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ulët, ku vetëm 1/4 e të anketuarve
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BEOGRAD, 11 SHKURT - Presidenti i
Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tha se
ekzistojnë modele të ndryshme të
marrëveshjes së detyrueshme për
normalizimin e marrëdhënieve
midis Beogradit dhe Prishtinës,
por tha se ky dokument është
shikim kah e ardhmja, që duhet t'i
zgjidhë problemet aktuale. "Ka
shumë modele të ndryshme.

Jam ithtar i asaj që të mos i ikim
zgjidhjes dhe të mos mbajmë
konflikte të ngrira. Unë dua të
mos kemi probleme dhe prob-
lemet tona mos t'ua trashëgo-
jmë fëmijëve. E di se këtë nuk
dëshiron ta dëgjojë askush, por
është shikim kah e ardhmja dhe
qasje e përgjegjshme", tha
Vuçiqi për gazetarët në Beograd,

transmetojnë mediet serbe.
Sipas tij, disa vende propozojnë
modelin e dy Gjermanive, 
ndërsa të tjera konsiderojnë se
Serbia dhe Kosova duhet t'i
zgjidhin problemet para nën-
shkrimit të marrëveshjes. I
pyetur se cilat janë pritjet reale,
Vuçiqi tha se do të jetë sukses
nëse arrihet marrëveshja.

Vuçiqi: Marrëveshja me Kosovën, shikim kah e ardhmja 

LAJME SHKURT

Kryemadhi: Protestat nuk do të
ndalen

TIRANË, 11 SHKURT -
Kryetarja e Lidhjes
Socialiste për
Integrim (LSI),
Monika
Kryemadhi, tha se
protestat nuk do të
ndalen dhe
Kuvendi do t'i kthe-
het normalitetit kur t'i kthehet Kushtetutës. "Protestat
nuk do të ndalojnë në asnjë moment. Nuk janë
thjesht thirrja e qytetarëve në bulevard, nga më të
ndryshmet. Kemi protestat te gjimnazistët, studentët
për tarifa më të ulëta, minatorët, edhe tek ata qytetarë
që quhen shtresa e mesme po që Edi Rama i 
shkatërroi me taksat e larta. Rikthimi normal do të
jetë kur Parlamenti t'i kthehet Kushtetutës", tha
Kryemadhi.
Në mënyrë simbolike kryetarja e LSI-së tha se tashmë
"çizmja e çdo shqiptari do të bjerë mbi kokën e Edi
Ramës". "E prisja dhe pres akoma gjëra më të rënda.
Sado të mundohet të largojë vëmendjen me histori
nga më të ndryshmet dhe për të ringjallur histerinë
popullore për skena si regjisor apo artist që mundo-
het t'i krijojë nuk do ta shpëtojnë dot. Sot i kisha
këpucët me takë të rënda mos u shqetësoni çizmja
është simboli. çizmja më e rëndë është çizmja e krim-
it të organizuar, dhe duhet të kthehet në çizme të çdo
shqiptari në kokën e Edi Ramës", tha Kryemadhi.

Berisha: Rama ua dorëzoi gazin
e naftën grekëve, ne jo!

TIRANË, 11 SHKURT -
Sali Berisha nuk e
akuzoi Edi Ramën
vetëm për
ekstradimin e
Nezar Seitit, por u
ndal edhe te çësht-
ja e kufirit detar me
Greqinë. "Edi
Rama ka bërë aktin më antikombëtar në historinë
e vendit, pazarin e kufirit detar të Shqipërisë me
Greqinë, në të cilën ministri i Jashtëm grek thotë
se fituam zgjerimin e ujërave territoriale me 12
milje. Të gjithë ata që mendojnë se kjo është
deklaratë propagandistike e ministri grek gënjejnë
veten e tyre", tha Berisha.
Ish-kryeministri akuzon pasardhësin e tij se i ka
dorëzuar Greqisë fushat më të mëdha të gazit dhe
naftës në Mesdhe. "Edi Rama ka dorëzuar fushat e
gazit më të mëdha të Mesdheut dhe Jonit, por
edhe naftën. Sipas marrëveshjes sonë, këto fusha i
takonin 100 për qind Shqipërisë në atë kohë", tha
ish-kryeministri Berisha. 

TIRANË, 11 SHKURT - ShBA-ja u bënë sër-
ish thirrje zyrtarëve shqiptarë që ta
përshpejtojnë luftën ndaj krimit dhe
korrupsionit. Përmes një postimi në
Facebook, ambasadori i ShBA-së në
Shqipëri, Donald Lu, u drejtoi një
mesazh politikanëve, policëve dhe
prokurorëve, ku thekson se populli
shqiptar do që t'i jepet fund
pandëshkueshmërisë. "Ju u zotuat
përpara popullit shqiptar dhe përpara
nesh. Ne investuam në burimet për
t'ju ndihmuar në luftën kundër 
krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Ku janë rezultatet? Komuniteti
ndërkombëtar kërkon rezultate
konkrete përpara vendimeve të
rëndësishme këtë pranverë. Tik-tak",
shkroi ambasadori Donald Lu.
Mesazhi i tij u publikua ditën e fundit
të janarit, kohë kur u deklarua prej tij

dhe prej zyrtarëve shqiptarë se do të
kryheshin goditje me rëndësi kundër
korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Ambasadori Lu e shoqëroi mesazhin
me një nga skicat e shumta që qarkul-
lojnë në shtyp, ku ai shfaqet duke
peshkuar në një varkë.
Lu tha në një fjalim publik në dhjetor
se së shpejti do të ndodhnin arres-
time me rëndësi, duke përdorur edhe
shprehjen popullore se "më në fund
do të hamë peshkun e madh". Kjo
shprehje folklorike e tij u përdor nga
partitë shqiptare për të akuzuar njëra-
tjetrën.
Ambasadori amerikan ka mbajtur
fjalime të forta kundër kriminalitetit
të organizuar shqiptar të lidhur me
politikën, duke përmendur edhe
emra konkretë personash të akuzuar.
Ai ka nxitur dhe ka mbështetur

vazhdimisht autoritetet e drejtësisë
që t'i nxjerrin para drejtësisë autorë 
të njohur veprash penale, duke
denoncuar lidhjet e tyre me familje
dhe klane mafioze.
Lufta ndaj krimit dhe korrupsionit
është një nga kërkesat kryesore të
institucioneve ndërkombëtare para
se Shqipëria të hedhë hapa të rinj në
integrimet e mëtejshme evropiane.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian
janë shprehur se rezultatet konkrete
në luftën kundër krimit të organizuar
dhe korrupsionit do ta shpejtonin
integrimin e Shqipërisë dhe hapjen e
negociatave.
Ambasadori i ShBA-së, Donald Lu
dhe ambasadorja e BE-së, Romana
Vlahutin, janë kritikuar nga PD-ja dhe
LSI-ja për ndërhyrje të tepruara në
punët e institucioneve shqiptare. 

ShBA-ja kërkon rezultate
kundër krimit të 
organizuar në Shqipëri

Ambasadori i ShBA-së në Shqipëri, Donald Lu, në mesazhin drejtuar politikanëve,
policëve dhe prokurorëve, ka theksuar se populli shqiptar do që t'i jepet fund
pandëshkueshmërisë dhe kërkon të përshpejtohet lufta kundër krimit dhe korrupsionit 
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 11 SHKURT - Qeveria e
Kosovës ka miratuar të enjten
pakon e ligjeve që rregullojnë
funksionimin e sistemit gjyqë-
sor. Ministri i Drejtësisë,
Abelard Tahiri, i cili e ka
prezantuar këtë pako, ka thënë
se me miratimin e këtyre pro-
jektligjeve siguron integritet në
gjyqësor dhe në gjithë sektorin
e sundimit të ligjit. Pakoja, e
cila përfshin miratimin e
Projektligjit për Gjykatat,
Projektligjit për Këshillin
Gjyqësor të Kosovës,
Projektligjit për Këshillin
Prokurorial të Kosovës si dhe
Projektligjin për përgjegjësinë
disiplinore të gjyqtarëve dhe
prokurorëve, sipas Tahirit,
është zgjidhje afatgjatë që do të
kontribuojë për krijimin e një
gjyqësori efikas transparent
dhe llogaridhënës. "Me mira-
timin e këtyre projektligjeve do
të fillojë një epokë e re për
gjyqësorin në Republikën e
Kosovës. Shpresojmë se të pak-
tën për 10 vjetët e ardhshëm
mos të kemi nevojë të bëjmë
kurrfarë protestim ndryshimi

sa iu përket këtyre projektlig-
jeve", ka thënë ai.
Ministri i Drejtësisë ka thënë se
sundimi i ligjit kërkon gjyqësor
të fuqishëm, të pavarur, që for-
con sundimin e ligjit. Sipas tij,
finalizimi i punës në pako të
ligjeve për gjyqësorin është hap
përpara për fuqizimin e
pushtetit gjyqësor, që do ta
rrisin transparencën dhe bes-
imin e qytetarëve. "Ministria që
unë drejtoj do të vazhdoj të
angazhohet për fuqizimin e
këtij sektori, me synim që e
gjithë shoqëria t'i pranojë
vendimet e gjykatave, duke u
bazuar në integritetin e
pakompromis të gardianeve të
drejtësisë", është shprehur
Tahiri.

Për 110-vvjetorin ee ppavarë-
sisë, TThaçi ee VVeseli ddo tt'i

drejtohen qqeverisë

Kryeministri Ramush
Haradinaj ka propozuar që
kabineti qeveritar të pajtohet
që në vitin jubilar të shënimit të
pavarësisë së Kosovës, Qeverisë
së Kosovës t'i adresohet presi-
denti i Republikës dhe në një të

ardhme edhe kryetari i Kuvendit
të Kosovës. "T'i bëjmë ftesë
presidentit të vendit të marrë
pjesë në takim të Qeverisë në
një kohë të caktuar dhe me
kryeparlamentarin t'u drejto-
hen Qeverisë. Me këtë praktikë
t'i nderojmë institucionet e ven-
dit. Kështu praktikohet në
vende të ndryshme", ka thënë
Haradinaj, duke shtuar se kjo do
të duhej të bëhej traditë. "Kam
idenë ta fillojmë këtë traditë që
presidentit apo kryeparlamen-
tarit t'ia japim rastin. Sot ta fillo-
jmë praktikën që Qeverisë së
vendit t'i drejtohen presidenti e
kryeparlamentari. Të ftojmë që
në mbledhjen e ardhshme, në
vigjilje të pavarësisë, presidenti
t'i drejtohet Qeverisë", është
shprehur Haradinaj.

Është mbajtur mbledhja e Qeverisë së Kosovës 

Miratohet pakoja e projektligjeve 
që i siguron gjyqësorit integritet 

Optimizëm nga Brukseli për 
çështjen e Kartonit të Gjelbër

BRUKSEL, 11 SHKURT (ER) -
Zëvendëskryeministri i Kosovës,
Dardan Gashi, ka takuar në
Bruksel sekretaren e Byrosë
Ndërkombëtare të Sigurimeve,
Greet Flore, për çështjen e lëviz-
jes së lirë të automjeteve nga
dhe në Kosovë. "Ishte një takim i
frytshëm. U pajtuam që për
automjetet të cilat vijnë në
Kosovë dhe ato që dalin nga
Kosova të gjendet rrugë praktike
për t'i zgjidhur pengesat. Sot
mora konfirmimin nga znj.
Flore, se Byroja nuk do t'i
kundërshtojë zgjidhjet që
Kosova mund t'i arrijë nëpërm-
jet memorandumeve bilaterale
me shtetet anëtare të Kartonit të

Gjelbër. Tani topi është tek ne,
institucionet e Kosovës dhe
Byrosë së Sigurimeve që të 
ofrojnë zgjidhje praktike", ka
thënë Gashi. 
Ai ka thënë se Qeveria e Kosovës
është e gatshme të asistojë për
lehtësimin e qarkullimit të
automjeteve nga Kosova dhe
anasjelltas. Ndërkaq sekretarja
Flore ka rekomanduar të për-
fundohen memorandumet me
shtetet fqinje. Po ashtu, Flore u
informua që procesi i blerjes
online të policave kufitare për
veturat që udhëtojnë nga shtetet
e tjera të Evropës për në Kosovë
do të fillojë së aplikuari brenda
muajit shkurt.

