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Kosova do të
jetë pjesë e
strategjisë së
zgjerimit të BE-së
Kryetarja e Komisionit për Integrime
Evropiane, Blerta Deliu-Kodra, ka
vlerësuar se strategjia e zgjerimit e
Bashkimit Evropian për vendet e
Ballkanit Perëndimor do të ofrojë
perspektivë të qartë evropiane për këto
vende. Ajo ka thënë se edhe Kosova do
të jetë pjesë e kësaj strategjie, duke
pasur parasysh angazhimin e saj për
përmbushjen e kritereve për ta avancuar
procesin e integrimit. Në këtë
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USHTARAK
KOMBËTAR
I USHTRISË
ÇLIRIMTARE
KOMBËTARE F 11
.

Behram HOTI

NGA 5 SHKURTI FILLON
APLIKIMI PËR STATUSIN E
VIKTIMAVE TË DHUNËS
SEKSUALE GJATË LUFTËS F. 6

intervistë dhënë për gazetën "Epoka e
re", Deliu-Kodra ka theksuar se,
pavarësisht prej kundërshtimeve të pesë
vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën,
shumica e vendeve të BE-së e kanë bërë
të qarë se shtetet e Ballkanit Perëndimor
duhet të kenë perspektivë të qartë
evropiane. Sa i përket liberalizimit të
vizave, Deliu-Kodra ka thënë institucionet
sa më shpejt duhet t'i përfundojnë
obligimet ndaj këtij procesi

VESELI TAKOHET ME
APOSTOLOVËN, FLASIN PËR
AGJENDËN EVROPIANE F. 3

EKONOMI
PROFESIONI MË I KËRKUAR
NË KOSOVË, SALDUES F. 8

Nisin masat për
parandalimin e ndotjes
së ajrit në kryeqytet
Me qëllim të uljes së nivelit të
ndotjes së ajrit në kryeqytet,
Komuna e Prishtinës, së bashku me
disa ministri përkatëse, ka marrë
vendim që nga sot (mërkurë) të
ndalohet qarkullimi i të gjitha
automjeteve brenda qytetit nga ora

06:00 deri në orën 22:00. Qarkullimi
me automjete do t'u lejohet vetëm
shërbimeve emergjente, policisë,
misioneve diplomatike, FSK-së,
KFOR-it dhe EULEX-it. Qytetarët
në qytet mund ta përdorin
transportin publik FAQE 7
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Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka reaguar në lidhje me paktin detar me Greqinë

LAJME SHKURT

Marrëveshje që mundëson ndarje të
drejtë e të pranueshme për palët

Kryemadhi: Rama fal detin për
pak mëshirë nga Greqia

Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka sqaruar se delimitimi i hapësirave detare është
në interes të të dy vendeve si për sa i përket përcaktimit përfundimtar të kufijve të
ushtrimit të sovranitetit dhe të drejtave sovrane në këto hapësira, si dhe në drejtim të
shfrytëzimit ekonomik të tyre
TIRANË , 30 JANAR - Ministria për
Evropën dhe Punët e Jashtme të
Shqipërisë ka reaguar pas debatit të
hapur në lidhje me procesin e
diskutimeve në tërësi më Greqinë,
në veçanti për çështjen e delimitimit
të hapësirave detare.
Përmes një deklarate për mediet,
MPJ sqaron se delimitimi i hapësirave
detare është në interes të të dy
vendeve si për sa i përket përcaktimit
përfundimtar të kufijve të ushtrimit
të sovranitetit dhe të drejtave
sovrane në këto hapësira, po ashtu
në drejtim të shfrytëzimit ekonomik
të tyre.
Ministria shprehet se vendimi i
Gjykatës Kushtetuese e rrëzoi
marrëveshjen e nënshkruar mes dy
vendeve në vitin 2009 dhe në
mungesë të një marrëveshje mes
tyre, që prej vitit 2013 palët kanë
kryer
një
sërë
diskutimesh
ekploratore për gjetjen e një
zgjidhjeje të qëndrueshme për këtë
çështje. "Në këto diskutime qëndrimi
i palëkundur i palës shqiptare ka
qenë dhe mbetet lidhja e një
marrëveshjeje për delimitimin e
hapësirave detare bazuar në parimet
e Konventës për të Drejtën e Detit ku

të dy shtetet janë palë, praktikën
ndërkombëtare, vendimmarrjen e
Gjykatës Kushtetuese dhe legjislacionin e brendshëm që do të mundësojë një ndarje të drejtë dhe të
pranueshme për të dyja palët",
thuhet në deklaratën e MPJ-së.
Ministria e Jashtme thekson se është
ky qëndrim i palëkundshëm, pika e
nisjes për ekspertët që do të negociojnë me palën greke për këtë çështje.
"Çdo interpretim tjetër nga aktorët
politikë është qëndrim dashakeq që
synon t'i relativizojë, apo më keq,
mohojë gabimet trashanike të së

shkuarës", thuhet në përfundim të
deklaratës së MPJ-së.
Ministri i Jashtëm grek, Nikos
Kotzias, të martën ka deklaruar se
është arritur pajtim me Shqipërinë
për sa i takon vijës së kufirit detar
mes dy vendeve dhe thotë se Greqia
do të përfitojë nga kjo 12 milje
detare. I pyetur për ndryshimin e
qëndrimit të kryeministrit shqiptar
brenda pak muajve, Kotzias ka shtuar
se kjo është pasojë e negociatave që
u bënë me qartësi dhe durim, ndërsa
ka mohuar zërat për ndërhyrje nga
faktorë të huaj.

Specialja, demarkacioni dhe FSK-ja,
temë në selinë e NATO-s

PRISHTINË, 30 JANAR - Nën organizimin
e Asamblesë Parlamentare (AP) të
NATO-s dhe me ftesën e kësaj asambleje, një delegacion i Kuvendit të
Republikës së Kosovës, i kryesuar nga
nënkryetari i Kuvendit, Xhavit Haliti,
po qëndron për vizitë në selinë qendrore të NATO-s në Bruksel.
Të hënën delegacioni i Kosovës ka
takuar personalitete të larta në AP të

NATO-s.
Ndërsa të martën delegacioni i
Kosovës ka takuar edhe zyrtarë të
tjerë të Asamblesë Parlamentare të
NATO-s.
Ndër temat kryesore që po diskutohen janë: bashkëpunimi i Kosovës me
KFOR-in dhe NATO-n, Gjykata
Speciale, demarkacioni i kufirit me
Malin e Zi, rëndësia e vazhdimit të

dialogut në mes të Kosovës dhe
Serbisë, ngritja e kapaciteteve FSK-së
dhe mbështetja e mëtejme e saj.
Përpos Xhavit Halitit, pjesë e
delegacionit nga Kosova janë edhe:
Slobodan Petroviqi, Time Kadriaj,
Rexhep Selimi, Doruntinë MalokuKastrati, Ganimete Musliu, Zoran
Mojsiloviq, Haxhi Shala dhe Danush
Ademi.

TIRANË, 30 JANAR Kryetarja e Lëvizjes
Socialiste për Integrim,
Monika Kryemadhi, ka
reaguar pas deklaratës
së ministrit të Jashtëm
grek, Nikos Kotzias, se
pala shqiptare ka rënë
dakord që Greqia të
përfitojë 12 milje detare
nga ujërat shqiptare. Përmes një postimi në faqen e
vet në "Facebook", Kryemadhi ka lëshuar një lumë
akuzash në drejtim të kryeministrit Edi Rama që, sipas
saj, po fal detin vetëm për pak mëshirë nga Greqia. "A
ka më qartë se kaq?! Ky njeri për karrigen e vet shet
gjithçka. Nuk njeh as moral e as ndjesi për atdheun.
Ky njeri, pasi shkatërroi marrëdhënien me Greqinë
duke prishur kishat si në kohën e komunizmit, tani fal
detin për pak mëshirë nga Greqia. Ky njeri ka shqyer
edhe portat e Shqipërisë për t'i larguar të rinjtë dhe
për t'i sjellë gjithë plehrat e botës. Dhe, në fund, e ka
të qartë se shqiptarëve nuk u duhen më as deti, as
mali, as fushat dhe asnjë pasuri tjetër, sepse kështu si
e ka katandisur Shqipërinë, dëshira e çdo të riu është
të largohet nga vendi. Ky satrap nuk pyet më për asnjë
vlerë njerëzore, qytetarie apo atdhedashurie", ka
thënë Kryemadhi.

Basha: BE-ja e shqetësuar për
kapjen e drejtësisë
TIRANË, 30 JANAR - Kryetari i Partisë Demokratike,
Lulzim Basha, ndodhet në Bruksel, ku ka pasur takime
me drejtuesit më të lartë të Partisë Popullore
Evropiane. Pas takimeve, kreu i PD-së vuri në dukje
jehonën në Bruksel të protestës së 27 janarit për një
drejtësi të pakapur politikisht. Në takimet me drejtuesit më të lartë të Partisë Popullore Evropiane, Basha
konfirmoi qëndrimin e opozitës se zgjidhja politike
për Shqipërinë është një qeveri antimafia e çliruar nga
krimi, që do t'i japë vendit zgjedhje të lira e të ndershme. "Duket qartë se zëri i shqiptarëve të bashkuar
më 27 janar kumbon fuqishëm edhe këtu në Bruksel
në zemrën e Bashkimit Evropian, në institucionet e
BE-së dhe në Parlamentin Evropian. Ka një shqetësim
të jashtëzakonshëm të institucioneve evropiane dhe të
përfaqësuesve të vendeve anëtare për ngecjen e
reformës në drejtësi dhe për kapjen e drejtësisë, e cila
mishërohet nga rasti "Tahiri", tha Basha.
Basha pati takime me presidentin Joseph Daul, me
zëvendëspresidentin dhe njëkohësisht kryetarin e
Komisionit të Punëve të Jashtme në Parlamentin
Evropian David Mcallister, me komisionarin Hahn, me
kryetarin e Komisionit të Çështjeve Evropiane në
Bundestag Gunther Krichbaum, kryetarin e grupit
parlamentar të PPE Manfred Weber etj.
Në këto takime mbizotëroi shqetësimi për hapat e
hedhur nga Edi Rama për kapjen e drejtësisë dhe
devijimin e reformës në drejtësi, me qëllim kontrollin
politik të drejtësisë për ta mbyllur dosjen "Tahiri" dhe
të tjera hetime kyçe për luftën kundër krimit të organizuar, trafikut të drogës dhe korrupsionit qeveritar.

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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Zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj ka raportuar para anëtarëve të Komisionit
për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

Hoxhaj: Këtë vit aplikojmë për
anëtarësim në Këshill të Evropës
Zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj ka thënë se
gjatë këtij viti Republika e Kosovës do të aplikojë
për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Ai ka
pohuar se, duke u bazuar në praktikat e
deritanishme, anëtarësimi i Kosovës në KE do të
zgjasë përafërsisht dy vjet nga dita e aplikimit. Për
të arritur suksese në këtë proces, Hoxhaj ka
vlerësuar se është i domosdoshëm të ngrihet
niveli i bashkëpunimit ndërmjet Kuvendit,
Presidencës dhe Qeverisë
Faton DERMAKU
PRISHTINË, 30 JANAR - Anëtarësimi
i Kosovës në Këshillin e Evropës
(KE), përkatësisht ecuria e
aplikimit të anëtarësimit në këtë
institucion, ishte çështja për të
cilën ka raportuar të martën në
mbledhjen e Komisionit për
Punë të Jashtme, Diasporë dhe
Investime
Strategjike,
zëvendëskryeministri
Enver
Hoxhaj.
Kryetarja e këtij komisioni,
Vjosa Osmani, ka vlerësuar se
bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet institucioneve të vendit
dhe bashkëveprimi i bazuar në
një plan unik për çështje të tilla,
do të kurorëzohej me sukses në

rrafshin
e
diplomacisë
n d ë r k o m b ë t a r e .
Zëvendëskryeministri Enver
Hoxhaj ka bërë me dije se anëtarësimi i Kosovës në organizata
ndërkombëtare paraqet një
ndër të arriturat më të mëdha të
vendit tonë. Ai ka thënë se
deri më tani Kosova është
anëtarësuar në 66 organizata
ndërkombëtare, përfshirë këtu
edhe anëtarësimin në Bankën
për Zhvillim Ekonomik dhe
institucione të tjera, nëpërmjet
të
cilave
është
forcuar
subjektiviteti ynë shtetëror.
Sa i përket anëtarësimit në
Këshillin e Evropës (KE), Hoxhaj
fillimisht
ka
folur
për
procedurën e aplikimit si dhe
për sfidat që e përcjellin këtë

proces. Për të arritur suksese në
këtë proces, ai ka vlerësuar se
është i domosdoshëm të ngrihet
niveli i bashkëpunimit ndërmjet
Kuvendit, Presidencës dhe
Qeverisë. Hoxhaj ka thënë
se përfaqësuesit e këtyre
institucioneve duhet të formojnë
një grup të përbashkët dhe të
hartojnë një strategji unike të
lobimit.

Zëvendëskryeministri Hoxhaj
ka theksuar se procesi i anëtarësimit në Këshillin e Evropës,
bazuar në praktikat e deritanishme, zgjatë përafërsisht dy
vjet nga dita e aplikimit. "Gjatë
këtij viti do të aplikojmë për
anëtarësim në këtë institucion,
ndërkaq anëtarësimi i plotë i
vendit tonë pritet të ndodhë në
vitin
2020,
atëherë
kur

kryesimin e KE-së do ta ketë
Gjermania", ka thënë Hoxhaj.
Pas kësaj, zëvendëskryeministri
Hoxhaj u është përgjigjur
pyetjeve dhe shqetësimeve që
kanë ngrehur anëtarët e komisionit
ndërkaq, në formë të një
bashkëbisedimi, është vijuar
debat i ndërsjellë për gjetjen e
formës më të mirë të një
bashkëveprimi institucional.

Veseli takohet me Apostolovën,
flasin për agjendën evropiane
PRISHTINË , 30 JANAR (ER) Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli, ka pritur të martën
në takim shefen e Zyrës së
Bashkimit Evropian në Kosovë,
Nataliya Apostolova, me të
cilën
ka
diskutuar
për
angazhimet dhe prioritetet e
punës së Kuvendit gjatë këtij
viti.
Kreu i Kuvendit e ka njoftuar
përfaqësuesen e lartë të BE-së
për rrjedhën e deritashme të
punës së legjislativit, ndërsa ka
konfirmuar përkushtimin për
t'i trajtuar me prioritet të gjitha

FSK-ja dhe KFOR-i përuruan urën mbi Sitnicë
Mitrovicë, 30 janar - Forca e
Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe
KFOR-i kanë përuruar të
martën një urë në Mitrovicë e
cila ishte dëmtuar më parë për
shkak të qarkullimit të automjeteve me pesha të rënda në të.
Ura e ndërtuar është donacion
i KFOR-it.

