël mbi poezinë e Din Mehmetit.
Lidhur me metodën e përdorur jemi fokusuar më
tepër rreth gjendjes emocionale të subjektit lirik, që
është një qasje sa analitike po aq psikologjike, ku jam
munduar ta ndjek paraqitjen e gjendjes emocionale të
subjektit brenda librit poetik në fjalë.

(Fusnotat i ka hequr redaksia. Kjo kumtesë u lexua në
"Konferencën doktorale" në Prishtinë)
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BARSOLETA E DITËS

E jashtëzakonshme

Një çift nga Anglia u martuan nën ujë
rrethuar nga gjallesat detare

Polici: Dokumentet, zotëri!
Vozitësi: Ja, urdhëro!
Polici: Zotëri, këtyre dokumenteve u paska dalë
afati.
Vozitësi: Punë e madhe! Unë t'i dhashë t'i
shikosh, jo t'i hashë.

Një çift i cili u njoh në faqen e takimit 'Plenty of
Fish' ka vendosur ta kurorëzojë dashurinë në
martesë në një formë të pazakontë. Lauren dhe
Gary Dongray nga Anglia u martuan nën ujë
rrethuar nga gjallesat detare. Çifti tha 'Po' brenda
akuariumit gjigant, kurse dëshmitarët e tyre ishin
peshqit e peshkaqenët. Të ftuarit qëndronin në një
restorant jashtë xhamit, ndërsa nusja e dhëndri
mbanin maska oksigjeni në ujë.

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 alpinist iranian kalon nga një shkëmb akulli në ujëvarën e
ngrirë në klubin e akullit Meygun në Teheran. /EPA/a
E rrallë

Burri më i gjatë dhe gruaja më e shkurtër në
botë pozojnë bashkë

Burri më i gjatë dhe gruaja më e shkurtër në
botë janë takuar së bashku në Egjipt për të realizuar një fotografi mbresëlënëse. Sulltani Kosen,
35 vjeç, nga Turqia është njeriu më i gjatë në
botë me një gjatësi prej 2.5 metrash. Dhe Jyoti
Amge, 24 vjeç, nga India, është quajtur gruaja
më e shkurtër dhe është vetëm 60 centimetra.
Të dy u futën në rekordet Gines në vitin 2011.

“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.

SPEKTËR

E MARTË, 30 JANAR 2018

15

Katie Holmes e Jamie Foxx
nuk e fshehin më lidhjen

Ç

ifti më i rezervuar në
Hollywood më në fund ka
vendosur të dalë publikisht.
Në ngjarjen e Clive Davis Gala,
Katie Holmes e Jamie Foxx janë ulur
në të njëjtën tavolinë duke i

buzëqeshur dhe përkëdhelur duart
njëri-tjetrit. Sipas medieve të huaja,
çifti po përjeton një histori
dashurie prej katër vjetësh, por deri
më tani e kanë mbajtur të fshehtë
lidhjen e tyre.

Modeli i flokëve të Lady
Gagas do të mbahet mend
gjatë

N

Rita Ora, sa siklet
me fustanin

jë ndër artistet e veshura
më mirë në ceremoninë e
Grammy Awardsit është
pa dyshim edhe këngëtarja me
origjinë shqiptare Rita Ora, e
cila sërish ka arritur ta tërheqë
vëmendjen e medieve të huaja.
Bukuroshja 27-vjeçare u shfaq

në tapetin e kuq me një fustan
të gjatë të zi, me një të çarë që i
zbulonte këmbët. Por, pikërisht
kur ishte duke pozuar në tapetin
e kuq këngëtarja shqiptare u bë
pjesë e një incidenti, pasi e çara
e fustanit i nxori në pah edhe të
brendshmet e saj të zeza.

Më 7 korrik Eminemi
për herë të parë koncert
live në Itali

N

jë nga ngjarjet më të rëndësishme të javës ishte ceremonia
e çmimeve Grammy. Ka artiste
të cilat bien në sy jo vetëm për veshjet,
por edhe për modelin e flokëve. E tillë
është Lady Gaga. Këngëtarja u shfaq në

tapetin e kuq e veshur me një fund të zi
të gjatë. Por, ajo çfarë ra në sy tek Gaga
është modeli i flokëve, për të cilat
parukieri i saj Frederic Aspiras është
kujdesur në mënyrë të veçantë për dy
ditë me radhë.

P

as 16 vjetësh këngëtari i
famshëm Eminem ka
vendosur të rikthehet në
Itali, këtë herë me një koncert live.