Kabineti qeveritar ka miratuar të enjten një pako
të projektligjeve e cila, sipas ministrit të
Drejtësisë, Abelard Tahiri, do të sigurojë
integritet në gjyqësor dhe në gjithë sektorin e
sundimit të ligjit. Ai ka thënë se miratimi i këtyre
projektligjeve është zgjidhje afatgjatë që do të
kontribuojë për krijimin e një gjyqësori efikas,
transparent dhe llogaridhënës

Arbër Vllahiu
propozohet 

për ambasador 
në Pragë

Zëvendëskryeministri i parë, njëherësh i Punëve të Jashtme,
Behgjet Pacolli, në mbledhjen e Qeverisë ka propozuar që
Arbër Vllahiu të emërohet ambasador në Pragë. Në lidhje me
këtë, Pacolli ka thënë se janë vonuar për këtë emërim dhe ka
kërkuar nga presidenti ta bëjë dekretimin e Vllahiut për
ambasador në Çeki. Momentalisht Arbër Vllahiu është këshilltar
politik i kryeministrit Ramush Haradinaj. Ai ka qenë edhe
kandidat i AAK-së për kryetar të Komunës së Prishtinës.
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Shqipe HHETEMI 

PRISHTINË, 11 SHKURT - Presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, ka bërë
me dije të enjten se, pavarë-
sisht prej iniciativës së disa
deputetëve, Gjykata Speciale
nuk mund dhe nuk do të
shfuqizohet. Ai ka thënë se ky
nuk është opinion, por qën-
drim zyrtar i shtetit të Kosovës.
"Unë i kam opinionet e mia për
të gjitha zhvillimet, por askush
mos të kërkojë nga unë të marr
pozicion partiak sepse nuk e
marr. Unë kam diskutuar dhe
kam qenë në kontakt të përher-
shëm me shumicën e liderëve
të partive politike si dhe me
kryeparlamentarin Veseli dhe
me kryeministrin Haradinaj,
edhe më herët edhe këto ditë.
Prandaj është e qartë dhe po
jua them se Gjykata Speciale
nuk mund të shfuqizohet dhe
nuk do të shfuqizohet. Ky është
qëndrim i shtetit të Kosovës.
Nuk është opinion, por qën-
drim i shtetit të Kosovës i
prezantuar prej presidentit të
vendit në bazë të hierarkisë
institucionale, kushtetuese dhe
ligjore", ka deklaruar presidenti
Thaçi në një konferencë për
medie të mbajtur në prag të
dhjetëvjetorit të pavarësisë së
vendit.  Ai ka thënë se themeli-
mi i Gjykatës Speciale është
padrejtësi historike për
Kosovën por, sipas Thaçit, kjo
gjykatë është çmimi i lirisë së
vendit. 
Presidenti ka vlerësuar se
Kosova nuk rrezikohet nga
bashkëpunimi me drejtësinë
ndërkombëtare, por nga
moskryerja e obligimeve.
"Kosova ka qenë dhe do të
vazhdojë të mbetet shembull i
bashkëpunimit me drejtësinë
ndërkombëtare. Kosova nuk
rrezikohet nga bashkëpunimi
me drejtësinë, por nga moskry-
erja e obligimeve. E kam thënë
dhe ritheksoj, se themelimi i
Gjykatës Speciale është
padrejtësi historike për
Kosovën, sepse vendi ynë ka
zhvilluar luftë të drejtë si popull
dhe si ushtri çlirimtare. Kosova

nuk e ka merituar të trajtohet
kështu, sepse ka zhvilluar luftë
mbrojtëse. Por kanë qenë
vetëm dy mundësi. Kjo gjykatë
të themelohet sipas legjisla-
cionit të Kosovës ose të
themelohet nga Këshilli i
Sigurimit i OKB-së, ku rol do të
kishin Rusia dhe Kina, të cilat
janë kundër Kosovës. Prandaj
themelimi i kësaj gjykate ka
qenë i imponuar. Ne kemi
zgjedhur të keqen më të vogël.
Kjo gjykatë është çmimi i
lirisë", ka theksuar Thaçi, duke
shtuar se në aspektin strategjik
vendimi për themelimin e kësaj
gjykate ka qenë i drejtë. "Unë
nuk e kam sjell Gjykatën
Speciale, por rrethanat. Kosova
është treguar shtet serioz
pavarësisht se ka gëlltitur një
padrejtësi historike. Në aspek-
tin strategjik vendimi ka qenë i
drejtë. Ata që në 2015-n e
kundërshtonin gjykatën, sot
janë entuziastë për këtë
gjykatë. Askush nuk do të
mund ta rishkruajë historinë.
Kosova ka zhvilluar luftë të
drejtë", ka thënë Thaçi. 
Ai ka treguar se ka besuar dhe
do të vazhdojë t'i besojë qël-
limit të mirë të miqve
ndërkombëtarë për Kosovën
edhe në momentet kur nuk i
pëlqejnë vendimet e tyre. "Nuk
kam vrapuar pas deputetëve në
iniciativat e tyre. Nuk jam
përzier dhe nuk përzihem në
punët e Kuvendit dhe të
Qeverisë. Nëse dikush mendon
se unë e kam autoritetin
suprem në këtë vend, e ka
gabim", është shprehur Thaçi.
Ai ka theksuar se është i
kënaqur me punën e koali-
cionit qeverisës, por ka pohuar
se gjithmonë ka hapësirë për të
bërë edhe më shumë. 
Presidenti i vendit ka thënë se
ky dhjetëvjetor është i rëndë-
sishëm për të arriturat, por
edhe reflektim për lëshimet
dhe dobësitë që kanë ndodhur.
Thaçi ka vlerësuar se këta
dhjetë vjet kanë qenë vite të
përparmit të gjithanshëm të
Kosovës dhe të konsolidimit të
saj. "Këta dhjetë vjet kanë qenë
të përparimit të gjithanshëm, të

konsolidimit të brendshëm dhe
të jashtëm shtetëror, të 115 njo-
hjeve ndërkombëtare, të anë-
tarësimit të Kosovës në shumë
organizata ndërkombëtare dhe
të vazhdimit të zhvillimit
ekonomik. Kanë qenë vite të
ndryshimit të Kosovës për të
mirë. Vite të vazhdimit të refor-
mave demokratike në ekono-
mi, në politikë dhe në legjisla-
cion. Kanë qenë vite të thellim-
it të partneritetit me ShBA-në,
Bashkimin Evropian dhe
NATO-n. Kanë qenë vite të sht-
ensionimit të raporteve Kosovë
- Serbi, arritjes së marrëveshjes
për paqen dhe të përmirësimit
të gjendjes në veri", ka deklaru-
ar Thaçi. Sipas presidentit
Thaçi, një pjesë e klasës poli-
tike me veprime jodemokratike
ka sjellë vendin në këtë gjendje.
"Kosova deri në qershor të vitit
2014 ka ecur me trendin e pan-
dalshëm pozitiv në të gjitha
sferat. Ngërçi i viti 2014 ka qenë

vendimtar i ngadalësimit i të
gjitha proceseve", është shpre-
hur ai, duke shtuar se tash e
tutje lidershipi duhet të
angazhohet për një vizion inte-
grues dhe jo të ngërçit. 

Deputetët ta miratojnë
demarkacionin 

Presidenti Hashim Thaçi ka
folur edhe për strategjinë e
zgjerimit të BE-së për vendet e
Ballkanit Perëndimor që do të
publikohet së shpejti, duke
thënë se Kosova do të jetë e
përfshirë qartësisht në këtë
strategji. "Edhe Kosova me kry-
erjen e obligimeve të saj do të
përfshihet meritueshëm dhe në
mënyrë të qartë në strategjinë e
BE-së që do të prezantohet së
shpejti. Kosova ka një të
ardhme, të ardhmen evropiane.
Falënderoj ShBA-në, BE-në dhe
NATO-n që na kanë qëndruar
afër në këto momente të rëndë-

sishme për ndërtimin e shtetit,
të institucioneve dhe perspek-
tivës evropiane", ka deklaruar
Thaçi. Ai ka thënë se kësaj
qartësie evropiane do t'i ndih-
mojë shumë edhe vendimmarr-
ja e institucioneve në ditët dhe
javët e ardhshme. 
Thaçi u ka bërë thirrje
deputetëve të Kuvendit ta mira-
tojnë demarkacionin nëse duan
që vendi ta fitojë liberalizimin.
"Kosova do të përballet edhe me
sfida të tjera, në veçanti tash kur
e kemi momentumin për liber-
alizimin e vizave. Jam optimist
se në të ardhmen e afërt do t'i
kryejmë të gjitha obligimet që i
kemi karshi BE-së në mënyrë që
të ndodhë liberalizimi i vizave.
Strategjia e BE-së do të sjellë
qartësi dhe veprime konkrete
edhe për Kosovën dhe vendet e
tjera të Ballkanit Perëndimor
sepse, si askujt tjetër, Kosovës i
duhet qartësi dhe në këtë
qartësi do të ndihmojë shumë

Shteti i Kosovës tërhiqet nga iniciativa për shfuqizimin e Gjykatës Speciale

Thaçi: Gjykata Speciale nuk do të 
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka bërë me
dije se Gjykata Speciale nuk do të shfuqizohet. Ai
ka thënë se ky është qëndrimi zyrtar i shtetit të
Kosovës. Këto komente presidenti Thaçi i ka bërë
në një konferencë për medie të mbajtur në prag të
dhjetëvjetorit të pavarësisë së vendit. Ai ka vlerë-
suar se këta dhjetë vjet kanë qenë vite të përparimit
të gjithanshëm të Kosovës dhe të konsolidimit të
saj. Presidenti Thaçi u ka bërë thirrje deputetëve që
në një të ardhme të afërt ta miratojnë marrëveshjen
e demarkacionit me Malin e Zi në mënyrë që 
qytetarët të lëvizin pa viza
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 11 SHKURT - Qendra
Kosovare për Studime të Sigurisë
(QKSS) ka publikuar edicionin e
shtatë të barometrit kosovar të
sigurisë dhe, sipas rezultateve,
sërish Forca e Sigurisë së Kosovës
(FSK) ka dalë institucioni më i
besueshëm i sigurisë në vend. 78
për qind e qytetarëve të anketuar
i besojnë FSK-së. Sipas këtij
barometri, besueshmëria nga viti
i kaluar ka shënuar rritje në
masën prej 11-përqindësh.  
Në paraqitjen e rezultateve të
hulumtimit të barometrit koso-
var të sigurisë nga Ministria për
Forcën e Sigurisë së Kosovës ka
marrë pjesë zëvendësministri
Burim Ramadani, i cili ka thënë
se ky rezultat është krenari për
FSK-në, pjesëtarët e saj, Kosovën
në tërësi dhe partnerët
mbështetës ndërkombëtarë.
"Profesionalizmi, diversiteti
etnik, angazhimi i pakursyer për
qytetarët, aktivitetet e shumta
humanitare, mbështetja për
autoritetet civile në nivel qendror
e lokal, si dhe shumë faktorë të
tjerë kanë bërë që Forca e Sigurisë
së Kosovës (FSK) ta ruajë pri-
matin dhe ta rrisë besuesh-
mërinë e qytetarëve ndaj saj. Kjo
është krenari për institucionin,
pjesëtarët e saj, Kosovën në tërësi
dhe partnerët mbështetës
ndërkombëtarë", ka thënë
Ramadani.
Mentor Vrajolli nga QKSS-ja, i cili
i ka prezantuar të dhënat e këtij
barometri, ka deklaruar se insti-
tucionet e sigurisë vazhdojnë ta

kenë besimin më të madh të
qytetarëve para institucioneve të
tjera dhe gjyqësorit. Ai ka treguar
se niveli i besimit të qytetarëve
ndaj gjyqësorit vazhdon të
mbetet i ulët, ku vetëm 1/4 e të
anketuarve kanë deklaruar se u
besojnë gjykatave dhe prokuror-
isë. Vrajolli ka thënë se besimi i
qytetarëve vazhdon të jetë i ulët
edhe për EULEX-n, si dhe për
institucionet publike, Qeverinë,
Kuvendin dhe komunat. Kurse,
sipas tij, besueshmëri e lartë e
qytetarëve vazhdon të jetë edhe
për KFOR-in. 
Sipas barometrit kosovar të sig-
urisë, Forca e Sigurisë së Kosovës
(FSK) në anketimin e qytetarëve
të Kosovës në fundin e vitit 2017
ka dalë e para me 78 për qind,
ndërsa sipas rajoneve ka dalë që
qytetarët e rajonit të Mitrovicës,
të pjesës jugore, i besojnë më së

shumti FSK-së, në shkallë 86 për
qind, ata të Prishtinës 84 për
qind, të pasuar nga ata të Pejës.
Ky është edicioni i shtatë i
Barometrit Kosovar të Sigurisë i
cili ka për qëllim ta bëjë matjen e
perceptimeve të opinionit publik
për institucionet e sigurisë dhe të
drejtësisë, njëkohësisht edhe për
kërcënimet e brendshme dhe të
jashtme ndaj sigurisë së Kosovës.
Sipas këtij barometri, besuesh-
mëria e qytetarëve bëhet ndaj
institucioneve të sigurisë të ndara
në katër grupe: institucionet e
sigurisë (Forca e Sigurisë së
Kosovës, Policia e Kosovës dhe
AKI); institucionet e drejtësisë
(Prokuroria dhe Gjykatat); insti-
tucionet e zgjedhura
demokratike (Kuvendi i Kosovës,
Qeveria dhe komunat); si dhe
institucionet ndërkombëtare
(KFOR-i dhe EULEX-i).

edhe vendimmarrja e institu-
cioneve në ditët dhe javët e
ardhshme. Duhet dhe do t'i
kryejmë detyrat dhe obligimet
që i kemi marrë përsipër karshi
bashkësisë ndërkombëtare në
mënyrë që të lehtësohet procesi
i liberalizimit të vizave dhe e
ardhmja konkrete evropiane e
Kosovës. Dua të besoj që në të
ardhmen e afërt do të përmbyl-
let edhe çështja e demarkacionit
në mënyrë që qytetarët e vendit
të lëvizin lirshëm", ka theksuar
ai.  
Në këtë kontekst, presidenti
Thaçi ka thënë se 2018-a do të
jetë viti i marrëveshjes për-
fundimtare Kosovë - Serbi. Sipas
tij, në fund të dialogut Kosova do
të jetë pjesë e OKB-së. Po ashtu,
ai ka shprehur optimizëm se
2018-a do të jetë vit i trans-
formimit të FSK-së në Forca të
Armatosura. Thaçi ka treguar se
ky proces po përmbyllet në
koordinim me NATO-n. 

shfuqizohet

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka prezantuar të 
gjeturat e edicionit të shtatë të barometrit kosovar të sigurisë

FSK-ja vazhdon të
mbetet institucioni
më i besueshëm

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka prezantuar gjetjet nga
barometri i sigurisë, ku 78 për qind e të anketuarve kanë deklaruar besueshmërinë
e tyre për Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK). Sipas këtij barometri, niveli i besimit
të qytetarëve ndaj gjyqësorit vazhdon të mbetet i ulët, ku vetëm 1/4 e të anketuarve
kanë deklaruar se u besojnë gjykatave dhe prokurorisë

Thaçi: Nëse
presidenti
zgjedhet 

nga populli, 
kandidoj

sërish 
Presidenti i vendit në konfer-
encën për medie të enjten ka
folur edhe për reformën
zgjedhore. Ai ka bërë me dije
se do të jetë kandidat për
president të vendit edhe një
mandat nëse presidenti do të
zgjedhet nga populli. "Nëse
bëhet reforma dhe presidenti
zgjedhet nga populli, unë do
të kandidoj sërish. Jam i
bindur se do të fitoj. Askush
nuk mund të më mund", ka
thënë Thaçi.
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PRISHTINË, 1 SHKURT (ER) -
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
(KQZ) ka shënuar Ditën Globale
të Zgjedhjeve. Me rastin e kësaj
dite, në një ngjarje solemne u
lansua uebfaqja e re e KQZ-së,
përmes së cilës synohet që
publiku të arrijë më lehtë tek
informacionet që kanë të bëjnë
me zgjedhjet. Në këtë cere-
moni, ku të pranishëm ishin
drejtues të institucioneve të
ndryshme dhe përfaqësues të
shoqërisë civile, ka folur
kryetarja e KQZ-së, Valdete
Daka. "Përmes shënimit të
Ditës Globale të Zgjedhjeve
duam ta shprehim përkush-

timin tonë si institucion se do
të vazhdojmë t'u shërbejmë të
gjithë qytetarëve me të drejtë
vote, për realizimin e të drejtës
themelore të demokracisë për
të zgjedhur dhe për t'u zgjed-
hur", ka thënë Daka. Ajo ka
shtuar se uebfaqja e re e KQZ-
së është një përkushtim thelbë-
sor për avancimin e trans-
parencës dhe mundëson qasje
më të lehtë në informacione
për qytetarët/votuesit, subjek-
tet politike dhe shoqërinë
civile. 
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
e shënon Ditën Globale të
Zgjedhjeve që nga viti 2013. 