Punët për meremetimin e urës
dytësore mbi lumin Sitnicë,
afër urës kryesore në hyrje të
tunelit në Bair, kishin filluar
kohë më parë si projekt i
përbashkët ndërmjet KFOR-it
dhe FSK-së.
Të pranishëm në hapje të urës
ishin ministri i FSK-së,

Rrustem Berisha, komandanti
i KFOR-it, gjeneralmajor
Salvatore Cuoci dhe komandanti i FSK-së, Rrahman
Rama. Me rastin e hapjes,
ministri i FSK-së, Rrustem
Berisha, ka thënë se kjo urë
është në interes të gjithë
qytetarëve.

projektligjet që ndërlidhen me
procesin e agjendës për
reformë evropiane. Në funksion të kësaj, kryetari Veseli ka
shprehur zotimin e tij për ta
vazhduar bashkëpunimin e
ngushtë me Zyrën e BE-së në
Prishtinë dhe me të gjithë
mekanizmat e tjerë relevantë.
Kryeparlamentari Veseli ka
theksuar se institucionet e
Kosovës do t'i kryejnë të gjitha
obligimet ndërkombëtare dhe
do t'i përmbushin të gjitha
kriteret e nevojshme për rrugën
euroatlantike të vendit.
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FLET PËR "EPOKËN E RE",
BLERTA DELIU-KODRA

Kosova
do të jetë
pjesë e
strategjisë
së zgjerimit
të BE-së
Kryetarja e Komisionit për Integrime Evropiane, Blerta Deliu-Kodra, ka
vlerësuar se strategjia e zgjerimit e Bashkimit Evropian për vendet e
Ballkanit Perëndimor do të ofrojë perspektivë të qartë evropiane për këto
vende. Ajo ka thënë se edhe Kosova do të jetë pjesë e kësaj strategjie,
duke pasur parasysh angazhimin e saj për përmbushjen e kritereve për ta
avancuar procesin e integrimit. Në këtë intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", Deliu-Kodra ka theksuar se, pavarësisht prej kundërshtimeve
të pesë vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën, shumica e vendeve të
BE-së e kanë bërë të qarë se shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet të kenë
perspektivë të qartë evropiane. Sa i përket liberalizimit të vizave, DeliuKodra ka thënë institucionet sa më shpejt duhet t'i përfundojnë obligimet
ndaj këtij procesi

Shqipe HETEMI
PRISHTINË , 30 JANAR - Kryetarja
e Komisionit për Integrime
Evropiane të Kuvendit të
Kosovës, Blerta Deliu-Kodra,
ka thënë se Kosova do të jetë
pjesë e strategjisë së zgjerimit
të Bashkimit Evropian për
vendet
e
Ballkanit
Perëndimor. Në këtë intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", ajo ka theksuar
se për perspektivën e

shteteve
të
Ballkanit
Perëndimor ka një angazhim
të shtuar edhe nga ana e
Bullgarisë, e cila udhëheq
aktualisht presidencën e
Bashkimit
Evropian.
"Strategjia e Zgjerimit e
Bashkimit
Evropian
për
vendet
e
Ballkanit
Perëndimor synon të ofrojë
një perspektivë të qartë për
vendet
e
Ballkanit
Perëndimor. Duke pasur
parasysh se Kosova është
pjesë përbërëse e Ballkanit

INTERVISTË AKTUALE
shprehur ajo, duke shtuar se
me qëllim të arritjes së një
perspektive të qartë evropiane, institucionet e vendit
duhet të angazhohen në
lobim tek shtetet të cilat po
paraqesin problem në procesin e integrimit, posaçërisht tek pesë shtetet të cilat
s'e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës. "Tani më të
gjithë e dimë qëndrimin politik të Spanjës në raport me
Kosovën, sidomos tash pas
zhvillimeve jo fort të largëta
që ishin në Spanjë lidhur me
referendumin për pavarësi
nga ana e Katalonisë. Por,
shpresoj shumë se do të gjendet një mundësi për ta
tejkaluar këtë situatë, me
angazhimin e shteteve të tjera
të Bashkimit Evropian të cilat
janë të prera, se të gjitha
shtetet
e
Ballkanit
Perëndimor duhet të kenë
perspektivë të qartë evropiane", ka deklaruar DeliuKodra.
Ndërsa sa i përket liberalizimit të vizave, ajo ka shprehur
optimizëm se institucionet e
Kosovës shumë shpejt do t'i
ndërmarrin veprimet e nevojshme me qëllim të përmbushjes së kritereve të mbetura, në mënyrë që të arrihet
treni i fundit në këtë proces.
"E kemi të gjithë të qartë se
cilat janë kriteret e papërfunduara nga ana e institucioneve tona për procesin e liberalizimit të vizave. Shpresoj se
ne shumë shpejt do t'i ndërmarrim veprimet e nevojshme me qëllim të përmbushjes së kritereve të mbetura, në mënyrë që ta zëmë
trenin e fundit në këtë proces.
Me një angazhim maksimal
tonin për realizimin e kërkesave, besoj se do të dëshmojmë se jemi të gatshëm të fitojmë në këtë proces", ka thënë
Deliu-Kodra.

Perëndimor dhe duke pasur
parasysh angazhimin e institucioneve tona për përmbushjen e kritereve me qëllim
të avancimit të procesit të
integrimit, besoj dhe pres që
edhe Kosova do të jetë pjesë e
kësaj strategjie. Po ashtu, për
perspektivën e shteteve të
Ballkanit Perëndimor ka një
angazhim të shtuar edhe nga
ana e Bullgarisë, e cila nga fillimi i këtij viti ka marrë
udhëheqjen e presidencës së
Bashkimit Evropian", është

"Epoka e re": Znj. DeliuKodra, së shpejti pritet të
publikohet
Strategjia
e
Zgjerimit
të
Bashkimit
Evropian për vendet e
Ballkanit Perëndimor. Do të
jetë pjesë e kësaj strategjie
edhe vendi ynë?
Deliu-K
Kodra: Strategjia e
Zgjerimit
e
Bashkimit
Evropian për vendet e
Ballkanit Perëndimor synon
të ofrojë një perspektivë të
qartë për vendet e Ballkanit
Perëndimor. Duke pasur
parasysh se Kosova është
pjesë përbërëse e Ballkanit
Perëndimor dhe duke pasur
parasysh
angazhimin
e
institucioneve
tona
për
përmbushjen e kritereve me
qëllim të avancimit të procesit
të integrimit, besoj dhe pres
që edhe Kosova do të jetë
pjesë e kësaj strategjie. Po
ashtu, për perspektivën e
shteteve
të
Ballkanit
Perëndimor ka një angazhim
të shtuar edhe nga ana e
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Bullgarisë, e cila nga fillimi i
këtij viti ka marrë udhëheqjen
e presidencës së Bashkimit
Evropian.
"Epoka e re": Të martën është
raportuar se Spanja ka kundërshtuar përfshirjen e Kosovës në
këtë dokument dhe, po sipas
këtyre raportimeve, Kosova
nuk do të jetë e përfshirë në
strategjinë e BE-së?
Deliu-K
Kodra: Tani më të
gjithë e dimë qëndrimin
politik të Spanjës në raport
me Kosovën, sidomos tash
pas zhvillimeve jo fort të
largëta që ishin në Spanjë
lidhur me referendumin për
pavarësi
nga
ana
e
Katalonisë. Por, shpresoj
shumë se do të gjendet një
mundësi për ta tejkaluar këtë
situatë, me angazhimin e
shteteve të tjera të Bashkimit
Evropian të cilat janë të prera
se të gjitha shtetet e Ballkanit
Perëndimor duhet të kenë
perspektivë të qartë evropiane.
"Epoka e re": Raportuesi për
Kosovën në Parlamentin
Evropian, Igor Soltes, ka bërë
me dije se Kosova e ka
humbur tani për tani trenin
për liberalizimin e vizave.
Dhe, sipas tij, viti 2019 do të
jetë edhe më i ndërlikuar.
Qëndron ky konstatim i tij?
Deliu-K
Kodra: E kemi të gjithë
të qartë se cilat janë kriteret e
papërfunduara nga ana e
institucioneve
tona
për
procesin e liberalizimit të
vizave. Shpresoj se ne shumë
shpejt do t'i ndërmarrim
veprimet e nevojshme me
qëllim të përmbushjes së
kritereve të mbetura, në
mënyrë që ta zëmë trenin e
fundit në këtë proces. Me një
angazhim maksimal tonin
për realizimin e kërkesave,
besoj se do të dëshmojmë se
jemi të gatshëm të fitojmë në
këtë proces.
"Epoka e re": Cilat janë masat
urgjente që duhet t'i marrin
institucionet në mënyrë që
Kosova të ketë perspektivë të
qartë evropiane si dhe ta
fitojë liberalizimin e vizave?
Deliu-K
Kodra: Me qëllim të
arritjes së një perspektive të
qartë evropiane, ne duhet të
angazhohemi në lobim tek
shtetet të cilat po paraqesin
problem në procesin e integrimit të Kosovës, posaçërisht
tek pesë shtetet të cilat s'e
kanë njohur pavarësinë e
Kosovës. Po ashtu, konsideroj
se duhet angazhim më i
madh i të gjitha institucioneve
për përmbushjen e obligimeve
në procesin e integrimit.
Ndërsa sa i përket procesit të
liberalizimit
të
vizave,
konsideroj se institucionet
tona duhet sa më shpejt t'i
përfundojnë obligimet e tyre
me qëllim të përmbushjes së
kritereve të mbetura.
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Ministri Bytyqi
thotë se arsimi i
lartë kërkon
trajtim të veçantë
Ministri i Arsimit, i Shkencës dhe i Teknologjisë,
Shyqiri Bytyqi, para anëtarëve të Komisionit për
Arsim dhe Shkencë ka prezantuar gjendjen në
të cilën ndodhet arsimit i lartë. Ai ka bërë me
dije se gjendja në këtë fushë, veçanërisht në
sektorin publik, kërkon trajtim të veçantë
Arbisa SHEFKIU
PRISHTINË, 30 JANAR - Ministri i
Arsimit, i Shkencës dhe i
Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi, ka
raportuar të martën para
anëtarëve të Komisionit për
Arsim, Shkencë, Teknologji,
Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion
dhe Ndërmarrësi lidhur me
gjendjen në arsimin e lartë.
Ministri Bytyqi para anëtarëve
të këtij komisioni ka prezantuar
gjendjen në të cilën ndodhet
arsimit i lartë. Ai gjatë fjalës së
tij ka bërë me dije se gjendja në
këtë fushë, veçanërisht në
sektorin publik, kërkon një
trajtim të veçantë.
Bytyqi ka folur për problemet
me të cilat ballafaqohen
universitetet në vendin tonë.
Përkitazi me këtë, shqetësuese
e ka vlerësuar cilësinë e stafit
akademik,
radhitjen
e
varfër të tyre në platformat e
universiteteve publike dhe
infrastrukturën e dobët ligjore.
Lidhur me këtë, Bytyqi ka
theksuar se MAShT-i ka
funksionalizuar një grup
punues me një përvojë të gjerë
për dhënie të rekomandimeve,
i cili do t'i monitorojë universitetet në të gjitha rajonet, më
pas, në bazë të raporteve, do t'i
japë
rekomandimet
dhe
orientimet, duke u fokusuar në
ngritjen e cilësisë në arsimin e
lartë. Po ashtu, ai vuri në pah
se qëllimi i MAShT-it nuk është
t'i shuajë programet ekzistuese
të këtyre universiteteve por,
sipas tij, synohet riorganizimi
në kuptimin e menaxhimit.

"Nuk do të mbyllim universitete, por do ta shqyrtojmë
punën e tyre. Gjendjen e tanishme nuk duhet ta tolerojmë
pasi baza e cilësisë së arsimit
në universitetet e tjera publike
duhet të jetë të paktën si në
Universitetin e Prishtinës. Sa iu
përket kolegjeve private, cilësia
nuk është e mirë. Pra, nuk jam
i kënaqur me cilësinë", ka
thënë Bytyçi.
Anëtarët e komisionit shtruan
një varg pyetjesh dhe ngritën
shqetësimet e tyre lidhur me
gjendjen në arsimin e lartë. Po
ashtu, anëtarët e komisionit
kërkuan nga ministri një raport
lidhur me shkarkimin e
anëtarëve të Këshillit të Lartë
për Cilësi, ngritjen e buxhetit
për universitete, dhënien e
bursave për studentë, llogari
për profesorët që mbajnë disa
vende pune, regjistrimin e
studentëve në kolegjet private
në afate të pacaktuara etj. Për
të gjitha këto shqetësime
ministri Bytyqi dha sqarimet e
nevojshme para anëtarëve të
komisionit.
Në këtë mbledhje Komisioni
për
Arsim,
Shkencë,
Teknologji, Kulturë, Rini,
Sporte,
Inovacion
dhe
Ndërmarrësi ka miratuar
Projektligjin për Ratifikimin e
Marrëveshjes Ndërkombëtare
në mes të Ministrisë së Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë së
Republikës
së
Kosovës
(MAShT)
dhe
Stitching
SPARK-ut
të
Holandës
(SPARK), mbi mbështetjen e
Kolegjit Ndërkombëtar të
Biznesit Mitrovica.
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Kryqi i Kuq i premton Kosovës ndihmë për zbardhjen e fatit të të pagjeturve
PRISHTINË, 30 JANAR (ER) Këshilltari i kryeministrit
Haradinaj, Jahja Lluka, mbajtës i dosjes për çështjen e
personave të zhdukur, ka
pritur të martën në takim
shefin e Misionit të Komitetit
Ndërkombëtar të Kryqit të
Kuq (KNKK), Agim Gashi. Me
këtë rast, shefi i Misionit të
KNKK-së, Agim Gashi, në
përkrahje të nismës për hartimin e planit të përbashkët
të institucioneve kompetente,
ia ka dorëzuar Llukës

propozimet
e
Komitetit
Ndërkombëtar të Kryqit të
Kuq për përfshirje të mundshme.
Propozimet kyçe të KNKK-së
ndërlidhen me zbatimin dhe
plotësimin e bazës ligjore për
çështjen e personave të
zhdukur, mundësitë për sigurimin e informatave të reja,
si dhe adresimin e çështjes së
mbetjeve mortore të paidentifikuara.
Jahja Lluka, duke vlerësuar
lart angazhimin dhe përkrah-

jen e vazhdueshme të
Komitetit Ndërkombëtar të
Kryqit të Kuq, ka falënderuar
KNKK-në për propozimet e
dorëzuara dhe e ka njoftuar
rreth aktiviteteve të planifikuara nga ana e institucioneve
kompetente
të
Republikës së Kosovës për
adresimin e kërkesave të
drejta të familjeve dhe familjarëve të personave të
zhdukur.
Palët u pajtuan ta shtojnë
bashkëpunimin dhe koordi-

nojnë aktivitetet në përpjekjen e përbashkët që familjet e
personave të zhdukur të

mësojnë sa më parë fatin dhe
vendndodhjen e familjarëve
të tyre të zhdukur.

Nga 5 shkurti fillon aplikimi
për statusin e viktimave të
dhunës seksuale gjatë luftës
Qendresa RAMA
PRISHTINË ,
30
MË
JANAR
(ER)- Komisioni qeveritar për
verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së
fundit në Kosovë do të fillojë
trajtimin e aplikacioneve të
para më 5 shkurt të këtij viti,
ditë kur zyrtarisht fillon procesi
i aplikimit. Një gjë e tillë është
bërë me dije të martën gjatë
lansimit të fillimit të procesit
për njohjen dhe verifikimin e
statusit të personave të
dhunuar gjatë luftës, ku morën
pjesë përfaqësues të lartë
shtetërorë, ambasadorë të
shteteve të huaja në Kosovë dhe

përfaqësues të shoqërisë civile.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies
Sociale, Skender Reçica, gjatë
fjalës së tij tha se, qysh në ditët e
para të fillimit të mandatit
është impenjuar për ta shtyrë
përpara këtë proces shumë të
rëndësishëm i cili po kurorëzohet me fillimin e trajtimit
shtetërore ndaj kësaj kategorie.
Ndërkaq kryeministri i vendit,
Ramush Haradinaj, ka thënë se
institucionet e Kosovës kanë
kryer një punë të mirë duke njohur të drejtat e viktimave të
dhunë seksuale gjatë luftës.
"Pjesa më e vështirë veç sa ka
filluar, ajo e njohjes dhe verifikimit të të mbijetuarve të
dhunës. Në këtë proces nuk

mjafton vetëm puna e Qeverisë,
duhet të angazhohemi të gjithë
që kjo pjesë e shoqërisë sonë ta
gëzojë këtë të drejtë të munguar
e të heshtur për shumë vite", ka
deklaruar
kryeministri
Haradinaj. Në nëntor të vitit të
kaluar është miratuar propozim
vendimi i paraqitur nga ministri i
Punës dhe Mirëqenies Sociale,
Skender Reçica, për caktimin e
shumës së pensionit për viktimat
e dhunës seksuale të luftës së
fundit në Kosovës në vlerë 230
euro.
Në të njëjtën ditë u vendos edhe
për themelimin e Sekretarisë së
Komisionit Qeveritar për njohjen
dhe verifikimin e statusin e personave të dhunuar gjatë së fundit.