Më 7 korrik reperi i famshëm do të
performojë në Milano për fansat.
Koncerti organizohet nga Live
Nation.
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QENDRA SPORTIVE
“BUJQËSIA”

TEL: 045/82 82 82
PROGNOZA SPORTIVE

WEST HAM V CRYSTAL PALACE

3+

SWANSEA - ARSENAL

Vllaznia e Ferizaj,
transferime me bollëk
15 transferime janë zyrtarizuar nga Vllaznia e Pozharanit dhe Ferizaj
vetëm ditën e hënë. Këto dy skuadra në këtë aftë kalimtar kanë bërë
ndryshime edhe në pozitat e trajnerëve, kurse kanë paralajmëruar
edhe transferime të tjera

2

HULL V LEEDS

GG3+

S H K U RT

Llapi e fiton miqësoren ndaj Dinamos
Kampionia e sezonit vjeshtor në Vala Superligën e Kosovës në
futboll, Llapi, e ka fituar miqësoren e parë në Antalia në kuadër
të përgatitjeve ndaj FC Dinamo St. Petersburg me rezultat 0-1.
Golin e fitores e shënoi sulmuesi Mirlind Daku. Përveç golit,
skuadra e Llapit e kishte më shumë në posedim topin, por edhe
mund të realizonte gola të tjerë, ndërsa gjatë ditëve në vijim
pritet të zhvillohen edhe miqësoret e tjera të aranzhuara.

Kurshumlija vëzhgues në ndeshjet e
Fiba Europe Cup
Faton Kurshumlija nga Kosova më 31 janar do të jetë vëzhgues
në ndeshjen e FIBA Europe Cup ndërmjet Mornarit (Mali i Zi)
dhe Bakken Bears Aarhus (Danimarkë) që do të zhvillohet në
Bari. Kjo ndeshje i takon 1/8 së finales së FIBA Europe Cup,
derisa drejtësinë do ta ndajnë Tomislav Vovk (Kroaci), Serkan
Emlek (Turqi), Chrisosiomos Schinas (Greqi). Kurshumlija pas
kësaj ndeshje do të jetë vëzhguese në një tjetër ndeshje të
nivelit të lartë të FIBA-s, atë të kualifikimeve për FIBA Women's
Eurobasket 2019 që do të zhvillohet më 14 shkurt në Celje të
Sllovenisë ndërmjet Sllovenisë dhe Rumanisë. Drejtësinë në
këtë ndeshje do ta ndajnë Nikola Perlic (Kroaci), Ernad Karovic
(Bosnje e Hercegovinë) dhe Anton Makhlin (Rusi).

Mbahet seminari për licencimin e
klubeve

Veton ZYMBERI
PRISHTINË, 29 JANAR - "Bumin" e
madh në këtë afat kalimtar e kanë
përgatitur Vllaznia e Pozharanit
dhe Ferizaj. Këto dy skuadra kanë
transferuar plot katërmbëdhjetë
futbollistë vetëm ditën e hënën,
kurse kanë paralajmëruar edhe
transferime të tjera.
Skuadra e Vllaznisë, e cila bënë
gara në Vala Superligën e Kosovës
në futboll, ditë më parë e rikthej
në skuadër Elbasan Thaçin dhe
detyrën e trajnerit ia besoi Agron
Selmanit, i cili në të kaluarën ka
drejtuar Ferizajn, Ulpianën dhe
Flamurtarin nga Prishtina.

Pesë transferimet e prezantuara
nga kjo skuadër janë Fidan
Hasani (KF Flamurtari), Kujtim
Pantina (Trepça), Arlind Shaqiri
(KF Bashkimi), Sevdaim Tahiri
(Ramiz Sadiku) dhe Orhan
Miftari (Gjorçe Petrov). Vllaznia
sezonin vjeshtor e mbylli në pozitën e fundit me vetëm tetë pikë
të grumbulluara, por beson se do
ta arrijë mbijetesën qoftë edhe
nëpërmjet barazhit.
Në anën tjetër, skuadra nga Liga e
Parë, Ferizaj, duket se me çdo
kusht e synon rikthimin në elitë.
Fillimisht ky klub në krye të
shtabit teknik e angazhoi Bylbyl
Sokolin, kurse në stërvitjen e parë
zyrtarizoi marrëveshjet edhe me

nëntë futbollistë, ku shumica e
këtyre janë të dëshmuar në futbollin e Kosovës dhe edicionin e
fundit disa prej tyre kanë luajtur
edhe në Superligë, por ajo që bie
në sy është fakti se trajneri Sokoli
ka punuar thuajse me të gjithë
këta futbollistë.
Transferimet e Ferizajt janë Erdin
Hasanin, Qëndrim Dautaj, Adnan
Haxhaj, Dren Gashi, Visar
Zogiani, Adem Maliqi, Alban
Rexhepi, Armend Blakqori dhe
Adem Maliqaj. KF Ferizaj sezonin
vjeshtor e mbylli në pozitën e
pestë me 29 pikë, dhjetë pikë më
pak se skuadra e KEK-ut që është
lidere dhe pesë pikë më pak se
Vushtrria dhe Ballkani.