KQZ-ja lanson uebfaqen e re

MITROVICË, 11 SHKURT - Admirali
James Foggo, komandant i
Forcave të Përbashkëta Aleate
në Napoli dhe komandanti i
KFOR-it, gjeneralmajor
Salvatore Cuoci, kanë vizituar të
enjten Mitrovicën, me ç'rast
janë takuar me kryetarët, Agim
Bahtirin kryetarin e Komunës së
Mitrovicës Jugore dhe Goran
Rakiq, kryetarin e Mitrovicës
Veriore. 
Fillimisht admirali James Foggo
dhe gjeneralmajor Salvatore
Cuoci kanë arritur tek ura krye-
sore mbi lumin Ibër, ku në cepin
jugor të saj i ka pritur kryetari i
Mitrovicës, Agim Bahtiri, bashkë
me të cilin pastaj janë nisur
këmbë në drejtim të pjesës veri-
ore të Mitrovicës. 
Admirali Foggo, pasi në fillim
shprehu keqardhje për vrasjen e
politikanit nga veriu i
Mitrovicës, Oliver Ivaoniq, i

garantoi të gjithë qytetarët e
Kosovës se KFOR-i do të vazh-
dojë të sigurojë paqe dhe siguri
për të gjithë qytetarët të cilët
jetojnë në tërë territorin e
Kosovës. 
Komandanti i KFOR-it në
Kosovë, gjeneralmajor Salvatore
Cuoci, tha se ura duhet të hapet
për lëvizje dhe qarkullim të lirë
për qytetarë, ndërsa që KFOR-i
do ta sigurojë lëvizjen e lirë. Pas
mbarimit të konferencës me
gazetarë, Foggo dhe Cuoci,
bashkë me kryetarin Bahtiri,
takuan kryetarin Rakiq, me të
cilën u përshëndetën e me këtë
rast Rakiqi tha se është shumë e
rëndësishme që situata të mba-
het e qetë dhe se për këtë punë
po punojnë të gjithë bashkër-
isht, duke pasur mbështetjen
edhe të KFOR-it. Ai kërkoi nga të
gjitha organet kompetente që sa
më parë të zbulohen vrasësit e

Ivanoviqit. 
Admirali Foggo, gjeneralmajor
Salvatore Cuoci, kryetarët

Bahtiri e Rakiqi, po ashtu bënë
edhe një shëtitje në pjesën

veriore të qytetit, deri tek 

përmendorja e Car Llazarit, për
t'u kthyer më pas në drejtimin e
urës kryesore mbi Ibër.

Agim Bahtiri ka mirëpritur 
admiralin James Foggo

Prishtinë, 1 shkurt (ER) - Kuvendi i
Kosovës me 73 vota për ka miratu-
ar të enjten një rezolutë për gjend-
jen alarmante të ndotjes së ajrit në
Prishtinë. Deputetët e Kuvendit të
Kosovës përmes kësaj rezolute
kanë kërkuar që mbrojtja e ambi-
entit të shndërrohet në prioritet
shtetëror të Qeverisë së Kosovës.
Me këtë rezolutë deputetët kanë
kërkuar vendosjen e elektrofiltrave
të cilësisë së duhur në termocen-
tralet e KEK-ut deri në fund të viti
2018. "Të bëhet kontroll i cilësisë
së karburanteve dhe gazit sipas lig-
jeve në fuqi deri në fund të gjashtë-
mujorit të parë të vitit 2018. Të
ndahet buxhet për izolimin e
ndërtesave publike, me prioritet
objektet shëndetësore dhe arsi-
more. Qeveria obligohet ta shikojë
mundësinë të ndajë buxhet shtesë
që t'i shtohen mjetet Korporatës
Sfidat e Mijëvjeçarit të ShBA-së në
vlerë prej 22 milionë dollarësh, me

qëllim që t'i ndihmojë projektet e
ndërlidhura me efiçiencë. Të 
shtohen investimet kapitale për
ngrohtoren 'Termokos', për
dyfishim të kapaciteteve të koog-
jenerimit", është thënë në tekstin e
rezolutës së miratuar. 
Kuvendi i Kosovë ka kërkuar nga
komunat t'i shikojnë me urgjencë
politikat e subvencionimit të
ekonomive familjare si dhe të 
merret vendim për ndalim të
thëngjillit për objekteve kolektive. 
Gjatë kësaj jave të dhënat që ka
ofruar Ambasada e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës në Kosovë
për matjen e cilësisë së ajrit kanë
treguar se vlerat e PM 2.5 janë disa
herë jashtë normales. Po ashtu,
edhe ekspertë të çështjeve të mje-
disit konsiderojnë se të dhënat e
matjes së cilësisë së ajrit tregojnë
për një gjendje alarmante dhe se
masat për përmirësimin e kësaj
gjendje duhet të jenë urgjente.

Kuvendi me rezolutë kundër ndotjes së ajrit
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PRISHTINË, 1 SHKURT (ER) -
Komuna e Prishtinës ka njof-
tuar se prej orës 18:00 të së
enjtes është ndërprerë masa
për ndalimin e qarkullimit të

veturave në Zonën Qendër.
"Në këto momente AQI
(Indeksi i Cilësisë së Ajrit),
sipas matësit të cilit iu kemi
referuar në vendimin para-

prak, ka rënë në vlerën 61.
Duke e pasur parasysh këtë
fakt, Komuna e Prishtinës ka
marrë vendim që nga ora
18:00 e ditës së sotme të

ndërpritet masa për ndalimin
e qarkullimit të automjeteve
në Zonën Qendër", është
thënë në njoftimin e
komunës së Prishtinës.

Ndërpritet masa për ndalim të qarkullimit të automjeteve në Zonën Qendër

PRISHTINË, 11 SHKURT -
"Marrëveshja e Stabilizim
Asociimit ka qenë një hap në pro-
cesin e integrimit, është final-
izuar me mbështetjen e pesë
shteteve të BE-së që nuk e kanë
njohur Kosovën, aq sa ne bëjmë
përparime, ne i japim argumente
Bashkimit Evropian në procesin
integrues", ka deklaruar ministrja
e Integrimit Evropian, Dhurata
Hoxha, në një intervistë për
gazetaren e agjencisë austriake
"APA", Gisela Linschinger në
Vjenë.
Hoxha ka thënë se Kosova ka
marrëdhënie të mira me vendet
fqinje. Ajo ka theksuar se derisa
Serbia refuzon ta njohë pavarës-
inë e Kosovës, është e qartë se
marrëveshja për dialog nuk
mund të vazhdojë pafundësisht. 
Ministrja Hoxha ka shtuar se qël-
limi i Kosovës është njohja e
ndërsjellë e plotë dhe normalizi-
mi i marrëdhënieve. Ndërsa ajo
vë në dukje se për Serbinë,
gjithashtu, kjo është një
parakusht për anëtarësimin në
BE dhe se asnjëra prej shteteve
nuk dëshiron ta parandalojë hyr-
jen e njëri-tjetrit në BE. 
Ministrja Hoxha ka bërë thirrje
për konkretizimin e procesit të
pranimit të Kosovës në
strategjinë e zgjerimit të BE-së,
ku statusi i kandidatit, sipas saj,
duhet të arrihet deri në vitin
2020. Ajo dëshiron ta udhëheqë
vendin në BE nëpërmjet procesit
të integrimit. "Plani për vitin 2018
është t'i çojë përpara reformat në
sundimin e ligjit, ekonominë,
konkurrencën dhe arsimin", ka
thënë Hoxha në intervistë për
"APA".  
Përveç kësaj, ajo ka thënë se
2018-ta duhet të jetë vit i lëvizjes
së lirë për qytetarët kosovarë.
"Kosova është një nga shtetet më
të reja në botë dhe ajo feston 10-
vjetorin e saj më 17 shkurt.
Arritjet e saj më të mëdha deri më
tani janë njohja e Kosovës nga
115 shtete dhe anëtarësimi në
organizatat ndërkombëtare si

Banka Botërore apo Fondi
Monetar Ndërkombëtar (FMN)",
ka potencuar ministrja e
Integrimit Evropian, Dhurata
Hoxha. 
Sipas saj, një hap i parë i rëndë-
sishëm në procesin e integrimit
evropian ishte Marrëveshja e
Stabilizim Asociimit (SAA) me
BE-në, e cila u nënshkrua në
tetor 2015. Me këtë marrëveshje,
Hoxha thotë se për herë të parë u
nënshkruan zyrtarisht marrëd-
hëniet midis BE-së dhe Kosovës.
"Tanimë qëllimi i shpallur
përmes bisedave me anëtaret e
BE-së është që strategjia e
zgjerimit të BE-së, që do të pub-
likohet në shkurt 2018, duhet t'i
përcaktojë hapat konkretë për
anëtarësimin e Kosovës në BE, që
mund të jetë fillimi i negociatave
si dhe një datë e mundshme e
pranimit", ka thënë ajo. 
Pesë shtetet anëtare të BE-së
(Greqia, Spanja, Rumania,
Sllovakia dhe Qiproja), të cilat
ende nuk e kanë njohur Kosovën,
nuk shohin asnjë pengesë pasi
Kosova mban marrëdhënie prag-
matike me ta. "MSA-ja ka qenë
një hap në procesin e integrimit
dhe është finalizuar me
mbështetjen e pesëshes 'jonjo-
hëse'. Ndërsa, aq sa ne bëjmë
përparime, ne u japim atyre
argumente", ka deklaruar ajo.

Situata nnë vveri, ee qqetë

Ministrja Hoxha viziton çdo javë
qytetin e saj të Mitrovicës në veri
të Kosovës, e cila është e banuar
kryesisht nga serbët dhe në të
cilin qytet u vra më 16 janar, poli-
tikani serb i Kosovës, Oliver
Ivanoviq. Ajo ka treguar se situata
në këtë pjesë të Kosovës është
përgjithësisht e qetë. "Qytetarët e
veriut dëshirojnë trajtim të
barabartë. Integrimi i zyrtarëve
gjyqësorë serbë në sistemin
gjyqësor do ta bëjë këtë të
mundur", ka thënë Hoxha, duke
shtuar se vitin e kaluar gjyqtarët,
prokurorët dhe shërbyesit civilë

serbë dhe kosovarë kanë punuar
për herë të parë sipas ligjeve të
Kosovës. "Ky është rezultat i dia-
logut", thotë ajo.  
Ministrja Hoxha nuk sheh një
ndikim negativ të Serbisë ndaj
popullatës serbe në këtë rajon.
Sipas saj, siguria ishte një interes i
përbashkët dhe këtë mund të
garantojë policia e Kosovës.
Hoxha ka pohuar se shtrirja e
sundimit të ligjit në këtë pjesë të
Kosovës është një sukses i madh.
Vrasja e Ivanoviqit dëshmoi qartë
se sa i nevojshëm është anë-
tarësimi në organizatat
ndërkombëtare si Europol dhe
Interpol për ta përmirësuar
shkëmbimin e informacioneve.
"Kosova është duke
bashkëpunuar në hetim me
autoritetet e sigurisë të vendeve
të tjera, por ju do të merrni rezul-
tate më të shpejta në qoftë se
bashkëpunimi bëhet nëpërmjet
EULEX-it apo institucioneve të
tjera", ka deklaruar ministrja
Hoxha.