Tahiri zotohet për fillimin e reformave në drejtësi
PRISHTINË, 30 JANAR (ER) Ministri i Drejtësisë, Abelard
Tahiri, ka pritur të martën në
takim njoftues anëtarët e
Komitetit
Drejtues
për
Rishikimin Funksional të
Sektorit të Sundimit të Ligjit.
Ministri Tahiri i ka informuar
anëtarët për përgatitjet që
janë duke bërë për nisjen e
procesit të rishikimit funk-

sional të sektorit të sundimit
të ligjit që zyrtarisht do të nisë
më 7 shkurt. Tahiri ka theksuar se kjo iniciativë është
ndërmarrë për t'i dhënë
përgjigje nëse sistemi i drejtësisë është adekuat, i unifikuar
dhe në përputhje me rendin
demokratik,
standardet
ndërkombëtare dhe në vijë me
orientimin e Kosovës për inte-

grim në Bashkim Evropian.
Komiteti Drejtues kryesohet
nga Ministria e Drejtësisë,
ndërsa anëtarë të saj janë edhe
Ministria
e
Financave,
Ministria e Punëve të
Brendshme, Këshilli Gjyqësor,
Këshilli Prokurorial, si dhe
Zyra e Presidentit, Zyra e
Kryeministrit dhe Universiteti
i Prishtinës.

Në Trieste të Italisë
bisedohet për njohjen
reciproke të diplomave
dhe për romingun
TRIESTE , 30 JANAR (ER) - Në
Trieste të Italisë është zhvilluar
të martën takimi i koordinatorëve të gjashtë vendeve të
Ballkanit Perëndimor dhe
Këshillit për Bashkëpunim
Rajonal (KBR), në të cilin takim
Kosova po përfaqësohet nga
koordinatori i BP6, Gazmend
Abrashi.
Të arriturat e Kosovës në
Zonën Ekonomike të përbashkët të planit shumëvjeçar
të veprimit, konkretisht nga
fusha e tregtisë, investimeve,
mobilitetit dhe integrimit
digjital, ishin temat e diskutuara në këtë takim.
Koordinatorët e WB6 u zotuan
dhe identifikuan problemet e
ndërsjella si njohja reciproke e

diplomave,
zvogëlimi
i
shpenzimeve të roamingut,
riaktivizimi i hekurudhave,
nënshkrimi i protokollit 5 dhe
6, që ka të bëjë me marrëveshjen
e CEFTA-s dhe kryesimi nga
Kosova i CEFTA 2018, ishin
shqetësimet e ngritura nga
përfaqësuesit e Qeverisë së
Kosovës.
Në përmbyllje Kosova ka
treguar gatishmërinë për
konkretizimin e angazhimeve
të saj në këtë fushë derisa po
punohet për prezantimin sa
më të denjë në Samitin e
ardhshëm të organizuar nga
Unioni Evropian, i cili i
dedikohet
Ballkanit
Perëndimor e që do të mbahet
në Sofje dhe Londër.
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Nga sot (e mërkurë) fillojnë të zbatohen masat për ta parandaluar ndotjen e ajrit në Prishtinë

Nisin masat për parandalimin e
ndotjes së ajrit në kryeqytet
Me qëllim të uljes së nivelit të ndotjes së ajrit në
kryeqytet, Komuna e Prishtinës, së bashku me
disa ministri përkatëse, ka marrë vendim që nga
sot (mërkurë) të ndalohet qarkullimi i të gjitha
automjeteve brenda qytetit nga ora 06:00 deri
në orën 22:00. Qarkullimi me automjete do t'u
lejohet vetëm shërbimeve emergjente, policisë,
misioneve diplomatike, FSK-së, KFOR-it dhe
EULEX-it. Qytetarët në qytet mund ta përdorin
transportin publik
Muhamet KOCI
PRISHTINË, 30 JANAR - Komuna e
Prishtinës ka publikuar listën e
masave që ka ndërmarrë në
bashkëpunim me Qeverinë për ta
luftuar ndotjen e ajrit, të cilat do të
fillojnë të zbatohen nga sot (e
mërkurë).
Nënkryetari i
Prishtinës, Selim Pacolli, ka
treguar se rrugët kryesore që lidhen me qendrën e qytetit nuk do
të jenë të qarkullueshme për
automjetet, përveç atyre të shërbimeve emergjente, policisë, të
misioneve diplomatike, të FSK-së,
të KFOR-it dhe automjeteve të
EULEX-it.
Selimi ka njoftuar se transporti
nga trafiku urban do të bëhet pa
pagesë për të gjithë qytetarët. Ai ka
thënë se këtë pagesë do ta kryejë
Qeveria e Kosovës. "Ndalohet
shitja e thëngjillit brenda territorit
të Komunës së Prishtinës.
Ndalohet qarkullimi i të gjitha
automjeteve brenda qytetit të
Prishtinës nga ora 06:00 deri në
orën 22:00, përveç automjeteve të
transportit publik, automjeteve
emergjente, automjeteve të
Policisë së Kosovës, automjeteve
të misioneve diplomatike, automjeteve të FSK-së, automjeteve të
KFOR-it, automjeteve të EULEXit, automjeteve të drejtorisë së

inspeksionit, automjeteve taksi të
licencuara, automjeteve për bartjen e personave me aftësi të
veçanta të cilat mbajnë shenja
identifikuese", është thënë në
vendimin e Komunës së
Prishtinës.
Sipas këtij vendimi, zona e ndaluar përfshinë këto rrugë: Bulevardi
"Bill Klinton" nga udhëkryqi i
rrugëve "Idriz Gjilani" dhe "Bekim
Fehmiu", gjegjësisht nga shtatorja
"Bill
Klinton",
Bulevardi
"Dëshmorët e Kombit" nga
rrethrrotullimi i flamurit, rruga
"Agim Ramadani" nga udhëkryqi i
konvikteve, rruga "Edmond
Hoxha" te salla "1 Tetori", rruga
"Ilir Konushevci" nga hyrja e drejtimit të Podujevës dhe hyrja nga
rrethrrotullimi i lagjes "Arbëria"
në rrugët "UÇK" dhe "Fehmi
Agani".
Në këto rrugë qarkullimi do të
ndalet prej orës 06:00 të mëngjesit
deri në orën 22:00.
Në pikën katër të vendimit thuhet
se transporti i udhëtarëve nga
trafiku urban në intervalin kohor
të cekur në pikën 1 do të bëhet pa
pagesë, financuar nga Qeveria e
Kosovës.
Po ashtu, një masë tjetër që
parasheh vendimi është se furnizimi i bizneseve me mallra duhet të
kryhet në intervalin kohor prej
orës 22:00 deri në orën 06:00.

Për zbatimin e këtij vendimi obligohet Drejtoria e Inspeksionit,
kurse Policia e Kosovës do të asistojë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim do të fillojë të zbatohet
nga data 31 janar 2018 dhe do të
jetë në fuqi deri në marrjen e një
vendimi tjetër nga Komuna e
Prishtinës.

Kundërshtohen masat e
ndërmarra
Këshilli për Mbrojtjen e Drejtave
dhe Lirive të Njeriut (KMDLNj) ka
kundërshtuar masat e ndërmarra
për ndotjen e ajrit, duke i vlerësuar diskriminuese. Në reagimin
për medie të këtij këshilli, është
thënë se Ministria për Punë të
Brendshme, ajo e Mjedisit dhe

Komuna e Prishtinës, u kanë
shpallur luftë ndotësve të vegjël,
kurse ka amnistuar kryendotësin
e ajrit në Prishtinë dhe rrethinë,
termocentralet "Kosova A" dhe
"Kosova B". "Nëse Qeveria apo
Komuna e Prishtinës ua siguron
një mundësi alternative për ngrohje, atëherë edhe mund të ndalohet shitja e thëngjillit për ngrohje.
Pastaj, nëse i referohemi njohësit
më të besueshëm për mbrojtje të
mjedisit në Kosovë, z. Luan Shllaku
ngrohja me thëngjill është ndotës i
papërfillshëm i mjedisit krahasuar
me dy 'vrasësit' e mjedisit në
Prishtinë
dhe
më
gjerë.
Termocentralet 'Kosova A' dhe 'B'
dhe cilësia e dobët e karburanteve,
veturat dhe mjetet e tjera të transportit, emetojnë gazra helmues
shumëfishë mbi vlerat e lejuara",
është thënë në reagimin e
KMDLNj-së.
Edhe sekretari organizativ i
Aleancës Kosova e Re (AKR),
Rrahim Pacolli, e ka vlerësuar të
gabuar vendimin e institucioneve
për moslejimin e hyrjes së veturave
në Prishtinë për shkak të ndotjes së

ambientit. Ndërkaq ministrja e
Mjedisit dhe Planifikim Hapësinor,
Albena Reshitaj, ka thënë se ende
nuk është gjetur kush është fajtori
kryesor për ndotjen e ajrit në vend.
Në Komisionin për Bujqësi, Pylltari,
Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim
Hapësinor, ajo ka bërë me dije se ka
kërkuar të bëhen vlerësime të tilla,
por ende nuk ka marrë përgjigje të
qartë. "Do të ishte mirë që përmes
një plani të mos lejojmë përdorimin në mënyrë ilegale të thëngjillit
për ngrohje. T'i marrim masat që
vitin e ardhshëm të mos kemi këso
problemesh, por të lejohet vetëm
eksportimi i tij", ka thënë Reshitaj.
Ndërsa kryeshefi i Agjencisë për
Mbrojtjen e Mjedisit, Ilir Morina, ka
thënë se ndotja është rezultat i situatës meteorologjike. "Burimet janë
të njëjta. Sa më shumë ftohet moti,
aq më e lartë është ndotja", ka
thënë Morina. Ai ka treguar se 30
për qind janë duke e ndotur ajrin
termocentralet, 30 për qind
automjetet dhe 30 për qind
burimet të cilat nuk janë të pranishme gjatë verës, sidomos në
Prishtinë.

Sot mbahet seancë
parlamentare dhe
protestohet për
ndotjen e ajrit
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që sot (e mërkurë) të
mbahet seancë e jashtëzakonshme parlamentare, në të cilën do të
diskutohet rreth ndotjes së ajrit në Prishtinë. Seanca pritet të mbahet në orën 15:00. Gjithashtu, në këtë ditë qytetarët e Prishtinës do
të mbajnë një protestë para Teatrit Kombëtar në orën 12:00, në
shenjë pakënaqësie me nivelin e ndotjes së ajrit në kryeqytet, i cili
ka marrë përmasa shqetësuese.
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Profesioni më i kërkuar
në Kosovë, saldues
Drejtori ekzekutiv i Klubit të Prodhuesve të
Kosovës, Astrit Panxha, ka bërë me dije se
industria metalike është temë e një rëndësie të
veçantë, pasi industria e metalit është sektor
me potencial të madh për zhvillimin ekonomik
të Kosovës
A. MAVRAJ
PRISHTINË, 30 JANAR - Të martën në
Prishtinë është mbajtur konferenca
"Konkurrenca
e
industrisë
metalike
(me
fokus
në
shkathtësi)", e cila është organizuar
nga Klubi i Prodhuesve të Kosovës
në bashkëpunim me EYE Enhancing Youth Employment
(Projekt i Zyrës Zvicerane
për Bashkëpunim). Në këtë
konferencë u diskutua rreth
aftësive të cilat kërkohen në
industrinë e metalit, me fokus në
lëmin e saldimit.
Drejtori ekzekutiv i Klubit të
Prodhuesve të Kosovës, Astrit
Panxha, ka thënë kjo temë është e
një rëndësie të veçantë, pasi
industria e metalit është sektor
me potencial për zhvillimin

ekonomik të Kosovës. "Pa pasur
punëtorë të shkathtë nuk mund të
ketë zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik. Me ndërtimin e termocentralit 'Kosova e Re', i cili është
një investim rreth 1.3 miliard euro,
do të ketë nevojë për punëtorë të
kualifikuar", ka thënë Panxha.
Kurse drejtor i programit EYE,
Timothy Sparkman, ka thënë se ky
projekt katërvjeçar i Zyrës
Zvicerane për Bashkëpunim ka
për qëllim zhvillimin sistematik të
një partneriteti afatgjatë me
sektorin privat, duke i mbështetur
mundësitë e punësimit dhe duke
lehtësuar tranzicionin në tregun e
punës.
Ndërsa ministri i Zhvillimit
Ekonomik, Valdrin Lluka, ka
shprehur gatishmërinë për
përmirësimin e situatës aktuale
për zhvillimin ekonomik të vendit.

Ai ka bërë me dije se me
Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik
do të përfshihet ndërtimi i termocentralit "Kosova e Re" dhe zhvillimi i Trepçës, ku pritet të ketë edhe
investime të huaja. "Në vitin e
ardhshëm, me fillimin e ndërtimit
të termocentralit 'Kosova e Re', do
të nevojiten punëtorë të kuali-

fikuar, sidomos në saldim. Ju siguroj se me nënshkrimin e kontratës me Countour Global për
termocentralin 'Kosova e Re'
është paraparë që në kushte të
barabarta t'u jepet përparësi kompanive lokale dhe të ndahet një
fond për zhvillimin e shkathtësisë
për saldim", ka thënë ministri

Lluka.
Ndërsa ministri i Arsimit, Shyqiri
Bytyqi, ka shprehur optimizëm
për rritjen e kërkesës për vendet e
punës. Ai ka theksuar se së bashku
me kompanitë private do të kenë
marrëveshje për zhvillimin e
kurrikulave edhe në aspektin e
praktikës.

AKB-ja: Maqedonia dhe Serbia, në luftë
për tregun e Kosovës

Kryetar i AKB-së, Agim Shahini, ka thënë se Kosova
është bërë një vend atraktiv për investime vendore dhe
të huaja. "Kosova dhe Maqedonia kanë shumë gjëra të
përbashkëta dhe kjo është një mundësi e mirë për investime të reja dhe iniciativa të përbashkëta në të ardhmen",
ka thënë Shahini. Sipas tij, shumë kompani të
Maqedonisë në Kosovë janë lidere në disa sektorë.

PRISHTINË , 31 JANAR (ER) Kryetari i Aleancës Kosovare të
Bizneseve
(AKB),
Agim
Shahini, ka takuar të martën
ambasadorin e Maqedonisë në
Kosovë, Ilija Strashevski, me të
cilin ka diskutuar për rritjen e
bashkëpunimit
ekonomik
ndërmjet dy vendeve.
Kryetar i AKB-së, Agim
Shahini, ka thënë se Kosova
është bërë një vend atraktiv për
investime vendore dhe të
huaja. "Kosova dhe Maqedonia
kanë shumë gjëra të përbashkëta dhe kjo është një
mundësi e mirë për investime
të reja dhe iniciativa të përbashkëta në të ardhmen", ka

thënë Shahini. Sipas tij, shumë
kompani të Maqedonisë në
Kosovë janë lidere në disa sektorë.
Shahini ka theksuar se
Maqedonia e ka humbur tregun nga viti 2011 e këndej kundrejt Serbisë. "Konkurrenca e
ashpër që vjen nga Serbia i ka
mposhtur produktet e bizneseve
maqedonase.
Edhe
Maqedonia në heshtje sikur
është pajtuar me një fakt të
tillë. Maqedonia më shumë u
ka dhënë rëndësi reformave
fiskale dhe investive në vend
sesa kthimit të tregut në
Kosovë", ka thënë Shahini. Ai
ka pohuar se është e rëndë-

sishme për Kosovën ta rritë
eksportin drejt Maqedonisë si
produkt me cilësi të lartë.
Kurse
ambasadori
i
Maqedonisë në Kosovës, Ilija
Strashevski, ka thënë se shteti i
tij është duke e reformuar sistemin dhe politikat investive.
"Së fundi oferta e subvencionimit për investitorët deri
në 50 për qind është oferta më
atraktive. Nga kjo presim që
shumë investitorë të Kosovës
të vijnë në Maqedoni", ka
thënë Ilija Strashevski. Ai ka
falënderuar
AKB-në
për
bashkëpunimin tradicional që
ka
me
Ambasadën
e
Maqedonisë në Kosovë.