Në selinë e Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK) të hënën
është mbajtur seminari për licencimin e klubeve për garat e
UEFA-së nën përkujdesjen e menaxherit për licencimin e
klubeve, Bajram Shala, e ku ishte i pranishëm edhe
zëvendëssekretari i përgjithshëm, njëherësh edhe drejtor i zyrës
ligjore, Arianit Ahmeti, sikur dhe Komisioni i Shkallës së Parë
për Licencim dhe Komisioni i Apelit. Të pranishmëve për
rëndësinë e këtij seminari që ka të bëjë me kriteret për licencim
u ligjëroi menaxheri i licencimit, Bajram Shala, i cili vuri në
dukje pesë kriteret themelore që duhet t'i plotësojë një klub siç
janë: kriteri sportiv, kriteri i personelit dhe administratës, kriteri
ligjor, kriteri infrastrukturor dhe kriteri financiar. Në vazhdim
Shala u ka sqaruar përfaqësuesve të klubeve për të gjitha
kriteret një për një dhe për rëndësinë që kanë në mënyrë që një
klub ta fitojë të drejtën e pjesëmarrjes në garat evropiane. Për
kriterin financiar pjesëmarrësve u ka folur Naim Havolli, i cili
bëri me dije se, ndonëse kriteri financiar renditet si i pesti për
kah rëndësia, është tepër me rëndësi sepse klubet kanë më
shumë telashe financiare, ndaj duhet të punohet prej fillimi me
korrektësi maksimale dhe në përputhje me ligjet që rregullojnë
fushën e financave.

Pique te Barça deri 2022
Gerard Pique ditë më parë rinovoi kontratën me Barcelonën
deri më 2022. Ai tashmë ka hedhur të zezën mbi të bardhë.
Mbrojtësi katalunas shpreson që kjo të mos jetë kontrata e fundit me Barcelonën. "Jam shumë i lumtur për rinovimin.
Shpresoj se nuk është e fundit. Ndiej sikur Barcelona është
shtëpia ime. Shpresoj ta përfundoj karrierën këtu. Nuk jam i
interesuar të luaj për një tjetër ekip. Është ose Barça ose asnjë
tjetër", ka thënë Pique.

Thaqi përjashton çdo mundësi të transferimit në Shqipëri
PRISHTINË, 29 JANAR (ER) - Mbrojtësi i
përfaqësueses së Kosovës në futboll,
Armend Thaqi, e ka përjashtuar çdo
mundësi për transferimin në futbollin
e Shqipërisë, konkretisht te skuadra e
Partizanit të Tiranës. "Siç dhe kam

thënë më herët, nuk do të largohem
nga Gjilani në këtë afat kalimtar.
Gjithçka që lidhet me transferimin
tim në futbollin shqiptar është vetëm
spekulim, pasi dua ta respektoj kontratën me Gjilanin, e cila është deri në

qershor", ka thënë Thaqi për "Epokën
e re". Mbrojtësi i Gjilanit ka bërë një
debutim ëndrrash me përfaqësuesen
e Kosovës në futboll derisa kjo e fundit e mposhti në ndeshjen miqësore
ndaj Letonisë (4-3).
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Spanja, kampione e Evropës
ZAGREB, 29 JANAR - Spanja e ka
fituar titullin në Kampionatin
Evropian të Hendbollit që u
zhvillua në Zagreb të Kroacisë.
Në ndeshjen finale të luajtur në
"Arena Zagreb", Spanja e
mposhti Suedinë me rezultat
29:23. Spanja bëri rikthim të
madh në pjesën e dytë për ta

fituar finalen, pasi pjesa e parë e
takimit përfundoi me rezultat
14:12 për Suedinë. David
Balaguer e Ferran Sole ishin më
efikasit te Spanja me nga pesë
gola, sa realizoi Jesper Nielsen
për Suedinë. Për Spanjën është
vetëm titulli i parë i Evropës.
Spanjollët kanë humbur katër

herë në finale të kampionateve
evropiane, por më në fund e
fituan një të tillë. Spanjollët
kanë edhe dy tituj botërorë e, po
ashtu, tri medalje të bronzta
olimpike. Vendin e tretë në
"Euro 2018" e zuri Franca që për
medalje të bronztë fitoi ndaj
Danimarkës me rezultat 32:29.