Ministrja HHoxha, 
optimiste ppër kkalimin ee

demarkacionit 

Ministrja e Integrimit Evropian,
Dhurata Hoxha, ka shprehur
optimizëm se së shpejti do të ketë

një pajtim për vijën kufitare me
Malin e Zi, një kusht tjetër për
pranimin në BE. Ratifikimi i mar-
rëveshjes së vitit 2015 deri më
tani dështoi vetëm për shkak të
partive të atëhershme opozitare
Vetëvendosjes, Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës dhe
Nismës, dhe kjo kishte të bënte
me një problem thjesht vendor.
"Kemi marrëdhënie të shkëlqy-
era me Malin e Zi. Ishte një ndër
vendet e para që njohu Kosovën",
ka deklaruar ministrja. Ajo ka
shtuar se së shpejti Kuvendi do të
vendosë për marrëveshjen
kufitare. "Shpresoj që votimi të
jetë pozitiv, kështu që kosovarët
nuk do të janë qytetarët e vetëm
të izoluar në Evropë", ka thënë
Hoxha. 
Aktualisht kosovarët janë të vet-
mit evropianë që duhet të pajisen
me vizë për të hyrë në BE. Që kjo
të shfuqizohet, është në interesin
e përbashkët të të gjitha palëve.
"Për shkak të diasporës sonë të
madhe në BE është e rëndë-
sishme që kosovarët të përfitojnë
nga parimi i lëvizjes së lirë. Ne
gjithashtu kemi një popullsi të re
dhe dëshirojmë që ata të udhëto-
jnë dhe të fitojnë përvoja ashtu si
bashkëmoshatarët e tyre evropi-
anë", ka thënë ministrja Hoxha. 
Si ministre, prioriteti i saj është ta
shtyjë vendin drejt procesit të

integrimit në BE. Deri në fund të
vitit 2018 përmbushja e
detyrimeve për kandidaturën
është qëllimi i saj i qartë, me qël-
lim që Kosova deri në vitin 2020
ta marrë statusin e vendit kandi-
dat. Ky ishte një projekt ambicioz,
por edhe vendet e tjera të
Ballkanit Perëndimor arritën ta
bënin këtë një vit pas nënshkrim-
it të MSA-së. Sipas ministres
Hoxha, në Kosovë ka pasur një
rënie të numrit të papunësisë
dhe emigracionit në vitet e fundit
për shkak të ndërhyrjes së shtetit.
"Forcimi i kontrolleve kufitare
dhe doganore dhe ngritja e
fushatave ndërgjegjësuese i ka
dhënë fund emigrimit. Kosova
tani ka një normë më të ulët të
emigrimit në BE sesa vendet e
tjera të Ballkanit Perëndimor si
Serbia dhe Bosnja", vuri në dukje
ajo.
Gjithashtu, Hoxha shpreson edhe
në Ministrinë e re të Inovacionit
dhe Ndërmarrësisë, e cila synon
ta promovojë fillimin e punës për
të rinjtë. "Vetëm një muaj më
parë është bërë një nga inves-
timet më të mëdha deri tani,
ndërtimi i termocentralit të ri të
Kosovës", ka deklaruar Hoxha,
duke shtuar se Kosova dëshiron
të tregojë qartë angazhimin ndaj
BE-së dhe ta paraqesë progresin
në këtë rrugëtim.

Intervistë me ministren e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha

Shpresoj se Kuvendi do të nxjerrë 
vendim pozitiv për demarkacionin 

Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha,
ka shprehur optimizëm se do të ketë një pajtim
për vijën kufitare me Malin e Zi. Ajo ka theksuar
se së shpejti Kuvendi i Kosovës do të vendosë
për çështjen e demarkacionit. "Shpresoj se 
votimi të jetë pozitiv, kështu që kosovarët nuk
do të janë qytetarët e vetëm të izoluar në
Evropë", ka thënë Hoxha
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PRISHTINË, 11 SHKURT - Ministri i
Inovacionit dhe Ndërmarrësisë,
Besim Beqaj, ka vizituar të enjten
Fakultetin e Inxhinierisë
Mekanike, ku ka prezantuar 
planet dhe objektivat e ministrisë
që drejton, si dhe ka bashkëbiseduar
me profesorët dhe studentët e
këtij fakulteti. Ai ka theksuar 
nevojën e themelimit të qendrave
të inovacionit dhe ndërmarrësisë
nga të cilat kryesorja dhe më e
rëndësishmja do të themelohet në
hapësirat e Universitetit të
Prishtinës në bashkëpunim me
Fakultetin e Inxhinierisë
Mekanike. Sipas ministrit Beqaj,
Qendra e Inovacionit dhe 
ndërmarrësisë në hapësirën e

këtij fakulteti do të jetë më e mad-
hja në regjion dhe do t'u shërbejë
studentëve dhe profesorëve të
këtij fakulteti. "Qendra e parë e
inovacionit dhe ndërmarrësisë do
të funksionalizohet në
bashkëpunim me universitetin
dhe do të jetë në shërbim të 
studentëve për zhvillimin e 
koncepteve inovative, si dhe do të
shërbejë si inkubator biznesi,
edhe do të pajiset me laboratorë
modernë për shfrytëzim të 
përbashkët", ka thënë Beqaj.
Ndërsa dekani i Fakultetit të
Inxhinierisë Mekanike, Ahmet
Shala, ka shprehur përkrahjen e tij
dhe të fakultetit për funksionaliz-
imin e Qendrës së Inovacionit dhe
Ndërmarrësisë në hapësirat që
nuk janë duke u shfrytëzuar nga
studentët dhe stafi akademik.

Qendra e Inovacionit do të funksionalizohet 
në bashkëpunim me UP-në

Ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Besim
Beqaj, ka bërë me dije se qendra më kryesore e
inovacionit dhe ndërmarrësisë do të themelohet
në hapësirat e Universitetit të Prishtinës "Hasan
Prishtina" në bashkëpunim me Fakultetin e
Inxhinierisë Mekanike

Prishtinë, 1 shkurt (ER) -
Zëvendësministrat e
Infrastrukturës, Rexhep Kadriu,
Idriz Selimaj dhe Fehmi
Mujota, kanë pritur në takim të
enjten kryetarin e Kaçanikut,
Besim Ilazi dhe nënkryetarin e
kësaj komune, Ylber Bajra, me
të cilët kanë diskutuar për pro-
jektet aktuale dhe ato të reja që
do të implementohen në këtë
komunë. 
Zëvendësministri Idriz Selimaj
e ka njoftuar kryetarin Ilazi lid-
hur me projektet që janë duke u
realizuar në këtë komunë, duke
rikonfirmuar qëndrimin e min-
istrit Pal Lekaj, se të gjitha pro-
jektet e filluara do të përfundo-

hen, pa lënë anash zotimin e
ministrisë edhe për projektet e
reja që do të realizohen. 
Ndërkaq zëvendësministri
Rexhep Kadriu e ka siguruar
kryetarin Ilazi se Ministria e
Infrastrukturës do t'i përkrahë
të gjitha komunat njësoj, aq sa
lejojnë mundësitë buxhetore
dhe ligjore, në të gjitha ato pro-
jekte që ndikojnë në zhvillimin
e komunave dhe mirëqenien e
qytetarëve të vendit. 
Edhe zëvendësministri Fehmi
Mujota ka ritheksuar vendos-
mërinë e ministrit Pal Lekaj që
të respektohet disiplina finan-
ciare e Ministrisë së
Infrastrukturës. 

Ministria e
Infrastrukturës i ofron
përkrahje Kaçanikut
për realizimin e 
projekteve

RAHOVEC, 11 SHKURT (ER) - Një dele-
gacion nga qyteti ndërkombëtar i
Gjenevës, Zvicër, në përbërje nga
Sandrine Salerno, nënkryetare e
Gjenevës, ka vizituar të enjten
Komunën e Rahovecit, përkatë-
sisht, Kooperativën Bujqësore
"Krusha". 
Ky delegacion është pritur në
takim nga kryetari i Rahovecit,
Smajl Latifi, ku i pranishëm ishte
edhe ministri i Infrastrukturës,
Pal Lekaj. Gjatë vizitës së delega-
cionit është përuruar projekti që
ka të bëjë me përmirësimin e
kushteve për punë, për gratë
gjatë procesit të përpunimit të
perimeve, rritja e hapësirës gjatë

kohës së ushqimit për punëtorët
në kooperativë dhe rritja e 
numrit të punëtorëve të rregullt
në kuadër të Kooperativës
Bujqësore "Krusha" që është
financuar nga Qyteti
Ndërkombëtar i Gjenevës. 
Fahrije Hoti, përfaqësuese e
Kooperativës Bujqësore
"Krusha", ka thënë se sot janë
mbledhur për të shënuar një ditë
të veçantë për to. "U jemi 
mirënjohës të gjithë atyre që kanë
ndihmuar Kooperativën
Bujqësore 'Krusha', shtetit të
Kosovës, donatorëve të
ndryshëm siç është ky që ne sot
po e përurojmë", ka thënë Hoti.  

Ndërkaq kryetari i Komunës së
Rahovecit, Smajl Latifi, fillimisht i
ka falënderuar anëtarët e delega-
cionit të Qytetit Ndërkombëtar të
Gjenevës për përkushtimin,
mbështetjen konkrete në funk-
sion të përmirësimit të kushteve
të punës për të gjithë gratë që
punojnë në Kooperativën
Bujqësore "Krusha". Ai ka thënë
se këto gra që nga paslufta e deri
sot kanë krijuar një bazë për 
rritjen e kapaciteteve dhe cilësisë
së prodhimeve. "Prodhimet e tyre
tashmë janë bërë të njohura jo
vetëm në Kosovë, por edhe jashtë
Kosovës, në tregun e Bashkimit
Evropian", ka thënë Latifi.

Në kooperativën bujqësore
‘Krusha’ përurohet projekti i
mbështetur nga Gjeneva
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PRISHTINË, 1 SHKURT (ER) -
Administrata Tatimore e
Kosovës (ATK) ka bërë të
gjitha përgatitjet që të
tërhiqen numrat potencialë
fitues për tremujorin e
katërt të vitit 2017 (TM4).
Numri i përgjithshëm i qyte-
tarëve të cilët kanë aplikuar
për t'u bërë pjesë e kampan-
jës për rimbursim nga

kuponët fiskalë është 68
757. 
Tërheqja e numrave poten-
cialë fitues do të bëhet më 8
shkurt nga ora 18:00, në
Radio Televizionin e Kosovës
(RTK). "Pas përfundimit të
procesit të tërheqjes së num-
rave potencialë fitues, qyte-
tarët të cilët kanë numrin
potencial fitues të përzgjed-

hur nga tërheqja, plikon me
kuponë fiskalë, së bashku me
të dhënat e aplikimit, duhet
ta dorëzojnë fizikisht të
mbyllur në njërën nga 
drejtoritë regjionale të ATK-
së, brenda afatit prej pesë (5)
ditë pune pas publikimit të
listës në uebfaqen e ATK-së",
është bërë me dije në 
njoftimin e ATK-së.

Mbi 68 mijë qytetarë aplikuan për rimbursim të kuponëve fiskalë

PRISHTINË, 11 SHKURT (ER) -
Ministri i Financave, Bedri
Hamza, ka pritur të enjten në
takim ambasadorin e
Gjermanisë në Kosovë,
Christian Held, me të cilën ka
diskutuar për bashkëpunimin
ndërmjet dy vendeve, në veçan-
ti në fushën e ekonomisë dhe
financave. 
Hamza ka falënderuar
ambasadorin Heldt për
përkrahjen e shtetit dhe
Qeverisë gjermane si në aspek-
tin ekonomik, financiar dhe atë
politik. Ai ka theksuar se kjo
ndihmë ka qenë dhe vazhdon të
jetë shumë e rëndësishme për
zhvillimin dhe forcimin e
mëtutjeshëm të institucioneve
dhe ekonomisë sonë. 
Më tutje, ministri Hamza ka
njoftuar ambasadorin Heltd për
zhvillimet buxhetore si dhe për
implementimin e projekteve të
cilat dalin si rezultat i 
nënshkrimit të marrëveshjeve
ndërmjet dy vendeve.
Ndërsa ambasadori i

Gjermanisë, Christian Heldt, ka
falënderuar ministrin Hamza
për pritjen dhe bashkëpunimin
e shkëlqyer ndërmjet dy

vendeve. Ai ka thënë se
Gjermania e ka mbështetur që
nga fillimi Kosovën në fushën e
investimeve financiare në infra-

strukturë përmes KfW-së si dhe
me asistencë teknike përmes
GIZ-it gjerman. Gjithashtu, ai ka
thënë se qëllimi i shtetit gjer-

man është ta mbështesim
Kosovën në fusha të ndryshme
në mënyrë që vendi të ecë drejt
integrimit evropian.

Gjermania mbështet Kosovën në fushën 
e ekonomisë dhe financave

Ekonominë e Ballkanit e 
fuqizojnë gratë afariste 

PRISHTINË, 11 SHKURT (ER) -
Aleanca  Kosovare e Bizneseve
(AKB) dhe Unioni i  Odave
Ekonomike të Maqedonisë,
mbështetur edhe nga Ambasada

Holandeze në Maqedoni, kanë
organizuar të enjten një takim
informues me disa nga gratë
ndërmarrëse të suksesshme dhe
profesioniste të fushave të

ndryshme në Kosovë. Me këtë
rast, kryetari i AKB-së, Agim
Shahini, ka thënë se e vlerëson
fuqizimin e gruas si aset i pash-
frytëzuar i ekonomisë në Kosovë

dhe Ballkanin Perëndimor. "Sot
gruaja është e pranishme në
ekonomi, politikë, arsim, IT, kul-
turë, sport dhe shumë fusha të
tjera si storie suksesi. Edhe

Kosova, Maqedonia dhe
Shqipëria duhet të marrin si
model praktikat e vendeve të
zhvilluara siç është Holanda për
sukseset e grave ndërmarrëse
dhe profesioniste të 
zhvillimit ekonomik", ka thënë
Shahini. 
Menaxherja e AKB-së, Lumnije
Ajdini, ka prezantuar objektivat e
këtij programi regjional që është
krijimi i programit unik të 
mentorimit si çelës për suksesin
personal dhe profesional të grave
ndërmarrëse dhe profesioniste
nga Kosova, Maqedonia dhe
Shqipëria. Ndërkaq Aleksandar
Zarkov, drejtor ekzekutiv i Unionit
të Odave Ekonomike të
Maqedonisë, ka thënë se ndërlid-
hja në mes të qytetarëve dhe
gruas në biznes janë tregues më të
mirë se si duhet ta inkorporojmë
suksesin e gruas ndërmarrëse si
shembull pozitiv në ekonomi dhe
në fusha të tjera. 
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PRISHTINË, 1 SHKURT (ER) -
Nga muaji janar i këtij viti,
Komuna e Prishtinës do t'i
inkasojë të hyrat për
menaxhimin e mbeturinave.
Sipas një njoftimi të
Komunës së Prishtinës,

tashmë ka filluar shpërn-
darja e faturave tek qyte-
tarët. "Si rrjedhojë qytetarët
do ta paguajnë këtë shërbim
në komunë, e jo më në kom-
pani siç ka ndodhur më
parë. Ky është hapi i parë

dhe tejet i rëndësishëm në
kuadër të reformave që do
të ndodhin për Prishtinën e
pastër, në çdo lagje e në çdo
fshat", është bërë me dije në
njoftimin e Komunës së
Prishtinës. Po ashtu,

Komuna e Prishtinës ka
njoftuar se së shpejti do ta
bëjë planin e ri aksional dhe
logjistik për mbledhjen e
mbeturinave, që do të
ndikojë në përmirësim të
dukshëm të shërbimit. 