OEK-u: Izolimin politik dhe ekonomik janë duke e paguar qytetarët dhe bizneset
Prishtinë, 30 janar (ER) - Oda
Ekonomike e Kosovës (OEK)
ka
reaguar
lidhur
me
neglizhencën e agjendës
ekonomike që po ndodh në
vendin tonë, karshi vendeve
të rajonit dhe më gjerë. Sipas
OEK-ut, në strategjinë e
zgjerimit
të
Bashkimit
Evropian për vitin 2025,
Kosova pothuajse nuk është
pjesë e një procesi të dëshiruar
dhe shumë të pritur nga
qytetarët e saj. "Mungesa e
liberalizimit të vizave është

një barrierë shtesë që
pamundëson që kosovarët të
jenë të barabartë në rajon dhe
në Evropë", është thënë në
reagimin e OEK-ut.
OEK-u vlerëson se agjenda
politike në Kosovë është mjaft
dinamike, por jo për t'i zgjidhur
problemet e grumbulluara
nga e kaluara. "Në Kosovë
marrëveshjet ndërkombëtare i
kemi shndërruar në debat
ndërpartiak për të luftuar
pozita me opozitën me qëllim
të ardhjes në pushtet,

përderisa dhuna në
kuvend dhe një gjuhë
jo e dëshiruar kuvendare është zyrtarizuar
ose institucionalizuar.
Kosova politikisht dhe
ekonomikisht është e
izoluar. Një çmim të
lartë për një situatë të
tillë nuk janë duke e
paguar politikanët apo
udhëheqësit
e
Kosovës, por bizneset dhe
qytetarët e saj të cilët sulmohen në mënyrë të drejtpër-

drejtë", është thënë në reagimin e këtij institucioni.
OEK-u ka shtuar se qytetarët
kanë filluar ta zbehin besimin

në ardhmëri. "Qëllim
parësor e kanë gjetjen e
mundësive për të migruar
jashtë. Ky realitet i
motivon edhe më tepër
kundërshtarët e pavarësisë dhe shtetformimit të
Republikës së Kosovës që
të hulumtojnë dhe të
gjejnë mundësi që Kosovën
ta
anashkalojnë
në
projektet e tyre strategjike
afatshkurta, afatmesme dhe
afatgjata", është thënë në
reagimin e OEK-ut.
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Projekti ‘KosAgri’ ndikoi në zhvillimin
e qëndrueshëm bujqësor
Ka përfunduar projekti "KosAgri", nga i cili janë
ngritur 500 metra katrorë me serra si dhe janë
sjellë pajisje laboratorike në vlerë 200 mijë
euro. Po nëpërmjet këtij projekti janë mbajtur
shumë trajnime për zyrtarët e MBPZhR-së
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 30 JANAR - Ka përfunduar projekti "KosAgri", i cili kishte
për qëllim ta ndihmojë Ministrinë
e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural (MBPZhR) për
ngritjen e kapaciteteve dhe
zhvillimit të qëndrueshëm
bujqësor nëpërmjet përafrimit të
ligjeve me standardeve evropiane.
Ky projekt ka bërë që të ngritën
500 metra katrorë me sera, të
sillen pajisje laboratorike në vlerë
200 mijë euro dhe të mbahen
shumë trajnime për zyrtarët e
MBPZhR-së.
Në përmbyllje të këtij projekti
ambasadori i Italisë në Kosovë,
Piero Cristoforo Sardi, ka thënë se
projekti "KosAgri" kishte për
qëllim ta ndihmojë Ministrinë e
Bujqësisë të ndihmojë në zbatimin e iniciativave, aktiviteteve
dhe rregullimin e ligjeve për
integrimin e Kosovës në BE.
"KosAgri është një akronim i një
projekti i cili ka për qëllim
përforcimin e dijes dhe aftësive të
Ministrisë së Bujqësisë dhe

arritjes së standardeve të BE-së në
këtë fushë. Ky projekt është
afatgjatë, i udhëhequr në
bashkëpunim me Ministrinë e
Bujqësisë dhe është financuar
nga fondet e bashkëpunimit
italian të Agjencisë Italiane për
Kooperim dhe Institutit në Bari.
Qëllimi i këtij projekti ishte ta
ndihmojë Ministrinë e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural për implementimin e iniciativave dhe
aktiviteteve në territorin e
Kosovës për të ndihmuar në
lehtësimin dhe rregullimin e ligjeve për integrimin e Kosovës në
BE", ka thënë Sardi.
Ndërsa ministri i Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural,
Nenad Rikalo, u shpreh falënderues për ndihmën e dhënë
përmes këtij projekti për forcimin
dhe profesionalizimin e laboratorëve bujqësorë. "Në mes të
rezultateve të shumta, kam
shumë respekt për punën që
është ndërmarrë për përpilimin e
ligjeve për bujqësinë organike,
për Ligjin e mbrojtjes së bimëve,
Ligjin për brejtësit dhe dëmtuesit
e ndryshëm, për ndërmarrjen e

sistemit të suksesshëm të importit
dhe eksportit dhe trajtimit
inspektorial në pikat kufitare, të
cilat do ta rrisin efektivitetin", ka
thënë ministri Rikalo.
Drejtori i Agjencisë Italiane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim, Nino
Merola, ka thënë se puna që është
kryer në Kosovë përmes projektit
"KosAgri" është kualitative.
Ndërkaq drejtori i Institutit
Agronomik Mesdhetar me seli në
Bari të Italisë (CIHEAM),
Maurizio Raeli, e ka vlerësuar
tepër të nevojshëm zhvillimin e
qëndrueshëm bujqësor përmes

përafrimit të kualitetit. Sipas tij, ky
projekt ka ngritur kapacitetet
institucionale, pasi janë zhvilluar
31 vizita institucionale dhe janë
realizuar punëtori teknike. Pos
këtyre, Raeli ka bërë me dije se
janë investuar 200 mijë euro në
pajisje laboratorike, janë ngritur
500 metra katrorë serra dhe janë
punuar dy hektarë tokë. "KosAgri
ka kontribuar edhe për përforcimin e shërbimit kombëtar
fitosanitar për t'i forcuar
laboratorët referues. 'KosAgri' ka
përmirësuar sektorët e verës dhe
sektorët e vreshtarisë. Po ashtu,

'KosAgri' ka harmonizuar dy ligje
me standarde evropiane", ka
thënë ai.
Nga ky projekt kanë përfituar
Agjencia e Ushqimit dhe
Veterinës,
Departamenti
i
Politikave Bujqësore dhe Tregtisë
pranë MBPZhR-së, Instituti i
Kosovës për Bujqësi në Pejë dhe
Departamenti i Vreshtarisë dhe
Verëtarisë
në
Rahovec.
Përfaqësuesit e këtyre institucioneve dhe departamenteve
kanë shpalosur përfitimet që
kanë pasur nga implementimi i
projektit "KosAgri".

Në Kosovë shënoi rritje numri i mjeteve
motorike dhe jomotorike
Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK),
në vitin 2017 në Kosovë janë të regjistruara 334 440
mjete motorike dhe jomotorike, ose 4.64 për qind
më shumë se në vitin 2016
A. SHEFKIU
PRISHTINË, 29 JANAR - Agjencia e
Statistikave të Kosovës (ASK) ka
publikuar statistikat e transportit
dhe telekomunikacionit për
tremujorin e katërt (TM4 2017),
me të dhëna mbi transportin
ajror, hekurudhor dhe postëtelekomunikimin. Sipas ASK-së,
në vitin 2017 në Kosovë janë të
regjistruara 334 440 mjete
motorike dhe jomotorike, ose
4.64 për qind më shumë se në
vitin 2016. "Në territorin e
Kosovës ka 2 043.4 km rrugë, prej
tyre autoudhë janë 5 për qind,
nacionale 31 për qind, ndërsa 64
për qind janë rrugë rajonale. Në
territorin e Kosovës ka gjithsej
333 km binarë hekurudhorë për
transport. Në hekurudhat e
Kosovës qarkullon 1 lokomotivë
dizel, e cila bartë vagonë për

udhëtarë", është në raportin e
ASK-së. Sipas këtij raporti, numri
i udhëtarëve që kanë shfrytëzuar
trenin si mjet udhëtimi gjatë
tremujorit të katërt të vitit 2017
ishte 24 mijë, krahasuar me
tremujorin e kaluar (TM3 2017)
që është një rritje për 7.7 për
qind. Ndërsa transporti i mallrave me tren në këtë tremujor
ishte 55 mijë tonë. "Sa i përket
numrit të fluturimeve, në tremujorin e katërt të vitit 2017 ka pasur
1 646 fluturime, që ishte një rritje
prej pesë përqindësh, krahasuar
me tremujorin e njëjtë të vitit të
kaluar (TM4 2016). Ndërkaq
numri i udhëtarëve që kanë
shfrytëzuar aeroplanin si mjet
transporti gjatë këtij tremujori
ishte rreth 418 mijë, ku në raport
me tremujorin e njëjtë të vitit të
kaluar (TM4 2016), ka rritje për
5.90 për qind", bëhet me dije në
raportin e ASK-së.
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Kaçaniku fillon
përgatitjet për shënimin e
10-vjetorit të pavarësisë
KAÇANIK, 30 JANAR - Kryetari i
Komunës së Kaçanikut, Besim
Ilazi, ka themeluar këshillin
organizues me rastin e shënimit
të përvjetorit të dhjetë jubilar të
pavarësisë së Kosovës. Ky këshill
do të përbëhet nga ekzekutivi
komunal, Shoqata e Veteranëve
të Luftës, OJQ-të që merren me
aktivitete kulturore, profesionistë të artit e të kulturës në
Kaçanik.

Kryetar i këtij këshilli është
nënkryetari i komunës, Ylber
Bajra.
Në këtë takim është bërë me dije
se në kuadër të këtij përvjetori
do të organizohen një mori
aktivitetesh kulturore, artistike e
sportive që do ta madhështojnë
festën e pavarësisë. Të gjitha
aktivitetet do të organizohen
nën përkujdesjen e kryetarit
Besim Ilazi.

Përkujtohet 28-vjetori i
masakrës së Malishevës
MALISHEVË, 30 JANAR (ER) - Në
Malishevë janë përkujtuar të
rënët e 30 janarit të vitit 1990
apo, siç njihet ndryshe, si
masakra e Malishevës, në të
cilën patën humbur jetën Hisni
Mazreku dhe Ali Kryeziu, ndërsa

ishin plagosur edhe dhjetëra të
tjerë. Kjo ngjarje njihet edhe si
reagimi i parë zyrtar institucional në raport me regjimin e
atëhershëm serbo sllav. Në
shënim të kësaj dite, homazhe
dhe nderime, krahas famil-

jarëve, kanë bërë edhe i pari i
Komunës së Malishevës, Ragip
Begaj, i shoqëruar nga zyrtarët e
tjerë të qeverisë komunale,
zëvendësministri i Kulturës,
Rexhep Mazreku, kryesuesi i
Kuvendit Komunal etj.

‘Isa Boletini’, pjesë e rëndësishme
e zhvillimit minerar në Kosovë
MITROVICË , 30 JANAR (ER) - Një
delegacion nga Ministria e
Financave e Gjermanisë, GIZ-it
dhe Komisionit të Pavarur për
Miniera dhe Minerale të
Kosovës (KPMM), ka vizituar të
martën
Universitetin
e
Mitrovicës "Isa Boletini", ku
është pritur nga rektori Alush
Musaj si dhe nga dekani i
Fakultetit të Gjeoshkencave,

Naser Peci.
Në takim u bisedua për zhvillimin e sektorit minerar në
Kosovë, në veçanti për ndërlidhjen
e
Universitetit
të
Mitrovicës me këtë sektor.
Rektori Alush Musaj i ka njoftuar mysafirët nga Gjermania
për traditën që ka Mitrovica
dhe, si rrjedhojë, tash edhe
Universiteti "Isa Boletini" sa i

përket edukimit dhe përgatitjes së kuadrove të reja për sektorin minerar. "Shkencat
teknike, veçmas programet e
fushës minerare, kanë një traditë më se 50-vjeçare në
Mitrovicë, prandaj kjo na ka
ndihmuar të avancojmë në
këtë drejtim dhe të përpiqemi
të jemi në hap me kohën", ka
thënë Musaj.

Rahoveci nis shpërndarjen e faturave
të tatimit në pronë për vitin 2018
RAHOVEC, 30 JANAR (ER) - Komuna
e Rahovecit ka nisur shpërndarjen e faturave të tatimit në pronë
për vitin 2018. Drejtoria për
Buxhet dhe Financa në
Komunën e Rahovecit ka njoftuar se faturat e tatimit në pronë
për vitin 2018 janë bërë gati dhe
tatimpaguesit mund të fillojnë t'i
kryejnë obligimet e tyre.
Shpërndaja e faturave do të

bëhet përmes PTK-së.
Tatimpaguesit të cilët nuk e pranojnë faturën, luten të lajmërohen në Drejtorinë për Buxhet
dhe Financa, Sektori për Tatim
në Pronë që gjendet në
Administratën e Përgjithshme.
"Të
gjithë
tatimpaguesit
mundësinë e kanë që faturat t'i
shkarkojnë edhe përmes faqes së
internetit www.tatimineprone-

QKMF-ja në Gjakovë përfiton donacion 10 mijë euro
GJAKOVË, 30 JANAR (ER) Kompania e telekomunikacionit IPKO ka dhuruar një
donacion
për
Qendrën
Kryesore
të
Mjekësisë
Familjare në Gjakovë në
vlerë prej 10 000 eurosh.
Donacioni, i cili është
dorëzuar të martën, për-

bëhet prej mjeteve të
ndryshme, të nevojshme dhe
mjaft të domosdoshme për
sektorin e shëndetit primar
në Komunën e Gjakovës.
Dorëzimi i donacionit është
bërë në një ceremoni të
organizuar në ambientet e
QKMF-së ndërsa, përveç

përfaqësuesve të kompanisë
IPKO, ka marrë pjesë edhe
nënkryetari i Komunës së
Gjakovës, Ramadan Hoti,
drejtoresha e Drejtorisë për
Shëndetësi dhe Mirëqenie
Sociale, Adelina Shehu-Kola
dhe zyrtarë e përfaqësues të
QKMF-së. Në fjalën e tij,

Hoti e ka falënderuar kompaninë IPKO për donacionin,
ndërsa ka theksuar se këto
pajisje janë tejet të rëndësishme për shëndetin primar, për faktin se do të
ndikojnë pozitivisht në
shëndetin e banorëve të
komunës sonë.

rks.org dhe mund të paguajnë
edhe përmes e-bankingut. Për
çdo paqartësi eventuale, komuna u bënë thirrje qytetarëve të
parashtrojnë ankesë pranë
Qendrës për Shërbime me
Qytetarë deri më 30 prill të këtij
viti dhe çdo ankesë do të shqyrtohet në afat ligjor", është në
njoftimin e Komunës së
Rahovecit.
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Ditar: Ushtria Çlirimtare Kombëtare 1900-2002 me rastin e 73-vjetorit të luftës së Drenicës 1941-1945

Morali ushtarak kombëtar
i Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare
Behram HOTI
(Mal Drenica)
Shkrimet,
analizat,
këndvështrimet, vlerësimet që i janë
bërë Luftës së Drenicës,
përkatësisht Brigadës së Drenicës
(1941-1945),
historiografia
kombëtare i veneron si vlerësime,
shkrime të njëanshme dhe (si të
tilla) të paqëndrueshme.
Tezat si "Kundërrevolucion në
Kosovë - Drenicë" janë teza
perfide të historianëve oborrtarë
qeveritarë, të kërrusur, pa vizion
dhe qyqarë e mjeranë. Populli
shqiptar, nëpër epoka, kohë e
histori, është përballur me shumë
luftëra për ta mbrojtur dhe t'i dalë
zot atdheut - Shqipërisë natyrale.
Ndër luftërat më të ashpra histo-

që e pushtuan Kosovën. Kjo luftë
njihet në historinë ballkanike dhe
evropiane si e vetmja luftë kundër
hegjemonizmit
komunist
jugosllav-ruso-sllavo. Deri sa
pushuan armët e Luftës së Dytë
Botërore që nga Vlladivostoku Moska e Rusisë e deri në Paris në
Drenicë plasi lufta e parë dhe e
vetmja në Ballkan dhe Evropë
kundër okupatorëve komunist.
Lufta e Drenicës (Brigada e
Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare) u
zhvilluan në Drenicë nën
udhëheqjen e kryekomandantit
Shaban Polluzha është luftë
gjithëkombëtare shqiptare. Në
këtë luftë u rreshtuan luftëtarët e
lirisë edhe nga viset e tjera, si
Ndue Përlleshi nga Jagoda e Pejës,
Nuhi Bradashi nga Podujeva
(ishte korrier për Shtabin e

shumë ushtarë e oficerë të tjerë
(sllavo - çetnik…) ishin betuar
para Yllit të Kuq (Petokrakut në
ballë) se do ta djegin e do ta bëjnë
hi e flakë Drenicën kryengritëse heroike…
Këtë mision shekullor, si amanet
e kishin që nga Kralevina serbe që
një ditë (herët a vonë) do ta
shkrumbojnë e masakrojnë
Drenicën… Ata këtë ëndërr e
mbanin në shpirtrat e zi dhe nën
komandën Kanibaliste: (lexo: do
kemi, do hamë mish shqiptar…
do pimë gjak shqiptari në vend të
rakisë e vodkës së Rusisë dhe
Shlivovicës
së
Serbisë
(Shumadisë)… Dhe veç Zoti, qëndresa e zemra e nënës shqiptare,
buka dhe djepat e nënës
shqiptare e shpëtuan Drenicën
nga kjo orgji e kryeqali të
Shumadisë.
Intermexo 1.
Prej ditës kobzezë që kur shkeli
opinga çetnike serbe në Kosovë
(1912), qielli dhe retë… Dielli dhe
Hëna e ngrinë buzëqeshjen…
Çetniku Petar Brajeviq, në luftën e
Tërstenikut (vizavi Urës Spahisë
(Drenas) Drenica la dhuratë këmbën e djathtë që ia "kafshuan"