Nadali e ruan kreun e
renditjes botërore
RENDITJA E FEMRAVE
1.Caroline Wozniacki
2.Simona Halep
3.Elina Svitolina
4.Garbine Muguruza
5.Karolina Pliskova

7,965 pikë
7,715
6,085
5,690
5,445

RENDITJA E MESHKUJVE
1. Rafael Nadal
2. Roger Federer
3. Marin Çiliq
4. Grigor Dimitrov
5. Alexander Zverev

MADRID, 29 JANAR - Edhe pse Roger
Federeri fitoi grand slemin e
Australian Openit, ai nuk ka mundur
të kalojë në renditje spanjollin Rafael
Nadal, që mbron kreun me vetëm
155 pikë më shumë se zvicerani. Dy
tenistët janë të shkëputur ndjeshëm

nga rivalët, duke nisur një garë të
fortë mes tyre për kreun e renditjes
botërore për meshkuj, që duket se do
të vazhdojë përgjatë gjithë vitit. Në
vendin e tretë ngjitet kroati Marin
Çiliq, finalisti i Australian Openit,
ndërkohë që bullgari Grigor

9,760 pikë
9,605
4,960
4,630
4,610

Dimitrov e gjermani Alexander
Zverev kompletojnë 5 më të mirët,
raporton "Telesport". Te femrat,
ashtu sikurse pritej, ka ardhur
rokada në krye mes Caroline
Woznicaki, fituese e Australian
Openit dhe tashmë numri 1 në botë.
Ndërsa rumunia Simona Halep, finaliste në Melburn, tashmë ka zbritur në
vendin e dytë. Renditja e "top-5"
tenisteve më të mira kompletohet me
ukrainasen Elina Svitolina, spanjollen
Garbine Muguruza dhe çeken
Karolina Pliskova.

Alves: Neymari kishte nevojë
të largohej nga hija e Messit

S H K U RT

Laporte lë Bilbaon për Cityn
Skuadra e Athletic Bilbaos ka konfirmuar se
Aymeric Laporte do të largohet nga klubi pasi
është paguar shifra e kërkuar në klauzolën për
largim e tij. Mbrojtësi pritet që karrierën ta vazhdojë në Manchester City, ani pse Bilbao nuk e
përmendi një gjë të tillë. "Nuk dua t'ju them
lamtumirë, por shihemi më vonë. Jam duke u
larguar nga një klub unik, i ndryshëm dhe kurrë
s'do t'ju harroj", ka shkruar Laporte në "Twitter".

Befason Messi, kërkon yllin
e Realit në "Camp Nou"
Ylli i Barcelonës, Lionel Messi, besohet se u ka
kërkuar drejtuesve të klubit ta sjellin në "Camp
Nou" lojtarin e Real Madridit, Marco Asensio,
raporton "Don Balon". 22-vjeçari konsiderohet
si shpresë e madhe e Spanjës për të ardhmen,
por minutat e paktë në formacionin e Realit
mund të ndikojnë që ai të transferohet te
Barcelona.

Brandt nuk largohet nga
Leverkuseni
Pavarësisht se Barcelona, Liverpooli dhe Bayern
Munchen janë të interesuara për Julian Brandt,
ky i fundit po planifikon ta vazhdojë kontratën
me skuadrën aktuale Bayer Leverkusen. 21vjeçari mund të qëndrojë në "BayArena", pasi
Leverkuseni është në rrugë të mirë për të siguruar një vend që e dërgon sezonin tjetër në Ligën e
Kampionëve.

Bennetti i kërkon falje
Sanes
Futbollisti i Cardiff Cityt, Joe Bennett, i ka
kërkuar falje yllit të Manchester Cityt, Leroy
Sane. Ai shpreson se Sane të rikthehet sa më
shpejt. "Dua t'i kërkoj falje për ndërhyrjen time.
Nuk pata për qëllim ta lëndoj atë. Tentova ta
ndal kundërsulmin e Cityt, por u vonova", ka
deklaruar Bennettit.