Komuna e Prishtinës fillon shpërndarjen e faturave të mbeturinave

PRISHTINË, 11 SHKURT (ER) -
Kryetari i Komunës së Gjakovës,
Ardian Gjini dhe drejtori i
misionit të USAID-it në Kosovë,
James Hope, kanë nënshkruar të
enjten një memorandum
mirëkuptimi nëpërmjet të cilit
synohet ngritja e një sistemi të
qëndrueshëm të prokurimit pub-
lik. Me këtë memorandum nis
bashkëpunimi i ri në mes të
Komunës së Gjakovës dhe
USAID-it në projektin "Komunat
transparente, efektive dhe lloga-
ridhënëse".
Ky projekt ofron përkrahje të
drejtpërdrejtë për Komunën e
Gjakovës për rritjen e
kapaciteteve dhe vendosjen e

mekanizmit të ri për sistemin
transparent dhe efektiv të
prokurimit publik, duke përfshirë
edhe funksionimin e sistemit të
prokurimit elektronik. 
Kryetari i Komunës së Gjakovës,
Ardian Gjini, ka thënë se nëpër-
mjet kësaj përkrahje komuna që
drejton do të arrijë ta perfek-
sionojë sistemin e prokurimit
publik, duke e rritur kështu
nivelin e transparencës dhe llog-
aridhënies para publikut. Ndërsa
drejtori i misionit të USAID-it në
Kosovë, James Hope, ka theksuar
se ky mision është i përkushtuar
që në komunat e Kosovës të ketë
edhe më shumë transparencë,
llogaridhënie dhe efikasitet.

Gjakova dhe USAID-i, memorandum 
mirëkuptimi për prokurimin publik 

SKENDERAJ, 11 SHKURT (ER) -
Kryetari i Komunës së
Skenderajt, Bekim Jashari, dhe
drejtori ekzekutiv i Iniciativës për
Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë
(IADK), Zenel Bunjaku, kanë
nënshkruar të enjten një mar-
rëveshje për bashkëfinancim të
projekteve për zhvillimin e
bujqësisë në Skenderaj. 
Jashari ka shprehur gatish-
mërinë për të bashkëpunuar me
IADK-un, njëkohësisht ka
kërkuar që grandet të shkojnë tek

personat që i meritojnë më
shumë ato, pra te ata që janë
punëtorë. 
Ndërsa drejtori ekzekutiv i 
IADK-së, Zenel Bunjaku, ka
thënë se me Komunën e
Skenderajt kanë pasur shumë
suksese, sidomos për kultivimin
e dredhëzave. 
Në kuadër të kësaj marrëveshje,
përveç investimeve të drejtpërdrejta
që do të përfitojnë fermerët e
Skenderajt, janë paraparë edhe
shërbime këshillimore profesionale

që ato investime të jenë të qën-
drueshme dhe ta sigurojnë zhvil-
limin e fermave të Skenderajt. 
Po ashtu, kryetari i Skenderajt,
Bekim Jashari, është takuar të
enjten edhe me drejtoreshën  e
Agjencisë për Zhvillim Rural
(AZhR), Rreze Duli, me të cilën ka
diskutuar për skemën e granteve
dhe rëndësinë e tyre. Pas këtij 
takimi është mbajtur edhe
sesioni informues për skemën e
granteve "Programi i zhvillimit
rajonal të balancuar".

Nënshkruhet marrëveshja për mbështetjen 
e fermerëve të Skenderajt 

SKENDERAJ, 11 SHKURT (ER) -
Kryetari i Komunës së
Skenderajt, Bekim Jashari, ka
pritur të enjten në takim
ambasadorin e Francës, Didier
Chabert. Në këtë takim, Jashari e
ka njoftuar ambasadorin francez
për gjendjen në Skenderaj, për
sfidat me të cilat ballafaqohen
qytetarët e kësaj komune si dhe
për mundësitë që ofron
Skenderaj për investime të
ndryshme. 
Jashari ka shprehur gatishmërinë
për bashkëpunim, me theks të
veçantë për shtetet mike të

Republikës së Kosovës siç është
Franca. Ndërsa ambasadori  i
Francës, Didier Chabert, është

shprehur i gatshëm për
bashkëpunim dhe përkrahje të
Komunës së Skenderajt.

Jashari fton francezët të
investojnë në Skenderaj

PRISHTINË, 11 SHKURT (ER) - Qeveria
e Kosovës ka miratuar të enjten
vendimin që rruga nacionale
Prishtinë - Mitrovicë ta mbajë
emrin "Rruga e tre heronjve,
Zahir Pajaziti, Hakif Zejnullahu
dhe Edmond Hoxha". 
Emërimi i kësaj rruge do të bëhet
në shenjë nderimi për këta tre
heronj që në vitin 1997 kanë rënë
pikërisht në një pikë të këtij seg-
menti rrugor. 
Po të mërkurën është shënuar
edhe përvjetori i 20 i rënies së

Zahir Pajazitit, Hakif Zejnullahut
e Edmond Hoxhës. Po në këtë
ditë në "Sheshin e Dëshmorëve"
në Besianë janë zbuluar shta-
toret e këtyre tre heronjve dhe të
heroit Ilir Konushevci.

Rruga Prishtinë -
Mitrovicë merr emrin
e tre heronjve
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Të tri korpuset ushtarake ser-
biane shumë lehtë do ta marrin
Nishin më 9 shkurt 1878. Nga kjo
pikë do të nisen për Kosovë të tri
korpuset: 1. Në vijën Nish-
Prekupe - Kushumli - Smakovë -
Përpellac - Llap - Prishtinë; 2. në
vijën Nish-Vrajë - Gjilanë -
Prishtinë; 3. në vijën e mesit Nish
- Medvegjë - Orllan - Prishtinë. Si
rezultat i luftërave "melankolike"
të Hafiz Pashës së tradhtuar nga
nëna e Sulltanit dhe Ignatievit,
shtabi i ushtrisë serbiane do të
vendoset në Graçanicë deri në
verë 1879. Nga kjo pikë, synohej
Selaniku dhe Durrësi. Tani 714
lokalitete të reja ishin pre e luftës
serbiane, krejt me qëllim që të
zhvillohet një luftë "hakmarrëse
kryqëzatë" në Fushën e Kosovës
më 1879. Ishte caktuar kjo
strategji nga misionarët rus,
francez dhe vjenezë për të mani-
festuar rrënimin e islamizimit nga
Evropa, "për ta kthyer andej kah
ka ardhur". Dhe zyrtarët serbianë
nuk e kishin të vështirë ta shfrytë-
zojnë shansin.
Shansin e shekullit do ta prish
Lidhje Shqiptare e Prizrenit (10.
VI. 1878) dhe Kongresi i Berlinit
(13. VI. 1878), krejt me qëllim që të
"nëpërkëmbët" akti i kryer i Shën
Stefanit (1878). Kështu "Toka pa

atdhe - Kombi pa shtet", u qitë në
tezgën e tregtisë për fqinjët
(Serbia, Mali i Zi dhe Greqia). E
vërteta, principata serbiane më
1878 i kishte fituar nga humbësi
(P. Osmane): 267 topa, 1 3047
pushkë, 150 000 kg barut të klasës
së parë, 7 799 135 plumba
pushke, 20 232 granata për topa, 8
555 plumba topi të kalibrit ulët, 1
851 500 kapsula për ndezje të
granatave në topa. Këtu nuk hyn
pasuria e konfiskuar në 12 qytete
dhe 714 fshatra të mbetura
shkretë. 
Serbia me që nuk kishte popull,
viset e pushtuara do t'i kolonizojë
me malazezë.
Dhe me që Serbia kishte siguruar
mjaftë armatim, nuk do të ndalet
më kundër cakut të: "Toka pa
atdhe (katër vilajete shqiptare) -
Kombi pa shtet" (shqiptar), deri
më 28. XI. 1912, kur u shpallë
pavarësia e Shqipërisë, ashtu si e
vizatonte Nikolla Pashiqi (në
katër vilajetet) më 1912. Serbia në
tetor-nëntor 1912 luftoi me
Aleancën Ballkanike (Serbi, Mali i
Zi, Greqi, Bullgari), jo kundër
Stambollit, por thjesht kundër
Shqiptarëve. Dhe, e njëjta Serbi
në gusht 1913 ia krisi luftës me
"aleatin" - Bullgarinë. Më 1914 ia
krisi luftës me aleatin Austro-
Hungari deri më 1907. Serbia
luftënxitëse nuk do të ndalet. Më
1915 do ta sulmojë atë Shqipëri të
copëtuar duke u arsyetuar se: "i
duhen pika strategjike në Elbasan
dhe Durrës". 
Më 1 janar 1916, me që Serbia
luftënxitëse ishte shkatërruar
plotësisht, Cari i Rusisë do t'u dër-
gojë ultimatum Francës dhe
Anglisë, se: "Nëse nuk e ndih-

moni Serbinë në Durrës dhe Shën
Gjin, do të bëjë paqe separate me
Gjermaninë", kundër së cilës tash
ishte jo vetëm Antanta (Anglia,
Franca dhe Rusia, por edhe Italia,
së cilës më 26 prill 1915 në
Londër), për të dytën herë do të
shkëputët pikërisht Vlora me
rrethinë, duke ia falur Romës. Ky
fakt flet se çka i përgatitej prapë:
"Tokës pa atdhe - Kombit pa
shtet" nga Fuqitë tash katër-
palëshe (Angli, Francë, Rusi, Itali). 
E vërteta edhe Austro-Hungaria
nuk i okupoi të gjitha trojet
shqiptare vetëm. Mori pjesë në
këtë ndarje sidomos Bullgaria.
Çka ka ndodhë më 1917 në Rusi,
është shkruar dhe tejshkruar, por
për "Tokën pa atdhe - Kombin pa
shtet" nuk është eksplikuar fare se
a kishte ndryshuar kurs strategjik
shteti i ideologjisë. Nëse i pub-
likojmë dokumentet atëherë del
se i vetmi institucion politik
majtistë në botë që e vajtonte
çështjen e "tokës pa atdhe -
Kombit pa shtet kombëtar", ishte
Kominterni i diktuar nga
Kremlini. Ai ndikim do të zgjatë
deri më 1955, kur në Beograd vjen
Nikita Hrushqoivi, së bashku me
letrën e Ever Hoxhës nga 2 shta-
tori 1949, kur i shkruan Stalinit se
nëse "terrori jugosllav zgjatë ndaj
vëllezërve të Kosovës dhe
Shqiptarëve në Jugosllavi, jemi të
detyruar të hyjmë në luftë sërish".
Jugosllavët (lexo serbianët sido-
mos) më 1952/3 nuk do të lënë
guri pa lëvizur me dy skenarë: për
ta deportuar popullsinë shqiptare
në Anadolli (lexo marrëveshjen
xhentëlmenë Tito Kuprli 1953),
dhe për ta ndarë Shqipërinë me
Greqinë sipas skenarit vjetër në

Lumin Shkumbim.
Komplotet nuk do të ndalen deri
më 1999, kur Kasapi i ri serbian
provoi të na shfarosë, duke
deportuar mbi gjysmën e popull-
sisë Kosovës jashtë saj, për të
mbetur përqindja 51 me 49 për
qind në favor të sllavëve. 
Pas mbarimit të luftës çlirimtare,
çështja e Kosovës deri 17 shkurt
2008, do të mbetet e padefinuar.
Por, nuk mbaron ditë, javë dhe
muaj që pushtetarët e Beogradit,
nuk e inskenojnë ndonjë intrigë
për Kosovën, duke provokuar
hapur dhe duke akuzuar madje
Vatikanin dhe CIA-n se: "E kanë
shkatërruar Jugosllavinë"!.
Shtrohet pyetja a ka interes që
Vatikani dhe CIA ta "shkatërrojnë
Francën nëpërmjet Korzikës që
do shkëputje; nëpërmjet
Katalonisë që do shkëputje
nacionale nga Spanja, nëpërmjet
Veriut Italisë, që do rivlerësim të
zhvillimit ekonomik. 
Jo në Evropë ka ngritur kokë me të
drejtë zgjimi nacional, në 95 pika
"neuralgjike", dhe ky zgjim
nacional, nuk do të ndalet pa
marrë parasysh se Evropën e
"bashkon" pasuria.
Deri atëherë kur serbianët e
mykur në shovinizëm, të kër-
cënohen se "do të kthehemi në
Kosovë", është e nevojshme t'ua
përkujtojmë se çka kanë okupuar
e si janë sjellë me moton mes-
jetare ndaj kombit shqiptar dhe
tokave të tij. 
E, sipas asaj motoje, Vojvodina
kurrë deri më 1918, nuk ka qenë
pjesë e Serbisë, se Serbia më 1914
nuk lejoi Vjenën të hulumtojë në
shtetin e saj krimin që ndodhi në
Sarajevë. Me çfarë kriteri tash