Shaban Polluzha
ria jonë dallon luftërat çlirimtare
kombëtare kundër serbo-rusosllavo-grekëve.
Këta
katër
agresorë janë okupatorët më barbarë që synuan shfarosjen e
qenies njerëzore shqiptare dhe
natyrale të tokave shqiptare:
Kosovën, Ulqinin, Tivarin, Shasin,
Anamalinë,
Krajën,
Tuzin,
Malësinë e Madhe, Traboinin,
Hotin e Grudën, Deqiqin, Plavën
e
Gucinë…
Medvegjën,
Tërnovcin, Bujanocin, Preshevën
e Hashaninë, Përmalinën e
Dardanës (Kamenicës), Probocin,
Muhocin, Çarrin, Zarbincën,
Sytelinë, Ramabuqën, Suharmën,
Krenidellin, Vrajën, Brezën,
Malinë, Runicën, Zllakuqanin,
Studeniçanin,
Likovën,
Kumanovën, Haraqinë, Shkupin,
Tetovën, Gostivarin, Dibrën, Shën
Naumin,
Strugën,
Prilepin
(Çyperli), Velesin dhe Çamërinë.

Brigada e Drenicës
1945) u përball me
(1941-1
shtatë brigada partizaneçetnike-jjugosllave
Lufta e Drenicës (28 nëntor 1941,
3 mars 1945) është ndër luftërat
më heroike (jo pse ka filluar, u
zhvillua dhe ka përfunduar në
Drenicë) por, pikërisht se u përballë me shtatë brigada jugosllave
(partizane-çetnike e ruso-sllave)

Përgjithshëm të UÇK-së për
Zonën Operative të Llapit), Marie
Shllaku - Shkodër, profesor Ymer
Berisha, Ukë Sadik Rama nga
Anadrina, Ibrahim Gjilani, Raif
(Ramiz) Cërnica nga Gjilani, që të
dy në Drenicë komandantë të
Brigadës së Rinisë partizane për
Gjilan, Kamenicë dhe Viti, të cilët
nën direktivat e rajonit të partizanëve të Gjilanit u dërguan në
Drenicë (pikërisht) për të luftuar
kundër Brigadës së Drenicës, por
ndodhi e kundërta: Ibrahim
Gjilani dhe Raif Cërnica u radhitën në Brigadën e Drenicës dhe
u betuan që deri në vdekje do të
luftojnë kundër brigadave çetnike
partizane.

Brigada e Bokës së Kotorit,
gjakpirëse kundër Drenicës
Brigada e Bokës së Kotorit (Mal i
Zi) njihet si brigada më gjakpirëse
komuniste e partizane jugosllave
kundër Drenicës që operoi në
nëntor dhe dhjetor (1944) dhe
janar - shkurt (1945) sidomos në
Zonën Operative të Drenicës
Perëndimore: Gllogoc, Abri Terdec, Kulla e Hadakut,
Pëlluzhinë - Ticë, Likoc - Tushinë
dhe Rezallë… (janar - shkurt
1945).
Komandantët e kësaj brigade
famëkeqe Zufer Musiq (Plavë)
dhe Petar Brajeviq (Podgoricë), e

Shaban Jashari

rafalët e mitralozit gjerman
(Sharc) armë e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare (14 shkurt
1945…)
Në të dëgjuar për këtë lajm të hidhur
Komanda
Supreme
(Kryekomandanti
Tito
i
Jugosllavisë), Brajeviqin e dekoroi
me urdhrin hero dhe e avancon
nga grada kolonel në gradën gjeneral Por, kurrë më Petar Brajeviq
nuk shkeli në Kosovë… Kurse
komandanti Zufer Musiq - Tito
dhe Rankoviqi e dekoruan:
Profesor i Akademisë Ushtarake
(Beograd).
Intermexo 2.
Gurtë dhe lisat e Gradicës Zyfer
Musiqi, provonte për t'i kafshuar
me dhëmbët e tij të zi. (Deklaratë
e dëshmi e Hasan Jashar Likovcit
dhe Selman Zeqir Zeka - Abri 21
shkurt 1961)… Zyfer Musiqi
(Plava) ish medresant i Medresës
së Madhe (Shkup 1929), nuk la
gurë as dru as magje mielli… as
hamaricë (kosh) drithi, në gjurmë
e ndjekje (për ta kapur të gjallë)
Isuf Gradicën (Kryeprefekt i
Gllogocit (1938-1945), Drenicë…
(deklaratë e Din Zeqir Zeka,
Hamit Zeqir Zeka, Hasan Jashar

Mehmet Gradica

Hasan Jashari
Jashari, Brahim Ferati, Zymer
Mala - Rrezallë… (bashkëluftëtarë të Shaban Palluzhës, Hysen
Bajraktarit (Hoti - Plluzhinë),
Mehmet Gradicës… (ushtarakë oficerë të lartë të Ushtrisë
Kombëtare Çlirimtare, Brigada e
Drenicës 1940-1945), Obri, Likoc,
Rezallë, Pëlluzhinë 27 shkurt 1961
(BH) për ta njohur jetëhistorinë e
Zyfer Musiqit (Kronikani i UÇKsë) disa herë lëvizi në Plavë e
Guci… dhe disa herë kontaktoi
me djalin e vetëmtë Isuf Gradicës
(Adem Isuf Gradica… Prishtinë,
verë 1961 - 1962) si dhe me
bajraktarin e Rrezes Hotit
(Pëlluzhinë - Likofc - Ticë…) Salih
Aruq Gjinofci dhe Azem Hajdini
Xani (korrik - gusht 1961 -1962)
Prishtinë - Polac, Makërmal Mitrovicë, Likofc - Plluzhinë, dhe
kontaktoj disa herë edhe me Esat
Mekulin, Hasan Mekulin, Adem
Mekulin (Plavë - Prishtinë 19611964).
Lufta e Drenicës u bë objekt
interesimi i qarqeve ushtarake të
shteteve ballkanike, evropiane
dhe angloamerikane. Por, për
shkak të rrethanave politike e
ushtarake strategjike të sistemeve
komuniste, në të cilat rrethana u
gjet Kosova e pas Luftës së Dytë
Botërore, historian, strategë
ushtarak e diplomat bën që Lufta
e Drenicës të analizohet e pasqyrohet nën llupën e njëanshmërisë. Për fat të keq nën këtë
llupë e thjerrës kohore u gjenden
dhe ranë pre e ripushtimit të
Kosovës edhe faktorë vendorë
historian kosovarë. Drenica
mbeti oazë izolimi, thënë figurativisht Drenica mbeti kala në
detin Komunist plot 53 vjet. Prej
gjithsej 107 katundeve që
numëron Drenica, kishte vetëm
14 kilometra asfalt GllogocSkenderaj (ish-Serbicë).
(Vijon)
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Fjalimi vjetor i Trumpit mbi gjendjen e vendit
UASHINGTON, 30 JANAR - Presidenti
amerikan Donald Trump pritet
të verë theksin te gjendja e mirë
ekonomike dhe të bëjë thirrje
për përpjekje dypalëshe lidhur
me emigracionin, gjatë fjalimit
të tij të martën në mbrëmje mbi
gjendjen e vendit.
Fjalimi i tij përpara të dy
dhomave të Kongresit vjen një
vit pasi Donald Trumpi ka marrë
detyrën e presidentit dhe rreth
një javë nga debatet mbi buxhetin dhe politikën që duhet

ndjekur në raport me një grup
emigrantësh që kanë ardhur në
Amerikë ilegalisht në moshë të
mitur. Debatet çuan në mbylljen
për tre ditë të qeverisë.
Sipas zyrtarëve të Shtëpisë së
Bardhë, presidenti Trump do të
flasë mbi çështje që lidhen me
punësimin, ekonominë dhe
reformën e taksave, si dhe t'u
kërkojë ligjvënësve të miratojnë
planin e tij prej triliona dollarësh
mbi infrastrukturën. Ai pritet të
flasë gjithashtu për çështje të sig-

urisë kombëtare, përfshirë
aktivitetin bërthamor dhe programin e raketave të Koresë së
Veriut, si dhe nevojën për politika të drejta tregtare. Siç është traditë, disa demokratë do të mbajnë fjalime të shkurtra si përgjigje në fund të fjalimit të presidentit.
Fjalimi mbi gjendjen e vendit
është një mesazh vjetor i presidentit të ShBA-së që mbahet
gjatë një sesioni të përbashkët të
Kongresit amerikan.

Reagime pas publikimit të listës me
emrat e njerëzve të afërt me Kremlinin
Kremlini ka reaguar të martën, duke thënë se
publikimi i listës me zyrtarë dhe biznesmenë
rusë, si pjesë e një ligji për vendosjen e
sanksioneve ndaj Rusisë, tregon se Uashingtoni
e konsideron të gjithë qeverinë ruse armike
MOSKË, 30 JANAR - Departamenti
amerikan i Thesarit publikoi
listën e politikanëve dhe biznesmenëve rusë të afërt me qeverinë e presidentit rus Vladimir
Putin, lidhjet me udhëheqësit e
lartë, si dhe pasurinë e tyre.
Hartimi i listës bëhet me kërkesë
të Kongresit në kuadër të sanksioneve amerikane ndaj zyrtarëve rusë. Por, lista e fundit
nuk shoqërohet me sanksione të
reja.
Lista me më tepër se 200 emra
nuk përmban sanksione të reja,
megjithëse një numër i figurave
të përfshira në të kanë qenë
objekt
sanksionesh
të
mëparshme. Në listë përfshihen
114 politikanë rusë dhe 96 "oligarkë", të cilët janë bërë të suksesshëm në vitet kur në pushtet
ka qenë presidenti Vladimir
Putin.
Kremlini reagoi të martën, duke
thënë se publikimi i listës me
zyrtarë dhe biznesmenë rusë, si
pjesë e një ligji për vendosjen e
sanksioneve ndaj Rusisë, tregon
se Uashingtoni e konsideron të
gjithë qeverinë ruse si armike.
Gushtin e kaluar, presidenti
Trump nënshkroi me hezitim
një ligj të miratuar njëzëri nga

Kongresi, i cili kërkonte
ndëshkimin e Rusisë me sanksione, për shkak të ndërhyrjes në
zgjedhjet presidenciale të vitit
2016. Presidenti u shpreh në atë
kohë se "ligji shkelte në mënyrë
të paligjshme fuqitë ekzekutive
të presidentit, krijonte disavantazh për kompanitë amerikane
dhe dëmtonte interesat e
aleatëve evropianë".
Ligji i jepte në dispozicion
administratës Trump 180 ditë
për ta hartuar listën, ku përfshihen kryeministri rus Dmitry
Medvedev, ministri i Jashtëm
Sergey Lavrov dhe zyrtarë të
lartë të agjencisë ruse të zbulimit. Në listë përfshihen edhe figura të njohura të biznesit rus, si
manjati i industrisë së aluminit
Oleg Deripaska, drejtori i Bankës
Shtetërore
ruse
Sberbank
German Gref dhe shefi ekzekutiv
i kompanisë së energjisë
Gazprom, Alexei Miller.
Ligji, po ashtu, i kërkonte
administratës Trump të vendoste sanksione ndaj çdo individi që ka lidhje të konsiderueshme biznesi me sektorët e mbrojtjes, apo të zbulimit të Qeverisë ruse.
Presidenti rus Vladimir Putin tha

të martën se publikimi nga
Shtetet e Bashkuara i listës së
biznesmenëve të afërt me
Kremlinin ishte një veprim jo
miqësor. "Sigurisht se është një
akt jomiqësor. Ai ka për ta komplikuar më tej situatën e vështirë
të marrëdhënieve të vështira
ruso-amerikane që ekzistojnë
tashmë. Ky akt ka për t'i dëmtuar marrëdhëniet ndërkombëtare
në përgjithësi", tha Putini në një
takim me zyrtarë të fushatës së
tij zgjedhore në Moskë. Ai shtoi
se është një veprim prej budallai
që t'i trajtosh rusët sikurse
Korenë e Veriut dhe Iranin. Por,

ai tha se ai përsëri dëshiron që
marrëdhëniet mes Moskës dhe
Uashingtonit të përmirësohen
dhe se nuk do të nxitohej me një
veprim hakmarrës.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry
Peskov, emri i të cilit është i përfshirë gjithashtu në listë, tha se
publikimi i emrave të njerëzve të
afërt me Kremlinin është një
veprim
i
paprecedent.
"Publikimi i një liste me kaq
shumë emra mund ta dëmtojë
imazhin dhe reputacionin e
firmave, biznesmenëve dhe
zyrtarëve rusë, dhe se gjithë personat e përfshirë në të 'de facto'

Bisedimet në Soçi përcillen me një varg problemesh
MOSKË, 30 JANAR - Konferenca në
Rusi me qëllim të ofrimit të
ndihmës për zgjidhjen e konfliktit
të luftës civile shtatëvjeçare në Siri,
është zhvilluar me probleme të
shumta, pasi ministri i Jashtëm
rus, Sergei Lavrov është penguar
gjatë fjalës së tij dhe një
delegacion opozitar ka refuzuar të
largohet nga aeroporti.
Rusia është nikoqire e asaj që e
quan Kongresi sirian për dialog
kombëtar në Soçi, duke shpresuar se do të nisin bisedimet për
përpilimin e kushtetutës së re në

Siri. Mirëpo këto bisedime janë
bojkotuar nga udhëheqja e
opozitës siriane, derisa ShBA-ja,
Britania dhe Franca nuk kanë
pranuar pjesëmarrjen, për shkak
të refuzimit të Assadit për t'u
angazhuar në mënyrë adekuate.
Perëndimi përkrah procesin e
paqes të ndërmjetësuar nga
Kombet e Bashkuara, i cili deri
më tash ka dështuar në
përfundimin e luftës.
Raundi i fundit i bisedimeve
është mbajtur javën e kaluar në
Vjenë.