LA Galaxy e kërkon
Ibrahimoviqin

PARIS, 29 JANAR - Mbrojtësi Dani Alves, në
një intervistë për faqen e internetit të
FIFA-s, zbuloi arsyen pse Neymari
kërkonte me ngulm largimin nga
Barcelona. "Neymari, së bashku me
Messin, është një nga lojtarët më të mirë
në botë. Por, kishte nevojë të largohej nga

hija e Messit. Të luash me dikë të pakrahasueshëm si Messi është fantastike, por
gjithmonë pyet veten nëse je i mirë vetë
apo luan mirë nga tjetri që ke në krah.
Mendoj se mundësitë për të fituar trofe
individualë rriten kur je larg dikujt si
Messi", ka thënë mbrojtësi i djathtë i PSG-

së.
Alvesi theksoi se nuk e la Juventusin për
para: "Vendosa të luaja për PSG-në që ta
ndryshoja historinë e klubit. E di që
njerëzit mund të mendojnë se erdha për
para, por nuk është e vërtetë. Kisha oferta
të tjera më të mira sesa ajo e PSG-së".

Sulmuesi i Manchester Unitedit, Zlatan
Ibrahimoviq, është afër transferimit në LA
Galaxy. Lajmin e ka bërë me dije "ESPN".
Suedezi, i cili aktualisht është një prej futbollistëve më të paguar në Angli, mendohet se do të
përfitojë një super pagë në Los Angeles, falë
edhe mbështetjes së madhe të sponsorëve të
klubit amerikan. Ibrahimoviq, i cili u rikthye në
fushë në muajin nëntor, pas një dëmtimi të
rëndë që pësoi në gju prillin e shkuar, ka luajtur
vetëm shtatë ndeshje në këtë sezon për shkak të
shqetësimeve që iu shfaqën sërish në gju, ka
qëndruar larg skuadrës dhe pritet që javën e
ardhshme ta rifillojë stërvitjen. Me ardhjen e
Alexis Sanchezit, mundësitë e aktivizimit për
ish-sulmuesin e kombëtares suedeze janë
zvogëluar shumë. Dhe LA Galaxy është një
mundësi e mirë që 36-vjeçari të ketë më shumë
minuta në dispozicion.

18

E MARTË, 30 JANAR 2018

PUBLICITET

PUBLICITET

E MARTË, 30 JANAR 2018

19

20

E MARTË, 30 JANAR 2018

PUBLICITET

PUBLICITET

E MARTË, 30 JANAR 2018

21

22

E MARTË, 30 JANAR 2018

PUBLICITET

PUBLICITET

E MARTË, 30 JANAR 2018

23

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
X Adil Fazliu shpall të pavlefshme diplomën e

shkollës së mesme teknike "Anton Çetta"
Skenderaj.
XBeqir Mulaj shpall të pavlefshme diplomën e
shkollës së mesme teknike "Anton Çetta"
Skenderaj.
X Ibadete Xani shpall të pavlefshme dëftesat

dhe diplomën e shkollës së mesme gjimnazi
"Hamzë Jashari" Skenderaj.
X Sanija Birdaini shpall te pavlefshme dëftesat

e kl -l - Vlll, shf "Leke Dugagjini" Prizren.
X Arben Gashi shpall te pavlefshme dëftesat
dhe diplomën, SHMGJ "Gjon Buzuku" Prizren.
X Ganimete Vojvoda nga Skenderaj, shpall të
pavlefshëm
letërnjoftimin
me
numër:
1005225309 të lëshuar nga MPB-ja.
X Lëshoj me qira banesën tri dhomëshe në

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

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

X Kimete Lanaj B.I. kërkon një punëkryes
për ndërtimin e serrës me sipërfaqe prej 40
ari, me material të zinguar. Oferta zgjat 5 ditë
nga dita e shpalljes në gazetë. Kontakti:
044-528-353.
X Lëshoj banesën me qira ne lagjen Bregu i

Diellit 2 te banesat e bardha, afër Shkollës
Iliria banesa është dy dhomshe e mobiluar
komplet, për info lajmërohuni në tel:
044/262-940 dhe 049/ 737-867.
X
Kërkoj kamerier me përvojë pune.
Gjendemi në Prishtinë te sheshi "Zahir
Pajaziti". Nr: kontaktues- 045-999-985.
X Lëshoj banesën me qira, e cila gjendet
prapa AAK-së, me kushte të volitshme dhe
po ashtu me çmim të volitshëm. Për informata më të hollësishme na kontaktoni në
numrin e telefonit: 044-162-783.
XLëshohet banesa me qira kati i parë , në rr.

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

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