Serbia kërkon ta hulumtoj një
krim të organizuar dhe të ekzeku-
tuar prej saj në Kosovë, më 16
janar 2018, pra një ditë pas
masakrës Raçkut (15 janar 1999),
një ditë para se të fillojnë negoci-
atat tash në Bruksel, ku në bazë të
aftësisë tanishme të ekipit ri të
Republikës Kosovës, Serbia do të
pyetet vetëm; "Ku ka në botë që
një pjesë e popullsisë së një shteti,
t'ia paguaj rrymën një popullsia
që jeton në krim dhe drogë e
prostitucion, si oazë e të gjitha
krimeve që i ka organizuar Serbia
e Milloshit"? 
Për pyetje të tjera nuk ka nevojë.
Por një fjali me konotacion
pezhorativ se "do të shkojmë deri
në Nish", nga zotëri Kadri Veseli,
duke përkujtuar krimin e veçantë
më 15 janar 1999, karshi trag-
jedisë përgjithshme më 1 dhjetor
1877 dhe 16 shkurt 1878 në
Sanxhakun e Nishit, ka të bëjmë
me konotacion duke e ditur se
bota sot nuk e dinë fare atë tragje-
di dhe duhet ta mësojë, e jo me
synime, sepse atje popullsi
shqiptare praktikisht nuk ka,
sepse Serbia parafashiste e ka
shfarosur. E shqiptarët jetonin aty
dem baba dem, fakt që vërtetojnë
emrat shqip të vendeve.
Shqiptarët nuk duan asgjë tjetër
vetëm nuk duan që nënshtrimin
të mos e pranojnë më kurrë. Ky
është synimi dhe falënderimi i
atyre që e forcuan drejtësinë deri
në një masë. Dhe për fund. Toka
pa atdhe dhe kombi pa shtet,
është në luftë për pjekuri politike
dhe kombëtare që po ndodhë me
një çmim të luftës së drejtë e të
vaditur me përroska gjaku
arbëror. (Fund)

Analizë krahasimtare politiko-historike (2)

Toka pa atdhe dhe kombi pa shtet, në luftë
për pjekuri politike dhe kombëtare

PRIZREN, 11 SHKURT (ER) - Ministri i
Arsimit, i Shkencës dhe i
Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi, ka
qëndruar të enjten në qytetin e
Prizrenit, ku ka zhvilluar disa
aktivitete në këtë komunë dhe
është takuar me përfaqësues të
institucioneve arsimore,
mësimdhënës dhe nxënës.
Fillimisht, ministri Bytyqi është
pritur nga kryetari i Komunës së
Prizrenit, Mytaher Haskuka, me
të cilin ka biseduar për çështje të
ndryshme të arsimit, me theks të
veçantë për profilizimin e
mësimdhënësve, përgatitjet për
testin PISA 2018 si dhe për
Maturën Shtetërore. 
Ministri, me këtë rast, ka kërkuar
mbështetje nga komuna dhe
përgjegjësit e arsimit për realiz-

imin me sukses të këtyre proce-
seve. Më pas, ministri Bytyqi ka
vizituar Gjimnazin "Gjon
Buzuku" dhe Qendrën Burimore
"Nëna Terezë" në Prizren. Në të
dy këto institucione ministri ka
takuar udhëheqësit, mësimd-
hënës dhe nxënës, me të cilët ka
biseduar për të arriturat dhe
vështirësitë me të cilat bal-
lafaqohen këto institucione.
Ndërsa në takimin me drejtorët
komunalë, drejtorët e shkollave
dhe mësimdhënës nga rajoni i
Prizrenit, ku u diskutua për pro-
filizimin e mësimdhënësve nga
klasa 1-5, ministri Bytyqi ka
theksuar rëndësinë e kësaj
reforme që po synon ta realizojë
MAShT-i, me qëllim që të ngri-
het cilësia në arsim.

Ministri Bytyqi takoi udhëheqësit 
e arsimit në Prizren



TEL-AAVIV, 11 SHKURT-Senati i
Polonisë votoi të mërkurën vonë
në mbrëmje një ligj të
diskutueshëm për Holokaustin,
destinuar për të mbrojtur
imazhin e vendit, por që ka 
irrituar Izraelin dhe është bërë
objekt i një paralajmërimi serioz
amerikan.
Izraeli reagoi ashpër për mira-
timin e këtij ligji të diskutueshëm
për Holokaustin nga Senati polak
dhe që pritet të nënshkruhet nga

presidenti.
Por, zyrtarët izraelitë kanë
reaguar kryesisht për një pasazh
të ligjit ku ata shikojnë përpjekjen
për të mohuar pjesëmarrjen e
disa polakëve në shfarosjen e
hebrenjve.
Pas miratimit të projektligjit nga
Dhoma e Ulët e Parlamentit polak,
kryeministri izraelit Benjamin
Netanyahu reagoi ashpër. "Ne nuk
do të tolerojmë që të deformohet e
vërteta, të rishkruhet historia apo

të mohohet Holokausti", theksoi
ai.
Ministri izraelit i Ndërtimit dhe
Strehimit, Yoav Gallant e ka cilësuar
këtë ligj si një rast i mohimit të
Holokaustit. "Kujtimi i gjashtë mil-
ionë hebrenjve të vrarë është më i
fortë se çfarë do lloj ligji", theksoi ai
në një mesazh në rrjetin social
"Twitter". "Ne do të mbrojmë 
kujtimin e tyre dhe do të bëjmë të
pamundurën për të mbrojtur 
historinë tonë", tha Gallant.

Izraeli kkritikon aashpër lligjin ppolak ppër HHolokaustin
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UASHINGTON, 11 SHKURT -
Demokrati më i lartë në
Komisionin për Çështjet e
Zbulimit në Dhomën e
Përfaqësuesve tha se repub-
likanët e këtij komisioni i bënë
ndryshime një dokumenti sekret
para se ta dërgonin atë në
Shtëpinë e Bardhë, në vend që të
dërgonin versionin që u kishin
treguar ligjvënësve. Dokumenti
kritikon FBI-në për qëndrime të
njëanshme kundër presidentit
Donald Trump dhe mund të ketë

pasoja për çështjen e hetimeve
rreth ndërhyrjes së Rusisë në
zgjedhjet amerikane.
Republikanët, të cilët kanë 
shumicën në komision i kanë
dhënë dritën e gjelbër publikimit
të dokumentit.
Shtëpia e Bardhë mund të 
vendosë qysh të enjten për ta
bërë publik dokumentin, i cili
thuhet se flet për njëanshmëri në
Departamentin e Drejtësisë
kundër presidentit Donald
Trump.

Të martën mbrëma presidenti
Trump u shpreh se donte që
dokumenti të bëhej publik.
Ndërkohë, demokrati më i lartë
në Komisionin për Çështjet e
Zbulimit Adam Schiff shkruante
në një letër drejtuar kryetarit
republikan të komisionit, Devin
Nunes, se demokratët kishin
zbuluar diçka të mërkurën
mbrëma: se dokumentit i ishin
bërë ndryshime që anëtarët e
komisionit nuk kishin mundur t'i
shqyrtonin ose t'i miratonin dhe

se gjendja ishte "thellësisht
shqetësuese".
Schiff shkruante se, edhe 
pse ndryshimet e bëra nuk 
korrigjojnë shtrembërimet dhe
pasaktësitë e thella në 
dokumentin tuaj, ato megjithatë
janë thelbësore. Meqenëse
dokumenti mbetet sekret, është
e paqartë se për çfarë
ndryshimesh bëhet fjalë.
Një zëdhënës i Nunes u përgjigj
me një deklaratë, duke thënë se
versioni i dërguar në Shtëpinë e

Bardhë përmbante vetëm
"redaktime të vogla" dhe se
demokratët po përpiqeshin të
zhvendosnin vëmendjen nga
abuzimet për të cilat flitet në
dokument.

Schiff: DDokumenti ssekret ppër RRusinë ëështë nndryshuar 

Uashington, 1 shkurt -
Sondazhet publike tregojnë se
fjalimi i parë i presidentit
Donald Trump për gjendjen në
vend mori një përgjigje
përgjithësisht pozitive nga
shikuesit. Presidenti vuri theksin
tek uniteti dhe bashkëpunimi
dypalësh, që u prit mirë nga
shumë republikanë, por shkak-
toi skepticizëm tek demokratët
rreth qëllimeve të tij të vërteta
dhe çfarë pritet në të ardhmen. 
Pas një viti të trazuar në detyrë,
presidenti Trump e përdori fjal-
imin e tij mbi situatën në vend,
për një thirrje për unitet përpara
ligjvënësve të të dyja dhomave të
Kongresit dhe një audience
mbarëbotërore. "Të gjithë ne, së
bashku, si një ekip, një popull e
familje amerikane mund të
bëjmë gjithçka. Ne ndajmë një
shtëpi, zemër, fat e të njëjtin fla-
mur të madh amerikan", tha
presidenti Donald Trump.
Republikanët e përshëndetën
tonin e butë të presidentit dhe

thirrjen e tij për bashkëpunim.
"Ai foli për leje mjekësore të
paguar, për infrastrukturën dhe
trajnimin e fuqisë punëtore.
Këto janë të gjitha çështje që
përfshijnë të dyja palët. Unë u
lumturova për tonin që përdori",
thotë ligjvënësi republikan Brian
Fitzpatrick.
Por demokratët shpesh nuk
duartrokisnin gjatë fjalimit,
tregues i dyshimit të tyre mbi
sinqeritetin e presidentit.
Shumë demokratë vunë në
dyshim nëse presidenti është i

gatshëm në të vërtetë, të bëjë
kompromis mbi imigracionin.
"Pikëpamjet e këtij presidenti
mbi imigracionin janë ekstreme.
Ata i bëjnë thirrje një grupi të
ngushtë, fanatik, racist të bazës
së tij", tha ligjvënësi demokrat
Jim Mcgovern.
Sondazhet e menjëhershme
pas fjalimit treguan se toni më
i butë i presidentit ishte të pak-
tën fillimisht efektiv.
Pyetja që shtrohet është, a do
të zgjasë? "Nëse presidenti
kërkon një qasje të re pozitive,

ai duhet të dëshmojë se kjo
sjellje nuk është vetëm për një
orë e gjysmë. Ai duhet të vazh-
dojë ta bëjë këtë. Por ne nuk
kemi dëshmi se Donald
Trumpi ka aftësi për të
ndryshuar sjelljen e tij, jo
vetëm për një kohë të gjatë por
edhe më pak se aq", thotë John
Hudak nga Instituti Brookings.
I takon Donald Trumpit të
ndërtojë marrëdhënien e bes-
imit, thotë Jim Kessler. "Po, fjal-
imi i tij mbi situatën në vend
duhet të shërbejë si goditje për

të. Kjo ndodh me pothuajse
çdo president. Pyetja është, sa
kohë zgjat? Cila do të jetë 
jetëgjatësia e atij fjalimi? A e
ndihmon atë për shtatë ditë apo
për shtatë muaj?", thotë Jim
Kessler i organizatës Third Way.
Fjalimi i presidentit Trump la
pak dyshime se baza e tij 
politike i mbetet besnike.
Tashmë sfida e presidentit është
të gjejë një mënyrë për ta
zgjeruar mbështetjen e tij 
përballë miratimit historikisht
të ulët që gëzon. 

Vlerësohet toni i butë i presidentit,
demokratët mbeten skeptikë

Pas një viti të trazuar
në detyrë, presidenti
Trump e përdori 
fjalimin e tij mbi 
situatën në vend, për
një thirrje për unitet
përpara ligjvënësve
të të dyja dhomave
të Kongresit dhe një
audience
mbarëbotërore
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Behram HHOTI
(Mal DDrenica)

Dimër i vitit 1945, Kosovën e
kishte okupuar shtetrrethimi ser-
bian. Drenicën heroike e kishin
sulmuar shtatë brigada partizane,
dy divizione të armatës serbo-
malazeze-maqedone dhe pritnin
urdhëresën në gjendje gatishmëri
edhe dy brigada të bugarit që ta
sulmonin Drenicën, përkatësisht,
Ushtrinë Kombëtare Shqiptare të
komandantit Shaban Polluazha,
që i kishte shpallur luftë komu-
nizmit të shtatë vendeve ballka-
nike dhe Rusisë së Madhe.

Pikërisht komandanti legjendar
Shaban Polluzha e shpalli para
ushtrisë shqiptare deklaratën
kombëtar: "Vëllazën shqiptarë,
ne nuk shkojmë në Serbi, as në
Srem. Luftojmë në vendin tonë,
në Kosovë dhe në Shypni. Boll
kemi luftue për tokat e huaja.
Gjithkush le ta çliron tokën dhe
vendin e vet. Nëse na kundërsh-
tojnë komunistët do t'i shpallim
luftën shtatë ballkanave dhe
Rusisë së Madhe. Ndoshta nuk do
të fitojmë, por një histori do ta
lamë..." (Podujevë 21 janar, ora
11:25 minuta).
Dhe... Ushtria Kombëtare
Shqiptare u kthye në Drenicë.
Gjendej në Kroimir në Qiqavicë.
Acar... lisat qaheshin nga mrazi i
dimrit 1945... "O Muhamet
Gjinoci kah a kibla, m'u kthye
mbarë, se po due me dekë", tha
Miftar Bajraktari që e kishte shi-
tuar plumbi i zi i pushtuesit zëm-
rën e tij të madhe...i bëzamë Isuf
Gjinocit, Mulla Hoxhë Jonuzit të

Kroimirocit, Mulla
Brahim Hotit të
Polacit. E ftuam
edhe Shabanin,
M e h m e t
Gradicën, Sefer
Haxhin... I thirrem
edhe Mujës (djalit të Bajraktarit
që luftonte në front në Strehë...).
Erdhi edhe Hasani... Bajraktari
legjendar, truri i Ushtrisë
Kombëtare të Drenicës 1940-
1945 i mbylli sytë para agimit.
Duke gropuar varrin luftonin
Sefer Haxhia, Haradin Gjinoci me
luftëtarë. Pak pa e lëshuar në varr
Mehmet Gradica foli: "Bajraktar
nga e thave krahun". 
(Kujtime të Salih Azem Gjinocit,
sekretar i Shaban Polluzhës).