Ministri i Jashtëm francez,
Jean-Yves Le Drian, u ka thënë
ligjvënësve francezë, se procesi i
paqessëSirisëduhettëmonitorohet
nga OKB-ja dhe jo nga Rusia.
Ministri i Jashtëm rus, Sergei
Lavrov, duke lexuar deklaratën e
presidentit rus, Vladimir Putin, ka
thënë se tashmë janë krijuar
kushtet që Siria të kalojë "faqen
tragjike" të historisë së saj. Mirëpo
disa pjesëmarrës e penguan atë,
duke e akuzuar Rusinë për
vrasjen e civilëve në Siri me anë të
sulmeve ajrore.

janë etiketuar si armiq të
Shteteve të Bashkuara", tha
Peskov. Ai tha se Moska do ta
analizonte raportin amerikan,
para se të arrinte në përfundime
të mëtejshme.
Në Shtetet e Bashkuara
ligjvënësit demokratë e kritikuan
presidentin që nuk vendosi
sanksione të reja ndaj Rusisë dhe
që nuk paraqiti një plan i cili do
ta frenonte ndërhyrjen e
mëtejshme ruse, pasi agjencitë
amerikane të zbulimit arritën në
përfundimin se Moska pati
ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2016.
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Përsiatje letrare

Poet i qëndresës, dashurisë
dhe individualitetit krijues
(Sabit Rrustemit me rastin e 40-vjetorit të krijimtarisë letrare)
Maxhun OSMANAJ

(Prolog për dashurinë)
Të shtegtosh 40 vjet në krijimtari dhe, krahas këtij shtegtimi,
të lësh një gjurmë të ndritur me
një opus dhe individualitet të
pasur letrar, nuk është edhe aq e
lehtë. T'i këndosh jetës edhe
atëherë
kur
të
kthehet
bumerang
nga
faktorët
shoqërorë të kohës, është qëndresë dhe stoicizëm shpirti. T'i
këndosh
dashurisë
edhe
atëherë kur të ka ikur, të ka harruar apo ta thërrasësh dashurinë si bar-shërim për qëndresë
dhe hapërim, është një forcë
dhe motiv jete.
Sabit Rrustemi. Një emër, tashmë i njohur, poet modern i brezit të vet, prozator dhe publicist,
autor i disa vëllimeve poetike
dhe tregimeve, i prezantuar në
disa antologji kombëtare, i
nderuar me shumë çmime
letrare, si në Kosovë, Maqedoni
dhe Shqipëri, i shpërblyer në
vitin 2013 nga Ministria për
Kulturë, Rini e Sport e
Republikës së Kosovës me
çmimin vjetor për letërsi për librin me poezi "Murale shpirti".
Pos të tjerash, i vlerësuar lart
edhe nga kritika letrare
shqiptare. Ky është një portret i
shkurtër letrar i Sabit Rrustemit
(1959). Në fund të dhjetorit të
vitit 2017, Gjilani dhe ARS klub
"Beqir Musliu" ia festuan poetit
40-vjetorin e krijimtarisë, i bënë
një nder jubilar, aq më shumë
kur ky autor me dekada i dha
letërsisë dhe shoqërisë vlera,
angazhim dhe veprimtari
letrare, intelektuale mjedisit ku
jetoi, veproi dhe letërsisë në
përgjithësi. Sa është një nderim,
po aq një meritë për njeriun e
letrave shqipe që në çdo kohë
ishte shtegtar i pathyeshëm i
pandalshëm edhe kur e ndaluan
drejt hapërimeve kah udhëtonte
dhe frymonte edhe Atdheu i tij,
Kosova.
(Dashuria, jeta, vdekja)
Gjatë krijimtarisë letrare, nuk
njohim autorë, të cilët kush më
shumë e kush më pak të mos
kanë shkruar poezi të dashurisë.
Pikërisht dashuria ka qenë është
dhe do të jetë një "magnet" që
tërheq dy pole ekstreme. I
bashkon dhe ruan stabilitetin
shpirtëror të njeriut. Prandaj,
nuk është e habitshme, që secilit
krijues, tema e dashurisë i bëhet
pjesë e pandashme, bashkudhëtar i përjetshëm deri në pleqëri,
duke sfiduar krijuesin me ndezje të brendshme që i bë dritë

jetës, që bëhet motor i të gjitha
"ndezjeve".
Edhe kur qielli i shpirtit errësohet ndonjëherë nga retë e grumbulluara të çastit apo të kohës.
Dashuria e përcjellë krijuesin
gjatë gjithë jetës edhe si furtunë,
edhe si stuhi, edhe si tërmet,
edhe si urë bashkimi, edhe si
kala e pamposhtur, edhe si
këngë jete ku mund të akordosh
shumë melodi të shpirtit. Me
kënaqësi më të madhe ka
dëshirë secili t'i dëgjojë, dhe t'i
përjetojë si afsh, si zjarr, si etje,
si…A i gjejmë këto forma dhe
manifestime në vëllimin poetik
me fjalë të Rrustemit?! Po, të
gjitha këto, në forma nga më të
ndryshme shpërfaqen më tisin e
ëmbël, të butë dhe skofiar.
Dashuria dhe vdekja, dy
fenomene ekstreme që i japin
kuptim jetës, e përcjellin njeriun, e sfidojnë si zjarr-prush.
Dashuria është zjarri që vlon në
shpirtin e njeriut nga lindja deri
në vdekje. Ajo është forca dhe
vetëm ajo është stabiliteti
shpirtëror që balancon njeriun
në jetë. "Dashuria nuk është
krejtësisht një fenomen 'privat',
një histori e thjeshtë e dy 'zemrave' që dashurohen, po
ngërthen në vete një parim të
ndërlidhjes së çmueshme për
kolektivitetin" (A.M.Kollontaj),
fq. 12)

përmes telave të zemrës,
përmes telave të syve, të
veshëve, thur, ndërton një
melodi të artit erotik me një
mjeshtri, pa ekzagjerime, pa
deklaratizma. "Ai e njëson
dashurinë për gruan me
dashurinë
për
poezinë.
Nëpërmjet strukturës së tekstit
njësohet bukuria e dashurisë
dhe arti i bukurisë së poezisë"
fq. 16.

(Dashuria si bukuri, bukuria si
dashuri në poezinë e Sabit
Rrustemit)
Dashuria
në
poezinë
e
Rrustemit, është një dashuri jo
vetëm nga një kënd vrojtues,
nga një faqe shikimi, jo vetëm
nga një përfytyrim imagjinar,
por si shqiptim poetik edhe real,
edhe si prekje, edhe si frymë
lirie.
Vëllimi poetik "Ndezje yjesh në
zemër", poezi e zgjedhur e
dashurisë,
zgjedhja
dhe
parathënia nga studiuesi i
mirënjohur, Anton Nik Berisha,
vjen si një perlë poetike, si një
thesar dashurie ku lexuesi thith
një afsh, një nektar, një frymë,
një prekje lirike nga më të
veçantat. Libri është i ndarë në
shtatë
cikle:
Bukuria
e
dashurisë, Brenda zemrës sate,
Drithërima
shpirti,
Fjala
dashuri, Zjarri i pritjes, Në shtjellën e ëndrrave, Nëpër etje
rigon vjeshtë, ku brenda këtyre
cikleve figurojnë 158 poezi të
cilat, në tabanin e tyre qëndron
dhe kalëron dashuria qoftë si
rrëfim poetic i shpërfaqur, qoftë
si meditim i brendshëm apo
ligjërim në vetën e dytë, apo një
përshkrim imagjinar. Sabiti
përmes telave të shpirtit,

(Cila është dashuria e Sabitit në
këtë përzgjedhje poetike?)
Dashuria e Sabitit nuk është veç
afsh, është gjakim, liri, krijim,
lindje, e nesërme, është edhe
tundim, prekje, ngacmim i trazirave, i gjendjes shpirtërore.
Poezia e dashurisë së këtij
autori, nënkupton edhe si agim,
betejë, ku fillon jetën, ditën dhe
arrin fitoret në kohë, në
hapësirë. Ai është heroi lirik i
betejës që butësisht me një
gjuhë të ëmbël, ligjëron, bën
monolog, mediton sa si përshkrues të trupit fizik, sa dëshira
të hyjë në minierën e thellë të
shpirtit të së dashurës. Sabiti
sikur vret vetminë, përditshmërinë që e rëndon në ndonjë rast: "Lërmë ta harroj / Për një
çast këtë përditshmëri. Që me
vetmi vret", fq. 33). Dashuria për
poetin ka mesazhin e paqes: "Ta
ngremë dhe një dolli / Për
paqen e njeriut / Gëzuar cilido
qofsh ti" fq. 55) Pra, dashuria e
heroit lirik është universale,
paqësore. Në shumë poezi,
bukuria e dashurisë shpërfaqet
qoftë si fizike, përshkrim i trupit,
përshkrim i gjendjes së brendshme shpirtërore, ndjesi, prekje.
Çepuri është vendi më i pëlqyer
ku e ka heroi si pikëtakim apo

referencë takimi. Çepuri i
vendlindjes së dashur, që me
kënaqësi e përdor në shumë
poezi. Cili është nervi nevralgjik
i dashurisë që e grish autorin?
Grishja e tij emocionale vjen si
përqasje ndjesore, si drithërimë
shpirti, qoftë si reale apo si
imagjinare, vjen si prekje, si afsh
i ngrohtë që shuan etje, mall,
zjarr…Heroi lirik nuk mallkon,
nuk hatrohet edhe kur mëson
ikjen e saj. "Dhe unë s'do të
hatrohem / As do të ndëshkoj që
më lë pa zemër" fq. 65)
Dashuria për Sabitin nënkupton
edhe liri shpirti. "Liria nuk është
liri / Nëse nuk ia falim dashurinë" fq. 69) Pra një mesazh filozofik, ku prapa tij fshihet kërkesa sublime, dashuria. Autori e
nënkupton lirinë, pra dashurinë
si emblemë, kurorë jete. Në
shumë poezi, autori i drejtohet
me fjalët: e dashura, në disa me
Ti, në disa në mënyrë të
përgjithshme, diku i drejtohet
Lule, diku Evë, apo edhe
zemërushja ime. Ligjërimi poetik i heroit lirik kalon herë si
këshillë, si nxitje apo urdhër i
lehtë: "Mbylle pa krismë portën
time / Mbi dritare dritën lëre
ndezur / Për vallëzimin e fluturave" fq. 85, apo edhe në thirrje:
"Kthehu / Nuk je vetëm imja
thirrje" fq.95, apo edhe rrëfim:
"Në ditën e shenjtë / Të
dashurisë / S'e kam kurajën të
duartrokas /Kur të tjerët
puthen" fq.105. Shpalosja poetike kalëron edhe flatrave të
imagjinatës, ku heroi lirik,
ëndrrës i jap krihë, e kërkon ta
takojë, ku thotë: "Sikur ta gjëja
atë ëndërr / Pas teje do vrapoja
/ Do të trazoja një botë / Një
botë që fshihet tek ty / Nën ata

sy" fq. 108. Nganjëherë,
dashuria e Rrustemit na del si
metaforë fëmijërie: "T'i ndahem këtij shtegu, ndërmend s'e
kam / Deri tek ajo Majë ajo
shenjë e lashtë / Për ta parë si
rikthehet me ag ajo vatër e zjarrtë / Imja fëmijëri / S'e kam
ndërmend jo" fq. 109. Poezia e
Rrustemit është edhe si betim
deri në frymën e fundit, një
betim kohor, një zbrazje e
shpirtit, e gjithë përkushtimit,
derisa heroi lirik, merr frymë,
pulson: "Mos pyet kurrë ku jam
/ Vetëm vëje dorën në anën e
majtë / Të gjoksit tënd / Aty
pulsoj derisa të marrësh frymë"
fq. 111. Prania e heroit lirik e
përcjellë kudo.
(Gjuha, figuracioni poetik, fjalët
kyçe)
Rrustemi është mjeshtër i figuracionit stilistik. Nuk e mbyt vargun me ndonjë shprehje që krijon dykuptimësinë apo pakuptimësinë, por krahas vargut të
kapshëm, gjuhës popullore, gërsheton vargun modern, stilistikën. Metrika e Rrustemit është
e lirë, pa rimë apo ndonjë rregull strikte. Është një prani e lirë
në ndërtimin metrik. Më se
shpeshti përdor metaforën. (Po
e mbledh kohën e ikur / Përmes
së tashmes që s'mjafton, fq. 125)
hiperbolën (Ai mal fjalësh, pas
më ndjek, fq. 135), epiteti
(dhembjet e ëmbla, fq. 162), apo
krahasimi (si pikturë e blertë,
gdhin para meje, fq. 27). Ndër
fjalët kyçe janë: E dashura,
Çepuri, Sy, Ti, Dhembja, Shpirti,
Buzët, Ëndrra etj.
Në fund, autorit i urojmë shëndet dhe shumë suksese në
shtegtimin letrar!
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Ide nga filmat
fantastiko-shkencorë
aplikohen në mjekësi

Dr. Ji-Xin Cheng (Jee-Sheen Cheng) ja ka kushtuar gjithë jetën punën e tij
një fushe, që deri tani i ngjante letërsisë fantastiko-shkencore. Së bashku
me ekipin e tij, ai ka krijuar disa instrumente mjekësore, të cilat ndihmojnë
në diagnositikimin e pacientëve përmes tingujve dhe dritës!
“Ne duam të krijojmë një pajisje si tricorder-i i filmit “Star Trek”, ëndërra jonë
është të shndërrojmë idenë e filmin në praktikë,” – thotë profesori Cheng.
Ndërsa analizat me ultratinguj
dhe me rreze X i ndihmojnë
mjekët të diagnostikojnë të
gjitha sëmundjet, nga kanceri i
gjirit te guri në veshka, këto lloj
analizash nuk mund të zbulojnë çfarë ndodh në brendësi të
këtyre masave që formohen në
trupin e njeriut. Njohuritë në
këtë fushë mund t’u vijnë në
ndihmë miliona pacientëve që
të shmangin stresin e panevojshëm
dhe
ndëhyrjet
kirurgjikale. Grupe shkencëtarësh në Shtetet e Bashkuara,
nga Universiteti Purdue dhe ai i
Bostonit, janë duke zhvilluar
teknologji, të cilat ndihmojnë
për të patur më tepër njohuri
për disa procese që ndodhin në
brendësi të trupit të njeriut.

Dr. Ji-Xin Cheng ( Jee-Sheen
Cheng) ja ka kushtuar gjithë
jetën punën e tij një fushe, që
deri tani i ngjante letërsisë fantastiko-shkencore. Së bashku
me ekipin e tij, ai ka krijuar disa
instrumente mjekësore, të cilat
ndihmojnë në diagnositikimin
e pacientëve përmes tingujve
dhe dritës!
“Ne duam të krijojmë një pajisje si tricorder-i i filmit “Star
Trek”, ëndërra jonë është të
shndërrojmë idenë e filmin në
praktikë,” – thotë profesori
Cheng.
Në serialin fantastiko-shkencor
Star Trek, tricorder-i tundet
para pacientit për të marrë
informacione prej tij.
Në mjekësinë konvencionale,

kirurgët duhet të presin pjesë
nga indet e dyshuara për t’i
analizuar, ose rrezikojnë që t’i
ekspozojnë pacientët e sëmurë
ndaj bojërave fluoreshente dhe
nanogrimcave.
Metoda e quajur “etiketim”
ndriçon dëmtimet, në mënyrë
që ato të studjohen nga mjekët.
Anëtari i ekipit të studimit Jesse
Vhang shpjegon teknikën që
eliminon
procedurat
më
invazive, apo toksike, duke
lëshuar dritë tek molekulat e
tumorit.
“Me këtë metodë mund të
shohim
vibracionin
e
molekulave, të cilat gjenerojnë
sinjale në mikroskopin tonë,”thotë Vhang.
Vibracionet shërbejnë si gjurmë

molekulare, unike për secilin
tip molekule. Ky model mund të
skicohet për të identifikuar lipidet, proteinat dhe acidin nukleik. Pra, në thelb, pajisja e re u
jep mjekëve aftësinë për ta parë
pacientin në tre dimensione.
“Për shembull, ne mund të përdorim këtë mënyrë për të parë
në mënyrë tre-dimensionale
mostra biologjike të pacientëve.
Kjo mënyrë na lejon të dallojmë
në se pacienti ka kancer; tumori
zakonisht ka një numër të
madh lipidesh,”- thotë Vhang.
Pajisja MarginPat premton
shumë në zbulimin e kancerit
të veshkave, mëlçisë, dhe të
gjirit.
MarginPAT, e financuar nga
Instituti Kombëtar i Shëndetit,
do t’i ndihmojë gjithashtu
kirurgët, që t’i heqin tumoret në
mënyrë më precize. Në Shtetet
e Bashkuara, rreth një e katërta
e pacientëve të prekur nga
kanceri i gjirit, zakonisht i nënshtrohen një ndëhyrjeje të dytë
kirurgjikale për heqjen e
qelizave malinje që mbeten nga

ndërhyrja e parë.
Shkencëtarët shpresojnë që
pajisja MarginPAT do ta pakësojë së tepërmi numrin e
qelizave kanceroze.
Cheng dhe partneri i tij, Dr. Pu
Wang, kanë krijuar kompaninë
Vibronix për prodhimin e pajisjes MarginPat. Dr. Wang thotë
se ajo mund të revolucionarizojë mjekësinë në mbarë
botën.
“Unë mendoj se kjo pajisje do
ta ndihmojë shumë Kinën, ku
praktikat mjekësore në qendrat
shëndetësore nuk janë aq të
mira sa ato të spitaleve në
qytetet e mëdha, apo jashtë
vendit.”
Në se gjithçka shkon sipas
planifikimit, pajisja MarginPAT
do të dalë në treg brenda tre
vjetësh dhe disa prej pajisjeve
të tjera të filmimit të organeve
në mënyrë tre-dimensionale
nuk do të jenë larg, duke e bërë
ëndrrën e tri-korderit të filmit
Star Trek një hap më pranë
realitetit.
(gazeta-S
Shqip.com)
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Angelina Jolie shoqërohet
nga fëmijët e saj në kampin
e refugjatëve

Y

lli i Hollywoodit, Angelina Jolie,
ka zhvilluar një vizitë në
kampin e Zaatarit në Jordan.
Ajo ka marrë me vete edhe dy fëmijët,
Shiloh, 11 vjeç dhe Zahara, 13 vjeçe.

Jolie ka bërë me dije se ishin fëmijët e
saj që i kërkuan ta shoqëronin dhe t'i
takonin familjet siriane të cilat janë
larguar nga vendi i tyre për shkak të
luftës shtatë vjet më parë.

Kimi sjell trendin e ri të
flokëve

Miley Cyrus, shndërrimi i
vajzës rebele në princeshë

D

uket se periudha e rebelizmit
për këngëtaren e famshme
tashmë ka kaluar. Bëhet fjalë
për Miley Cyrus, e cila ka shkaktuar
reagime të shumta me prezantimet
e saj në publik, por edhe në videok-

lipe. Duket se periudha e rebelizmit
për Mileyn tashmë është e kaluar.
Këtë këngëtarja e ka vërtetuar në
ceremoninë e Grammy Awardsit, ku
performoi me këngëtarin legjendar
Elton John.

Khloe Kardashian
kërkon nga paparacët
mos ta ndjekin

K

im Kardashiani, e cila mbetet një
nga femrat më të komentuara në
botën e shoubizit, vazhdon t'i
surprizojë çdo ditë e më shumë fansat.

Në rrjetin social "Instagram" bukuroshja ka publikuar një fotografi ku shfaqet
me të brendshme dhe një model të ri
flokësh me gërsheta biondë.

N

jë nga yjet e familjes
Kardashian, Khloe, nuk
është e kënaqur me ndjekjen
që po i bëjnë fotografët. Bukuroshja
po pret fëmijë së shpejti nga lidhja e
saj me Tristan Thompsonin, basket-

bollistin e njohur nga Cleveland
Cavaliers. "Do të doja shumë që
paparacët ta kuptonin sa e vështirë
është të udhëtosh me trupin tim
tani. Të paktën pushoni, nëse
mundeni!", ka thënë Kardashiani.

16

JETA

E MËRKURË, 31 JANAR 2018

Nëntë rregulla për të filluar
ditën me këmbën e duhur
Një gotë uji dhe për të pasur humor ekspozohuni ndaj dritës natyrale

T

dosë tonin e gjithë ditës, si dhe
shëndetin tuaj në afat të
shkurtër dhe afatgjatë”.

ë ngrihesh me këmbën e
duhur është sekreti për të
qenë produktiv gjatë
gjithë ditës, duke qenë energjik
deri në mbrëmje si fizikisht
ashtu edhe mendërisht. Duke
filluar me nga një gotë ujë çdo
ditë kur zgjoheni dhe duke
kaluar tek sporti në ajër të
pastër, këtu janë disa truke –
pra disa zakone të mira për t’u
përsëritur me kujdes çdo ditë –
në mënyrë që të mos jeni që në
mëngjes nën stres. Një recetë e
tillë vjen nga Namni Goel, profesor i psikiatrisë në Shkollën e
Mjekësisë të Universitetit të
Pensilvanisë (SHBA).

1.PLANIFIKONI DITËN – Për të
nisur ditën me këmbë të
mbarë, ne e fillojmë që në
mbrëmje, duke bërë ca planifikime për të nesërmen, të paktën për orët e para. Mjafton që
të vendosësh çfarë do të vishni
dhe atë që do të hani për mëngjes, me sa duket vendime të
parëndësishme që megjithatë,
nëse merren në mëngjes, vjedhin kohën që mund të shpenzohet për çështje më të rëndësishme.

Sipas asaj që Goel ka thënë për
NBC, “mëngjesi është një
moment kritik që mund të ven-

2.MOS PRISNI NË KREVAT –
Mos rrini më në krevat pasi
alarmi të bjerë sepse nuk vlen

për asgjë, sepse në atë moment
të shkurtër nuk mund të gjesh
një gjumë cilësor, kështu që në
fakt është një kohë e padobishme për pushim.

trupi ka nevojë për ujë për të
rregulluar, për shembull, proceset e tretjes.

3.NDIQNI ORARE TË RREGULLTA – Të shkosh në shtrat
dhe të zgjohesh në të njëjtën
kohë është një ilaç për mendjen dhe trupin: në të vërtetë,
shpjegon Goel, vetëm në këtë
mënyrë organizmi do të mbajë
të shëndetshme ritmet kardiake (që shënojnë alternimin e
gjumit/zgjimit dhe shumë
funksione të tjera biologjike.

5.MEDITIMI – Mund të jetë një
stërvitje e shkëlqyer për mendjen duke medituar çdo mëngjes: jep energji, kreativitet dhe
përqendrim. Sidomos në rastet
kur meditimi dështon sepse
keni vështirësi të fikni trurin
dhe ta zbrazni atë nga
shqetësimet, është më mirë të
zgjedhni të shkruani një ditar,
aktivitet që – si meditimi – qetëson, ndihmon përqendrimin
dhe të menduarit krijues.

4.NJË GOTË UJË SAPO TË
ZGJOHENI – Shërben për të
hidratuar trupin dhe gjithashtu
për të aktivizuar metabolizmin;

6.SPORT – Herët në mëngjes
është jashtëzakonisht mirë,
sepse liron ‘endorfinët’ (qetësues të natyrshëm) që mbeten

rreth gjatë gjithë ditës.
7.DRITA – Ideale është që ta filloni
mëngjesin
duke
u
ekspozuar në dritë, sepse ajo
rregullon ritmet tuaja dhe
shuan gjumin (drita ndalon
prodhimin e hormonit të
gjumit, melatoninën); për më
tepër, drita e diellit është e mirë
edhe për humor.
8.NGRËNIA E MËNGJESIT –
Domosdoshmëria e parë e
ditës, një vakt i pazëvendësueshëm sepse ju jep energji
dhe ul oreksin gjatë gjithë ditës.
Zgjidhni proteina dhe karbohidratet e shëndetshme nga
frutat; u thoni jo ëmbëlsirave
dhe ushqimeve që përmbajnë
sheqerna të këqija. Ata që e
anashkalojnë mëngjesin janë
më pak energjik dhe më shumë
në rrezik për të fituar peshë, siç
u theksua nga Goel në studimet
e tij.
9.U KUSHTONI KOHË TË
DASHURVE TUAJ – Të hash
mëngjes me familjen apo të
flasësh (apo qoftë edhe në
telefon ndërsa shkojmë në zyrë)
me dikë që na jep një humor të
mirë është një mënyrë për të
rimbushur me energji; shmangni njerëzit e vështirë në jetën
tuaj aty ku është e mundur,
sepse nuk do të ndikojnë mirë
në mëngjes.
(gazeta-Shqip.com)
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BARSOLETA E DITËS

E rrallë

Aeroporti më i
rrezikshëm në botë

Pacienti: Doktor, sa herë që zgjohem në
mëngjes kam dhimbje koke.
Doktori: Zgjohu në mbrëmje, pra!

Aeroporti Lukla në Nepal konsiderohet një nga aeroportet më të rrezikshëm në botë. Ulja e avionit është e
frikshme dhe, po ashtu, edhe ngritja e avionit është
tmerruese. Aeroporti Lukla ka krijuar një reputacion
të tillë për shkak të pistës së vogël, vetëm 20 metra të
gjerë dhe 460 metra të gjatë.

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 fermer palestineze hedh fara gruri në Rripin
Jugor të Gazës gjatë një turneu nga Komiteti Ndërkombëtar
i Kryqit të Kuq. /Reuters/
E jashtëzakonshme

Kryebashkiakja e
qytetit pa banorë

“INSIDIOUS; THE LAST KEY”
Horror/Mister/Triller; 1 orë 43 min

Bashkëshorti i saj ndërroi jetë në vitin 2004 dhe
nuk i la pas vetëm tavernën e qytezës dhe trishtimin, por edhe përgjegjësinë dhe barrën për ta
drejtuar të gjithë qytetin. 84-vjeçarja Elsie Eiler
paguan rregullisht taksat, i siguron vetes licencë
për alkool dhe cigare dhe është e vetmja banore
e mbetur në qytezën Monowi në Nebraska të
Shteteve të Bashkuara.

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
Dashuria
do të zë
një vend të
rëndësishëm
gjatë ditës së sotme. Shumë
vendime të shtyra sot do të
marrin formë definitive.

DEMI
Arsyeja
dhe logjika
nuk ju lë të
merrni asnjë
hap të guximshëm dhe të
rrezikshëm në të njëjtën
kohë. Keni nevojë për
adrenalinë.

BINJAKËT
Po shijoni
shumë atë
çka ju
ofron dita pa
kërkuar asgjë më tepër.
Lumturia bëhet nga çastet e
vogla.

GAFORRJA
Nëse do
të
ndërroni
qëndrim
lidhur me një çështje
familjare, këtë do ta bëni për
një arsye shumë të fortë.

LUANI
Loja që
po luani
me një
person të
caktuar do të rezultojë e
rrezikshme. Disa nga
pasojat si kishit menduar
fare.

VIRGJËRESHA
Një
çështje
financiare
ju ka
shqetësuar më shumë sesa
që mendonit. Keni humbur
fokusin edhe nga gjërat e
rëndësishme.

PESHORJA
Keni
dëshirë
veç për
udhëtime këtë
periudhë. Koha dhe ritmi juaj
e favorizojnë së tepërmi këtë
dëshirë.

AKREPI
Jeni në
mëdyshje
të pranoni
ose jo një
marrëveshje të minutës së
fundit. Mos u mendoni
shumë, sepse do të keni
shumë favore.

SHIGJETARI
Partneri
është bërë
shumë
kërkues
karshi jush. Ka filluar t'ju
bezdisë disi ky fakt.

BRICJAPI
Mos prisni
që dita e
sotme të
ketë zhvillime
për t'u mbajtur mend. Do të
kalojë pa ndonjë situatë të
rëndësishme.

UJORI
Keni
filluar të
ndryshoni
mendim për
një situatë që jua kanë
imponuar të tjerët. Në të
ardhmen, keni kujdes nga
situatat e imponuara.

PESHQIT
Po bëheni
gati të
ndërmerrni një hap të
rëndësishëm, por më parë
do të duhet të konsultoheni
me ata që ju japin gjithmonë
këshilla të vlefshme.
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Dragusha i vendosur:
Pensionohem në fund
të kampionatit
36-vjeçari Alban Dragusha muajt e fundit do t'i zhvillojë si futbollist, pasi në qershor ai do të
pensionohet. "99 % do t'i jap fund karrierës futbollistike në fund të sezonit. Është një
vendim shumë i vështirë për mua, sepse që 20 vjet luaj futboll profesionist dhe si 16-vjeçar
kam debutuar në ekipin e parë, por jam i mendimit se është koha e duhur dhe duhet t'i
japim hapësirë gjeneratave të reja", ka thënë Dragusha

GG

TOTTENHAM - MAN UTD

GG3+

S H K U RT

Rashica, afër Ajaksit
Faqja italiane "Tuttomercatoweb.com" raporton se
klubi holandez i Ajaksit po kërkon t'i marrë shërbimet
e sulmuesit shqiptar që luan për Kosovën, Milot
Rashica. Momentalisht tek Vitese, 21-vjeçari do ta
bënte hapin e madh në karrierë, nëse do të kalonte tek
Ajaksi. Kartoni i tij ka një vlerë të lartë dhe minimalisht
Ajaksi do të duhej të paguante pesë milionë euro për
sulmuesin e krahut të djathtë.

KOK-u bashkëpunon me "Play
International" dhe Komunën e
Prishtinës
Komiteti Olimpik i Kosovës (KOK) do ta vazhdojë
bashkëpunimin me Organizatën "Play International"
dhe drejtoritë për arsim dhe sport në Komunën e
Prishtinës. Në lidhje me këtë, përfaqësuesit e "Play
International", Filipo Vigani, menaxher dhe Arlinda
Gecaj, koordinatore, kanë vizituar KOK-un. Takimi u
mbajt në prag të dy aktiviteteve që KOK-u organizon
në sheshin kryesor të Prishtinës, Festivalin Olimpik
"PyeongChang 2018" dhe Panairin e Sportit 2018,
aktivitete këto që koincidojnë edhe me 10-vjetorin e
Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Me këtë rast, përfaqësuesit e "Play International" u shprehën të gatshëm për t'o ndihmuar këto aktivitete, me sjelljen e
vullnetarëve. "Gjatë viteve ?2016-2017 KOK-u dhe KO i
Francës nëpërmjet 'Play International' kanë organizuar
projektin 'Playdagogji' me nxënësit e lindur në vitin
2008, ku nëpërmjet arsimtarëve të edukimit fizik janë
promovuar vlerat olimpike: respekti, miqësia dhe
shkëlqimi!", thuhet në njoftimin e KOK-ut.
Festivali Olimpik mbahet prej 9-25 shkurtit, kurse
Panairi i Sportit më 12 shkurt.

Souleymane përforcon
Flamurtarin

Veton ZYMBERI
PRISHTINË, 30 JANAR - Mbrojtësi Alban
Dragusha, që ka një përvojë të
madhe në Kosovë dhe jashtë saj, ka
vendosur përfundimisht t'ia japë
lamtumirën futbollit të luajtur në
fund të këtij kampionati. Dragusha të
martën për "Epokën e re" ka thënë se
ndihet i plotësuar për atë që i ka
dhënë futbollit dhe tash mendon t'u
lëshojë rrugë gjeneratave të reja. "99
% do t'i jap fund karrierës futbollistike
në fund të sezonit. Është një vendim
shumë i vështirë për mua, sepse që 20
vjet luaj futboll profesionist dhe si 16vjeçar kam debutuar në ekipin e parë,
por jam i mendimit se është koha e
duhur dhe duhet t'u japim hapësirë
gjeneratave të reja", ka thënë
Dragusha.
I pyetur për të ardhmen, Dragusha ka
bërë me dije se nuk do t'i ndahet futbollit, për faktin se planifikon të
punojë si trajner. "Futbollit nuk do t'i

ndahem, pasi do ta vazhdoj punën si
ndihmëstrajner ose me gjeneratat e
reja. Tash për tash nuk kam vendosur
se ku do të punoj, por pasi të përfundojë kampionati do të marr vendimin
për të ardhmen", ka shtuar ai.
Alban Dragusha është ndër lojtarët
me më përvojë në futbollin e Kosovës,
kurse muajit e fundit si futbollist do t'i
kalojë në skuadrën e Vëllaznimit nga
Gjakova. Ai ka treguar edhe për
arsyen që e shtyri të vazhdojë me
kuqezinjtë edhe përkundër dy ofertave të tjera. "Vendosa të qëndroj te
Vëllanzimi deri në fund të kampionatit, pasi ky është një klub i madh
në futbollin e Kosovës. E vetmja
mëdyshje që ishte të vazhdoj apo të
largohem kishte të bënte me kushtet
financiare ku në gjashtë muajit e parë
kanë qenë jostabile. Kam biseduar me
presidentin e kaluar dhe më ka premtuar se do të kryhen obligimet. Po
besoj se kam vepruar mirë që kam
vendosur të pres. Oferta kam pasur
nga dy klube të tjera, po vendosa të

mos largohem", ka deklaruar
Dragusha, i cili la të nënkuptohet se
klubi gjakovar ka premtuar se
obligimet ndaj futbollistëve do të kryhen më 1 shkurt.
Skuadra e Vëllanzimit sezonin vjeshtor e mbylli në pozitën e nëntë me 25
pikë të grumbulluara, por Dragusha
beson se kjo skuadër do t'i ikë pa
problem zonës së barazhit dhe
synimet e mëdha i ka në garën e
Kupës. "Vëllanzimi nuk është në aq
pozitë të favorshme në renditjen tabelore, por ambiciet tona janë t'i ikim
barazhit dhe të luftojmë për Kupë
derisa të na jepet mundësia. Kemi
ekip të barabartë thuajse me shumicën e klubeve në Kosovë, prandaj
pse mos të synojmë triumfin në
Kupë", ka deklaruar ai.
Alban Dragusha gjatë karrierës futbollistike ka luajtur për këto skuadra:
KEK-un, Kosova e Prishtinës, Vorskla
Poltava, FK Baku, Besa Kavajë, Trepça,
Skënderbeu Korçë, Kalmar FF,
Kosova Vushtrri dhe Drita.