Varrimi nnë iistikamet 
e ffrontit 

Miftar (Adem) Bajraktari, ishte
moçalik dhe shok jete me mulla
Brahim Hotin e Polacit, me mulla

Jonuzin e Krasmirocit dhe me
pastërtinë shpirtërore të brumo-
sur në dashurinë e madhe kom-
bëtare dhe fetare që e kishte
trashëguar nga të parët e tij, ishte
një ndër bajraktarët më në zë, që
e dallonte besimi i patundur në
islam. 
Mu nga ky respekt që gëzonte në
Drenicë, në xhaminë e Llaushës,
por edhe në atë të Polacit, bëri
shumë pajtime kombëtare në
Drenicë. Sipas kujtimeve të
bashkëkohanikëve të tij, Miftar
Bajraktari është figura më e denjë
kombëtare dhe fetare në këtë
drejtim. Në xhamin e Llaushës,
në kulla e kuvende të burrave, në
saje të pastërtisë së tij shpirtërore,
fetare, pajtojë shumë gjaqe. Ai
lexonte Kuranin, e mbante me

vete, kurse nën pallton e tij, në
trupin e tij qëndronte arma e
lirisë siç ndodhte edhe me mulla
Brahimin dhe mulla Rexhepin e
Hotit, të cilët ishin të pandarë me
Bajraktarin e Llaushës. 
Gjatë varrimit, në malet e
Qiqavicës, trupi i Bajraktarit i
shtrirë si viganë, sytë e tij kishin
mbetur të çelur... u afrua mulla
Jonuzi, ia lexoj duan e fundit dhe
e mori në ngryk Bajraktarin duke
i thënë: "Bajraktar tash Mus-
hafin po e nxjerri nga palltoja dhe
po ia dhurojë djalit tënd, Mujës". 
Derisa bëhej varrimi, në
istikamet e frontit të luftës
luftonin luftëtarët e batalioneve të
Brigadës së Ushtrisë Kombëtare
Shqiptare të Shaban Polluzhës
dhe të Mehmet Gradicës... Kur e
morën në duar, trupin e tij,
Mehmeti më luftëtarët për ta ven-
dosur në varrin e dheut të tokës
nënë, plumbat e "sharcëve" të
shkelësit barabar komunistë i
korrnin si me kosë rremat dhe
degët e lisave, bungave dhe qar-
rave të malit të Qiqavicës. Lisat
qindvjeçar u bënin mburojë dhe
strehë luftëtarëve të lirisë. Degët
dhe rremat e prerë nga trungjet e
lisave binin mbi varrin e
Bajraktarit të Llaushës. 

(Fund)

Ditar: Ushtria Çlirimtare Kombëtare 1900-2002 me rastin e 
73-vjetorit të luftës së Drenicës 1941-1945.Morali ushtarak 
kombëtar i Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare (3)

Në pod të Qiqavicës...

Hasan Rrustem 
Bajrakatari

Jakup KKRASNIQI

Janë katër çaste të mëdha, katër
periudha të historisë shqiptare që
Gjergj Kastriotin-Skënderbeun e
kanë ngritur në piedestalin më të
lartë të Kombit, edhe pse në atë
piedestal nuk duhet të qëndrojë i
vetëm, pasi ka edhe personalitete të
tjera të mëdha të kombit, të cilat do
t'i rrinin përkrah tij dhe të bashkuar
do të ishim më të fortë, ndërsa
kombi ynë do të ishte më i konsolid-
uar e më i bashkuar. 
Sigurisht që është gjë tepër e mirë që
në jubileun e 550-vjetorit të vdekjes
së Kryeheroit të Kombit t'ia japim
përmasat e lavdisë që i meriton.
Dhe i meriton më shumë sesa
mund t'i japë kombi ynë, fatkeqë-
sisht i ndarë dhe i përçarë politikisht
siç është katandisur sot. Këto për-
masa përkujtimi e nderimi, pa
dyshim që i meritojnë edhe shumë
atdhetarë të tjerë, por, nuk do të
ishte mirë që t'i përkujtojmë në për-
masat meritore vetëm pas 550
viteve. Kjo do të ishte një temë tjetër
e me gjasë edhe në rrethana të tjera,
të trajtohej me koka të ftohura e
zemra të ngrohta dashurie e respek-
ti kontributi i secilit personalitet,
por, kjo nuk mund të bëhet në këtë
kohë turbulencash që i ka shkaktu-
ar periudha e stërzgjatur e tranzi-
cionit demokratik në hapësirat e
kombit tonë.
Ajo që kam menduar ta them në
këtë vit jubilar për Gjergjin e Madh,

që në të gjitha epokat na ka
mbushur zemrat e mendjet me
dashuri e lavdi, me të cilin duhet të
ushqehet e të krenohet i gjithë
shekulli e kontinenti i Vjetër në të
cilin veproi Heroi ynë për njëzet e
pesë vjetët e lavdisë, duke u ndeshur
me pushtuesin më të madh të asaj
kohe - Perandorinë Osmane. Duke
e vëzhguar me respekt e dashuri
tërë veprën e Skënderbeut, nuk
është vështirë për të ardhur në për-
fundim se janë katër momente kul-
more që e kanë bërë Gjergj
Kastriotin-Skënderbeun, hero të
përgjithshëm kombëtar të këtyre
përmasave, këtë vdekatar të
pavdekshëm, që rrezaton e
imponon respekt e dashuri.
I pari moment i madh i lavdisë se
heroit, është vetë epoka e heroit
(vitet 1443-1468), e cila ndikoi
shumë që Skënderbeu të mbetet ky
që është e për të cilin po flasim që
gjashtë shekuj. Pa 25 vjetët e
luftërave të lavdishme që ai dhe
luftëtarët e tij u përballen me sull-
tanët më të fuqishëm të
Perandorisë Osmane, të Muratit të
Dytë e të Mehmetit të Dytë,
Pushtuesit të Kostandinopojës,
Stambollit të sotshëm, dhe mbrojtja
e shtetit të tij, për aq kohë sa ai e pati
fuqinë për ta vërgëlluar shpatën në
mbrojtje të lirisë e të atdheut të
shqiptarëve. Pushimi i zemrës se tij,
më 17 janar 1468, padyshim që
ishte humbje e madhe e kohës dhe
jo vetëm për shqiptarët dhe evropi-
anët liridashës. Në ato çaste dhimb-
jeje, shumëkush ishin të bindur se
shqiptarët, fshatrat e qytetet kala,
fushat e malet e Shqipërisë do të
përfaleshin me Lirinë! Ndonëse
këtë njerëzit po e thoshin nga dhim-
bja e madhe e kohës, por secili ishte
i bindur se Shqipëria e shqiptarët
kishin humbur udhëheqësin

Famëmadh. E momenti ishte vërtet
i dhimbshëm. E dhimbja vazhdoi
pothuajse për pesë shekuj. Pa atë
vepër konkrete nuk do të ekzistonin
as dy momentet e tjera të historisë
sonë që e fuqizuan namin e Gjergj
Kastriotit - Skënderbeut dhe e për-
jetësuan veprën e tij. I pari është
prifti dhe historiani nga Shkodra,
Marin Barleti, me veprën e tij famë-
madhe: "Historia e jetës dhe e
veprës së Gjergj Kastriotit -
Skënderbeut", botim i viteve 1508-
1510, shkruar në gjuhën latine.
Vepër kjo që u përkthye në gati të
gjitha gjuhët e Evropës e më se voni
në gjuhën shqipe (1964)! Merita e
Marin Barletit është se ai e bëri të
paharrueshëm Skënderbeun dhe
Epokën e tij të lavdishme, në Evropë
dhe në Shqipëri. Pse Skënderbeu na
ka ardhur në këto përmasa për të
cilat po flasim, Barletit i takon një
meritë e madhe, dhe për këtë do të
duhej të kishte monumente mad-
hështore për atë mendje të ndritur
që e bëri më penën e tij
Skënderbeun t'i mbijetojë shekujt.
Dhe jo vetëm që u mbijetoi sheku-
jve, por e nderuan dhe u përkulen
para tij të gjitha sistemet e ide-
ologjitë politike. Pra, për të gjithë ata
që qëllim patën dhe e kanë lirinë
dhe atdheun, te Skënderbeu gjetën
e do ta gjejnë frymëzimin e këtyre
vlerave gjithënjerëzore.
Pas këtyre momenteve të mëdha,
moment tjetër që rilindi
Skënderbeun dhe njëkohësisht
kombin shqiptar janë rilindësit, të
cilët me Skënderbeun në ballë e
sollën frymën dhe jetën e Rilindjes
Kombëtare Shqiptare, e cila i sank-
sionoi tri kërkesa të mëdha të
shqiptarizmës: Kërkesën për një
komb, për një gjuhë e për një Atdhe
(shtet) - Shqipërinë. Këtë periudhe
e filloi Jeronim de Rada në Kalabri

me veprën "Skënderbeu i pafan"
dhe e vazhdoi në Stamboll bilbili i
gjuhës shqipe, Naim Frashëri me
veprën e tij, poemën "Histori e
Skënderbeut". Skënderbeu i
shekullit XV i bashkoi shqiptarët në
luftë kundër Perandorisë Osmane,
ndërsa Skënderbeu i shekulli XIX i
bëri bashkë shqiptarët e tri bes-
imeve fetare dhe formoi Kombin
Shqiptar që më pastaj i vuri
themelet e shtetit shqiptar -
Shqipërinë, më 28 nëntor 1912.
Momenti i katërt është periudha
pas Luftës së Dytë Botërore, kur 
filloi edhe trajtimi më i veçantë për
heroin e përgjithshëm kombëtar,
Gjergj Kastriotin - Skënderbeun.
Kjo periudhë njohuritë për
Skënderbeun i shtriu tek të gjitha
shtresat e moshat e kombit. Në këtë
periudhë Skënderbeut iu bë trajti-
mi më meritor në të gjitha zhanret e
letërsisë e të arteve pamore,
muzikore dhe kinematografi.
Kinostudio "Shqipëria e Re" realizoi
filmin e parë për Skënderbeun. Ky
film bëri që Skënderbeu të ishte i
njohur dhe i dashur për shqiptarët
e çdo moshe. Në histori, gjithashtu,
iu bë një përkujdesje e veçantë, të
cilën e pati filluar Fan S. Noli në vitin
1921 kurorëzuar përfundimisht në
vitin 1947, dhe pastaj gjithë histori-
ografia shqiptare: Shqipëri-Kosovë
duke i kushtuar vëmendje të veçan-
të epokës së ndritshme të Kastriotit.
Trajtimin më serioz Skënderbeu e
pati në shkencën e historisë
shqiptare, por nuk mungoi as trajti-
mi i këtij personaliteti edhe nga
shkencëtarë të huaj nga Perëndimi
e Lindja.
Shkurt, Skënderbeu i shek XV na
dha lavdinë e bashkimin e shqip-
tarëve të kohës së tij për liri e atdhe,
derisa në shekullin XIX i bashkoi
shqiptarët e tri besimeve që punon-

in për të tjerët, duke e bërë shqipta-
rizmën fe e themel të kombit
shqiptar. Shekulli XX e trajton
gjithanëshmërisht veprën e tij dhe
me të drejtë mund të quhet shekulli
i ndriçimit të gjithanshëm të veprës
së Skënderbeut. Edhe sot kemi
nevojë më shumë se kurrë për një
figurë që i bën bashkë gjithë 
shqiptarët. Mbase 550-vjetori i
Skënderbeut - Viti i Skënderbeut -
do të vihet në këtë shërbim fisnik
për kombin, por kërkohet vullnet i
çeliktë i përfaqësuesve të kombit
shqiptar, kudo ku ata jetojnë e
veprojnë, e sidomos të atyre që janë
të veshur me pushtet nga votat e
shqiptarëve.
Fryma dhe shpirti skënderbeian,
pa dyshim që ishte ushqimi
shpirtëror që e edukoi Lëvizjen
Kombëtare për Çlirim të Kosovës,
iu dha zemër e guxim edhe 
luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës dhe Legjendarit të saj
Adem Jasharit. 
Frymë qe i dha gjak e jetë më 17
shkurt 2008 pavarësisë e sovran-
itetit të Republikës së Kosovës.
Pa dyshim që meritat e pakon-
testueshme ju shkojnë dhe i kanë të
gjithë ata poetë, shkrimtarë, histori-
anë, dramaturgë, kineastë, artistë të
arteve pamore, rapsodë me kujtesën
popullore ndër vite etj., të cilët me
punën, mendjen, dashurinë e
përkushtimin e tyre atdhedashës, e
shtrinë frymën e atdhedashurisë
skënderbeiane në shtresat e gjera të
kombit dhe në çdo familje, në çdo
shkollë e filiz shqiptare. Sigurisht që
para këtyre ideve iluministe të shqip-
tarizmës së rilindësve tanë, duhet të
përkulet çdo shqiptar, që i njeh dhe
ushqehet me vlerat e traditës sonë
kombëtare. Kjo traditë u bëri ballë
dhe u rezistoi mijëvjeçarëve të
shumtë të historisë sonë.

SKËNDERBEU PËR 550 VJET 
SIMBOL I BASHKIMIT TË SHQIPTARËVE
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PESHORJA
Po ecni

mjaft mirë
drejt objekti-

vave tuaja. Nëse do të arrini
të kapërceni disa pengesa të
vogla atëherë asgjë s'mund

t'ju ndalë.