Skuadra e Flamurtarit nga Prishtina vazhdon të përforcohet në këtë afat kalimtar. Kuqezinjtë kanë nënshkruar me sulmuesin nga Bregu i Fildishtë, Ziya
Souleymane. Ky i fundit e ka bindur shtabin teknik te
Flamurtarit se ka cilësi për të qenë pjesë e saj në
misionin e vështirë për të mbetur në Vala Superligën e
Kosovës në futboll.

Kone te Feronikeli
KF Feronikeli ka njoftuar se futbollisti ka kryer të gjitha
procedurat e transferimit të Ben Hamed Kones dhe
nga sot (e mërkurë) do t'i bashkohet skuadrës në
stërvitje. Më parë Kone ishte lojtar i klubit italian,
Nuroese, teksa prej fillimit të karrierës së tij ka qenë
pjesë e shumë skuadrave, përfshirë Chonburi F. C nga
Tajlanda, Home United F. C nga Singapuri, Gainare
Tottori F. C nga Japonia, Slavia Sofia F. C nga Bullgaria,
Academica Arges nga Rumania, FC. Voluntari nga
Rumania dhe Dibba Al-Fujairah S. C nga Emiratet e
Bashkuara Arabe.

Cutrone i shpëton dënimit
Gjykata sportive në Itali e ka cilësuar të pavullnetshëm
gjestin e sulmuesit të Milanit, Patrick Cutrone, i cili
realizoi me dorë ndaj Lazios duke kaluar në avantazh
1-0 kuqezinjtë. Në këtë mënyrë Cutrone ka evituar
pezullimin me disa ndeshje dhe do të jetë në dispozicion të trajnerit Gattusso që për sfidën e radhës në
kampionat ndaj Udineses.
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Shqipëria me dy sportistë në "Pyeongchang 2018"
TIRANË, 30 JANAR - Suela Mëhilli
dhe Erjon Tola do të jenë dy
sportistët kuqezinj që do ta përfaqësojnë Shqipërinë në Lojërat
Olimpike Dimërore
"Pyeongchang 2018", që nisin
më 9 shkurt në Korenë e Jugut.
Edhe pse Komiteti Olimpik
Kombëtar Shqiptar pat shpre-

suar të shkonte në këtë
Olimpiadë me katër sportistë,
vetëm dy prej tyre kapën normat
e lejuara, duke përfaqësuar
ngjyrat kuqezi në Olimpiadë.
Ashtu si dhe katër vjet më parë,
në Sochi, Shqipëria do t'i ketë
vetëm skiatorët Tola e Mëhilli, që
do të garojnë në disiplinën e

skive alpine.
KOKSH, përmes një komunikate
për shtyp, bën me dije se më 2
shkurt, në Presidencë, do të
zhvillohet ceremonia e dorëzimit
të flamurit kuqezi nga ana e
Presidentit të Republikës, Ilir
Meta. Pritet që këtë herë flamurin
ta mbajë skiatorja Suela Mëhilli.

MKRS-ja, 18 mijë euro për
dhjetë shpresat olimpike
PRISHTINË, 30 JANAR - Ministri i
Kulturës, Rinisë dhe Sportit
(MKRS), Kujtim Gashi, në
mbështetje të legjislacionit në
fuqi, ka nënshkruar të mërkurën
vendimin për ndarjen e dhjetë
bursave për shpresat olimpike dhe
paraolimpike, pas propozimit të
Komitetit Olimpik të Kosovës
(KOK) dhe federatave respektive.
Bursa në vlerë monetare prej 150
eurosh për një vit kalendarik (12
muaj) do t'u ndahet sportistëve:
Distria Krasniqi (xhudo), Donjeta
Sadiku (boks), Orges Arifi (karate),
Akil Gjakova (xhudo), Nexhat
Sahiti (shenjëtari), Vijona Kryeziu
(atletikë), Melisa Zhdrella (not),
Drilon Syla (mundje), Leart
Osmanaj (atletikë) dhe Era Janjeva
(pingpong). Kjo mbështetje e
drejtpërdrejtë për sportistë që
kanë treguar rezultate kulmore
dhe kanë plotësuar standardet
sipas Rregullores nr. 03/2013 për
Ndarjen e Bursave për Shpresa
Olimpike dhe Paraolimpike do të
realizohet në baza mujore.
Ministri Gashi e vlerësoi vendimin
për ndarjen e bursave hap
jashtëzakonisht të rëndësishëm
sepse sadopak sportistëve tanë që

konsiderohen shpresa të sporteve
përkatëse të vendit tonë ua
mundëson të kenë kushte dhe
motiv për përgatitje sa më të mira
dhe për të korrur rezultate kulmore në sportet në të cilat këta
sportistë garojnë. "Ky vendim
bëhet sipas normave të parapara
ligjore dhe pas propozimit të
mekanizmave të sportit në vendin
tonë. Është ky një hap i Qeverisë
së Kosovës, në veçanti i Ministrisë
së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, që
t'u qëndrojë afër dhe t'i mbësht-

esë sportistët e talentët e rinj në
forma të ndryshme, edhe të drejtpërdrejta. Bursat që do t'u ndahen
shpresave
olimpike
dhe
paraolimpike do të jenë një nxitje
që sportistët që kanë përfituar të
punojnë dhe të angazhohen edhe
më shumë në përgatitjet e tyre dhe
në prezantim sa më të suksesshëm në garat vendore dhe
ndërkombëtare. Është ky një
përkushtim yni në kuadër të
masivizimit dhe ngritjes së cilësisë
në sport", ka thënë ministri Gashi.

Bostoni dominon në Lindje,
Miami triumfon ndaj Dallasit
BOSTON, 30 JANAR - Boston rikthehet
te fitorja pas fitores 111-110 ndaj
Denverit në fushën e këtij të fundit,
duke qëndruar në krye të renditjes
në Konferencën e Lindjes. Fitore e
vështirë e Celticsit që, edhe pse u
shkëput 20 pikë në mesin e ndeshjes, në fund rrezikoi humbjen. Një
tjetër ndeshje e mirë e Irvingut,
autor i 27 pikëve, mbështetur edhe
nga Tatum me 20, duke i bërë të
pavlefshme 24 pikët e 11 rebaundet
e Jokiqit. Fiton edhe Miami, 95-88
ndaj Dallasit, me miqtë që konsolidojnë pozitat në vendin e katërt në
Lindje, duke siguruar një vend në
REZULTATET
Indiana - Charlotte
Atlanta - Minnesota
Memphis - Phoenix
Milwaukee - Philadelphia
Dallas - Miami
Denver - Boston

105-96
105-100
120-109
107-95
88-95
110-111
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Prishtina e huazon Musliun te
Shkëndija
Mbrojtësi qendror Visar Musliu vjen te Shkëndija në formë
huazimi nga radhët e FC Prishtinës, me opsion për blerje të
kartonit të plotë të lojtarit në fund të sezonit aktual. Mbrojtësi
reprezentues më në fund vjen në vendin e duhur. Pasi në të
kaluarën gjithmonë dilte ndonjë pengesë që pamundësonte
transferimin, kësaj radhe Shkëndija bën të vetin Visar Musliun.
Kuqezinjtë zyrtarisht angazhojnë Visar Musliun. Mbrojtësi
qendror vjen te Shkëndija në formë huazimi nga radhët e FC
Prishtinës, me opsion për blerje të kartonit të plotë të lojtarit në
fund të sezonit aktual. 23-vjeçari i dalë nga shkolla e futbollit
Gostivari, përmes Renovës nga një sezon ishte pjesë e Sent
Gallenit të Zvicrës dhe Vardarit të Shkupit. Paraqitjet bindëse e
kanë bërë pjesë të gjithë përfaqësueseve të reja të Maqedonisë,
me U21 ishte pjesë e suksesit historik dhe pjesëmarrjes në
Kampionatin Evropian për të rinj në Poloni, ndërsa u
konfirmua standard në përfaqësuesen A në fund të
eliminatoreve për Botërorin "Rusi 2018".
Pas Bilallit, Adilit, Mustafit, Sadriut dhe Wakilit, Musliu është
futbollisti i gjashtë që bashkohet me Shkëndijën në këtë afat
kalimtar, me çka mbyllet merkatoja e kuqezinjve për
gjysmësezonin pranveror ku kërkohet titulli i kampionit.

Laporte zyrtarisht te City
Manchester City e kompletoi transferimin e Aymeric Laportes
nga Athletic Bilbao për 65 milionë euro. Ekipi i Pep Guardiolës
e zyrtarizoi transferimin e mbrojtësit me një postim në rrjetet
sociale. City me kënaqësi ka pranuar t'ia paguajë klauzolën e
lirimit të lojtarit në vlerë 65 milionë euro, e cila do ta thyente
rekordin e transferimeve të klubit prej 62 milionë eurosh,
shumë të cilën City e pagoi për Kevin de Bruyne në vitin 2015.

Transferim "bombë" në NBA
Vjen lajmi i parë befasues nga afati kalimtar i dimrit në NBA.
Los Angeles Clippers dhe Detroit Pistonsi kanë arritur
marrëveshjen për Blake Griffin, i cili vetëm gjatë verës së kaluar
rinovoi kontratën me Clippersin për pesë sezone dhe 173
milionë dollarë. Tashmë Griffin do të formojë një çift të
frikshëm me Andre Drummondin. Sipas "ESPN", Pistonsi do t'i
marrë edhe lojtarët Brice Johnson dhe Willie Reed, ndërkohë
që dërgojnë në Los Angeles lojtarët Tobias Harris, Avery Bradley
dhe Boban Marjanoviq, së bashku me zgjedhjen e parë të
draftit të vitit 2018 dhe zgjedhjen e dytë të draftit 2019.

Sturridge huazohet te WBA-ja
Sulmuesi i Anglisë, Daniel Sturridge, është edhe zyrtarisht
futbollist i West Bromwich Albionit. 28-vjeçari i është bashkuar
skuadrës së WBA-s në formë huazimi nga Liverpooli. Sturridge
e ka refuzuar ofertën e Newcaste Unitedit dhe Interit. Sulmuesi
anglez në të kaluarën ka luajtur edhe për Boltonin, Chelsean
dhe Manchester Cityn.

"play-off". Mirë u paraqit
Whiteside, i cili realizoi 25 pikë e 14
rebaunde, duke qenë më i miri për
skuadrën nga Florida, raporton
"Telesport".
Indiana, falë 25 pikëve të Oladipos
dhe 22 të Turnerit, fitoi 105-96 ndaj
Charlottes, duke korrur suksesin e
29 sezonal dhe qëndron në vendin
e shtatë në Lindje, ndërsa Atlanta
mposhti 105-100 Minnesotan në
sekondat e fundit, në një ndeshje

emocionuese. Bazemore realizoi 22
pikë, duke fituar duelin me
Butlerin, që realizoi 24 pikë, por që
mbetën për statistikë. Memphisi
mposhti 120-109 Phoenixin,
ndeshje e dominuar nga ekipi
vendës, me 7 lojtarë që realizuan
mbi 10 pikë (Evans 27 pikë).
Milwaukee, falë 31 pikëve e 18
rebaundeve të Antetokounmpo,
mundi 107-95 Philadelphian,
ndeshje e dominuar nga vendësit.

Mkhitaryani mezi pret të luajë për
Arsenalin
Henrikh Mkhitaryan në këtë afat kalimtar iu bashkua Arsenalit
si pjesë e marrëveshjes për transferimin e Alexis Sanchez në
Manchester United. Ish-lojtari i Borussia Dortmundit ka bërë
me dije se mezi pret të luajë për skuadrën e re dhe se e pëlqen
lojën sulmuese. "Natyrisht se është shumë me rëndësi të kesh
respekt për menaxherin. Unë e njoh atë, ai është kërkues dhe i
pëlqen të eksploroj. Ai ishte një prej arsyeve që t'i bashkohet
Arsenalit ashtu sikurse të gjithë e dinë se ai është menaxher i
mirë. Mënyra se si luan Arsenali e bën atë klub atraktiv,
sidomos futbolli ofensiv është ai që më ka tërhequr", ka thënë
Mkhitaryan.
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>> SHPALLJE TË VOGLA <<
XVlora Gashi- shpallë të pavlefshme diplomën
dhe dëftesat e shkollës fillore "Ganimete
Tërbeshi" Xërxë, komuna e Rahovecit.
X Imran Hyseni shpall te pavlefshme dëftesat

dhe diplomën SHMLT "11 Marsi" Prizren.
X Mitat Laja shpall te pavlefshme diplomën

SHMLT "11 Marsi" Prizren.
XNderim Osmanaj shpall te pavlefshme dëfte-

sat e kl -l- lX- SHFMU "Naim Frasheri" Kobaj.
XFadil Shatri shpall te pavlefshme dëftesat e kl
l - Vlll- SHF "Bajram Curi" Romajë.
XArmend Zenunaj shpall te pavlefshme dëfte-

sat e kl -l - lX SHF "Bajram Curi" Romajë.
X Vigan Balaj shpall te pavlefshme dëftesën e
vitit -X- SHMGJ "Gjon Buzuku" Prizren.
X

D.P.T. Buotique "Roveen" nga Vushtrria,
shpall të pavlefshme numrin e rexhistrimit të biznesit: 70265461

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

X Lëshoj banesë me qira në lagjen "Ulpiana"

afër AAK-së në Prishtinë. Për informata më të
hollësishme lajmërohuni në këtë numër të
telefonit: 044-162-783
X Kimete Lanaj B.I. kërkon një punëkryes
për ndërtimin e serrës me sipërfaqe prej 40
ari, me material të zinguar. Oferta zgjat 5 ditë
nga dita e shpalljes në gazetë. Kontakti:
044-528-353.
X Lëshoj banesën me qira ne lagjen Bregu i
Diellit 2 te banesat e bardha, afër Shkollës
Iliria banesa është dy dhomshe e mobiluar
komplet, për info lajmërohuni në tel:
044/262-940 dhe 049/ 737-867.
X
Kërkoj kamerier me përvojë pune.
Gjendemi në Prishtinë te sheshi "Zahir
Pajaziti". Nr: kontaktues- 045-999-985.
X Lëshoj banesën me qira, e cila gjendet

prapa AAK-së, me kushte të volitshme dhe
po ashtu me çmim të volitshëm. Për informata më të hollësishme na kontaktoni në
numrin e telefonit: 044-162-783.
XLëshohet banesa me qira kati i parë , në rr.
Esat Mekuli, çmimi i volitshëm. Për info. 044/
477-107 Prishtinë. Çmimi shumë i volitshëm
dhe është e mobiluar komplet.
X Lëshohet banesa me qira ne qendër të
Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti, banesa
është dy dhomshe e mobiluar, lëshohet me
qira prej 1 qershori deri me 1 gusht (dy muaj),
çmimi sipas marrëveshjes. Për informata në
tel. 044/171-328.
X Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu i
Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy dhoma të
fjetjes , sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy
ballkona. Për info 044/332-640.
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Revistën për kulturë, gjuhë, media, “Akademia”, mund
ta gjeni në redaksinë e gazetës "Epoka e re", në Sheshin
“Edit Durham”, 100 metra larg "Grand Hotel"-it.
Për informata të tjera mund të thërrisni në këtë numër
të telefonit: +377 44 127 434.
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