AKREPI
Nuk duhet
të lejoni që

tensioni dhe
stresi t'ju vënë në provë sot.
Bëni mirë t'i ruani distancat
me një eprorin tuaj, sepse

gjërat mund të komplikohen.

SHIGJETARI
Nuk keni

pse u
shpallni luftë

personave të
caktuar sot, sepse do t'ju 

pengonte në projektet tuaja.
Sidomos nëse kjo gjë ndodh
për arsye të parëndësishme.

BRICJAPI
Jeni

shpërqen-
druar

shumë
kohët e fundit dhe nuk po
kuptoni se çfarë doni në të
vërtetë. Mos u bëni akoma
më shumë konfuze duke

dëgjuar të tjerët.

UJORI
Jeni

shumë
përpara të

tjerëve sot dhe do të lini që
dita të shkojë qetë duke 

pritur që personat e tjerë ta
arrijnë hapin tuaj.

PESHQIT
Sot mund

t'ju 
kërkojnë
t'i ruani 

distancat, por kjo gjë nuk
duhet t'ju shqetësojë. Me

kalimin e kohës do të dini të
vendosni pasi të keni

vëzhguar gjithçka.

DASHI
Keni

zgjedhur
rrugën me

të vështirë për t'u bërë ballë
sulmeve të kolegëve. Jo

gjithmonë e drejta triumfon
përballë servilizmit.

DEMI
Po ju
ndodh

shpesh ta
riorganizoni ditën tuaj për
shkak të papriturave që ju
dalin. Duhet të jeni disi më
fleksibël karshi të tjerëve.

BINJAKËT
Edhe pse
sot do të

bëni disa
gabime të vogla, gjatë ditës
do t'i triumfojnë gjërat e mira

dhe pozitive. Ato do t'jua
kthejnë buzëqeshjen.

GAFORRJA
Sot nuk

po i 
kushtoni

rëndësi asaj
që po ju thonë familjarët dhe
miqtë. Si duket po mendoni

për diçka tjetër që ju 
shqetëson më shumë.

LUANI
Nuk keni
qenë dhe

aq të
disponueshëm

kohët e fundit me të afërmit
tuaj. Ka persona që ju kanë

qëndruar pranë në momentet
tuaja me të këqija.

VIRGJËRESHA
Ende nuk

e keni
kuptuar se
cilat janë

interesat tuaja të vërteta.
Jeni duke u marrë me gjëra
të parëndësishme që nuk
kanë asnjë impakt tek ju.

Një hotel i ndërtuar në mes të Alaskës lejon
që të gjithë që shkojnë atje, të akomodohen
për të fjetur. Pamjet janë të pabesueshme,
ndërsa në pesë dhomat që ofron hoteli
mund të flenë 10 mysafirë në një lartësi mbi
1 700 metra. Të gjithë mund të qëndrojnë
brenda kabinës së ngrohtë dhe ta shijojnë
dëborën që bie jashtë.

E rrallë

Hoteli nnë mmes 
të aakullnajës

FOTO E DITES

Klienti: Kamerier, ka Red Bull? 
Kamerieri: Po, ka.
Klienti: Inshallah të shiten, vëlla! Ma bëj
një kafe.

Fëmijët palestinezë protestojnë me bukë në duar kundër
shkurtimeve të ndihmave nga Kombet e Bashkuara në

Rripin Jugor të Gazës. /AFP/

E jashtëzakonshme 

B A R S O L E TA  E  D I T Ë S

Në ora 19:00 (PG-13)

“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)

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

Rolet: Lin Shaye, Angus Sampson, Leigh Whannell, Josh Stewart,
Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer

Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker, Marcus Henderson, etj.

Regjia: Adam Robitel

Programi i shfaqjes së filmave 
në Kino ABC

Për hherë ttë pparë bbalena fflet ggjuhën ee nnjerëzve
Balenat njihen për aftësitë e tyre
mbresëlënëse të komunikimit që i lejojnë të
flasin me njëri-tjetrin edhe kur janë 100 milje
larg. Shkencëtarët thonë se kanë regjistruar
një balenë vrasëse, të quajtur 'Wikie', duke
përsëritur fjalët 'hello' dhe 'bye, bye'  dhe
thënë emrin e trajneres. Balena 14-vjeçare
jeton në Marineland në Francë dhe tashmë
raportohet se flet gjuhën e njerëzve.

Për informata dhe rezervime të biletave thirrni FALAS: 0800 22
222 dhe boxoffice@kinoabc.info, www.kinoabc.info, fb: Kino ABC.
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Michelle Obama ka 
vendosur të shfaqet në
media një vit pas

largimit nga Shtëpia e Bardhë.
Ajo në një intervistë për 
programin e njohur "Ellen De
Generis" ka treguar edhe për

dhuratën që ka pranuar nga

Melania Trump, ditën e parë që
ajo hyri në Shtëpinë e Bardhë.
Ajo ka shpjeguar fillimisht se
dhurata në fjalë e kishte vënë
pak në siklet. Michelle kishte
pranuar nga Melania një kornizë
të bukur për fotografi, një 
dhuratë klasike e të veçantë.

Michelle OObama zzbulon
dhuratën ee pparë qqë mmori

nga MMelania TTrump

Dy vjet pasi e humbi një bast të
madh me Leonardo
DiCaprion, Tom Hardy më në

fund ka arritur ta përmbushë oblig-
imin e tij të humbësit. Teksa dy
aktorët po punonin në filmin "The
Revenant", Hardy kishte ndjerë se
nuk do të nominohej në Oscar për

rolin e tij në filmin e vitit 2015. Por,
DiCaprio nuk u pajtua, e dyshja vënë
bast se, nëse Hardy do të nominohej,
atëherë ai do të duhet të bënte një
tatuazh. Një fotografi në rrjetet
sociale shfaqë "kujtimin" e 
përhershëm të bastit të dy aktorëve
në krahun e djathtë të Hardyt.

Bella Hadidi po prezanton në
botën e modës edhe qenushin
e saj të ri. Stilisti Mimi

Cuttrell ka postuar fotografi të
Bellas, në një dhomë zhveshje në

një dyqan rrobash. Më herët vetë
Bella ka postuar në "Instagram"
fotografi duke pozuar me qenin, 
por nuk dhënë detaje nëse e ka
adoptuar atë.

Bella Hadidi me qenushin

Tom Hardy e humbet
bastin ndaj Leonardo

DiCaprios

Liam Payne dhe Rita Ora
pothuajse puthen gjatë

interpretimit 

Këngëtarja e njohur shqiptare me
famë botërore, Rita Ora, ka qenë
e ftuar së fundmi në emisionin e

famshëm të Jimmy Fallonit. Bashkë me
të, i ftuar ka qenë edhe Liam Payne, me
të cilin solli së fundmi duetin "For You",
e cila është edhe kolona zanore e filmit

"Fifty Shades Freed". Dyshja në fjalë u
futën në skenë, duke interpretuar live
hitin e tyre më të fundit. Temperaturat u
ngritën pasi të dyja palët u afruan, me
shikim nga njëri-tjetri, duke marrë
pamjen e një çifti sikur donin të
putheshin.
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^if=m^g^wfqf

kàØ= åÇØê= íÉêã~í= É= êØåÇØëáëÜØã
åØ= ëÑÉêØå= É= ëÜâÉåÅ~îÉ= ëçÅá~äÉ
ØëÜíØ= ÉÇÜÉ= ~á= á= ÇÉâ~ÇÉåÅØëI= èØ
åØåâìéíçå= ÖàÉåÇàÉå= É= êØåáÉëI
ëÜâ~íØêêáãáíI= â~äÄàÉëI= òÜÉòÜáíàÉëI
êêØòáãáíI=ã~êêàÉë=ëØ=í~íØéàÉíØëI=íØ
òÜÄØêàÉëK= qÉêãá= åØ= Ñà~äØ= ØëÜíØ
éØêÇçêìê=ÉÇÜÉ=éØê=í~=éØêëÜâêì~ê
êØåáÉå=É=èóíÉíØêáãáí=èØ=á=é~ê~éêáå
ëÜâ~íØêêáãáí= åØ= âì~ÇØê= íØ= Åáâäáí
ÜáëíçêáâK= kØ= ÑìåÇáå= É= ëÜÉâìääáí
ufu= â~= ãÄáòçíØêì~ê= åÇàÉåà~= ëÉ
bîêçé~= â~= ~êêáíìê= ÑìåÇáå= É= åàØ
ÉéçâÉ=çëÉ= Ñáå=ÇÉ= ëá≠ÅäÉK=kØ=âØíØ
~êíáâìää= Çç= íØ= åÇ~äÉãá= íÉ
éáâØé~ãà~= É= ãÉåÇáãí~êáí= ÇÜÉ
âêáíáâìí= äÉíê~ê= êìãìåJ~ãÉêáâ~å
j~íÉá=`~äáåÉëÅì=ENVPQJOMMVF=éØê
âØíØ= ´ØëÜíàÉI= ÚÑáäçòçÑÛ= âó= á= ÅáäáI
ÇìâÉ=É=êááåíÉêéêÉíì~ê=ÇÜÉ=ÇìâÉ=É
êáîäÉêØëì~ê= ÇÉâ~ÇÉåÅØåI= âØíØ
íÉêã=É=åÇØêäáÇÜ=ãÉ=ÄçíØå=íçåØ=íØ
ëÜíÉêì~êI=éê~=~ëçÅçå=åàØ=ÄçíØ=åØ
Ñ~òØ=íØ=êØåáÉë=É=íØ=ÇÉÖê~ÇáãáíI=íØ
ëÜéØêÄØêàÉëK

Kush është Calinescu?

`~äáåÉëÅìI= åàØ= ÉêìÇáí= åØ
ãØåóêØå= ÄçêÜÉëá~åÉ
EáåÇá~å~KÉÇìFI=åàØ=~å~äáëí=á=áÇÉîÉ
íØ= ÉëíÉíáâØë= èØ= ÇêÉàíì~å
âêáàáãí~êáåØ=äÉíê~êÉ=éÉêØåÇáãçêÉ
åØ=NRM=îàÉíØí=É=ÑìåÇáíI=ØëÜíØ=åàÉêá
á= ãáêØåàçÜìê= á= äÉíê~îÉI= á
Çáéäçãì~ê= åØ= råáîÉêëáíÉíáå= É
_ìâìêÉëÜíáí= ENVRTFI= ~ìíçê= á
Öà~ëÜíØ= äáÄê~îÉ= íØ= âêáíáÅáòáãáí
äÉíê~êI= á= åàØ= åçîÉäÉ= iáÑÉ= ~åÇ
léáåáçåë= çÑ= w~ÅÜ~êá~ë= iáÅÜíÉê
ÇÜÉ=á=íêÉ=îØääáãÉîÉ=íØ=éçÉòáëØK=kØ
îáíáå= NVSM= â~= Ñáääì~ê= â~êêáÉêØå= ëá
~ëáëíÉåí=ÉI=ãØ=îçåØI= ëá= äÉâíçê=åØ
aÉé~êí~ãÉåíáå= É= iáíÉê~íìêØë
_çíØêçêÉ= íØ= råáîÉêëáíÉíáí= íØ
ëáéØêéØêãÉåÇìêK= jØ= NVTO= ãÉêê
Öê~ÇØå= É= Ççâíçêáí= íØ= ëÜâÉåÅ~îÉ
åØ= äÉíØêëáåØ= É= âê~Ü~ëì~ê= åØ
råáîÉêëáíÉíáå= É=häìòÜáíK=kØ= îáíáå
NVTP= É= Ñáääçå= â~êêáÉêØå= åØ
råáîÉêëáíÉíáå= fåÇá~å~= EpÜ_^F= ëá
éêçÑÉëçê= îáòáíçê= ÇÜÉ= äáÖàØêìÉë
cìääÄêáÖÜíK=iáÄê~í=ÇÜÉ=~êíáâìàí=É=íáà
â~éáå= Ö~ãØå= É= ëíìÇáãÉîÉ= êêÉíÜ
ãçÇÉêåáòãáí=ÇÜÉ=äáÇÜàÉîÉ=ãáÇáë
äÉíØêëáëØI= ÑÉëØ= ÇÜÉ= éçäáíáâØëK
mìÄäáâáãÉí=É=íáà=éØêÑëÜáàåØ=îÉéê~í
ëá= aìâÉ= Éâëéäçêì~ê
éçëíãçÇÉêåáòãáå EbñéäçêáåÖ
mçëíãçÇÉêåáëãI= ÉÇK= ãÉ= aKtK
cçââÉã~I= ^ãëíÉêÇ~ã= ~åÇ
mÜáä~ÇÉäéÜá~W gçÜå= _Éåà~ãáåëI
NVUUFIoìãìåØíW=åàØ=Üáëíçêá EqÜÉ
oçã~åá~åëW=~=ÜáëíçêóI lÜáç=pí~íÉ
råáîÉêëáíó= mêÉëëI= NVVNFI= îÉéêØå
ãØ=íØ=åàçÜìê=íØ=íáà=mÉëØ=Ñóíóê~í=É
ãçÇÉêåáíÉíáíW= jçÇÉêåáòãáI
~î~åÖ~êÇ~I= ÇÉâ~ÇÉåÅ~I= âá´á= ÇÜÉ
éçëíãçÇÉêåáòãá= EcáîÉ= c~ÅÉë= çÑ
jçÇÉêåáíóW= jçÇÉêåáëãI= ^î~åíJ
d~êÇÉI= aÉÅ~ÇÉåÅÉI= háíëÅÜI
mçëíãçÇÉêåáëã EaìâÉ
råáîÉêëáíó= mêÉëëI= NVVTFI= bìÖ≠åÉ
fçåÉëÅçW= qÉã~= áÇÉåíáí~êÉ= ÇÜÉ
ÉâòáëíÉåÅá~äÉ= EbìÖ≠åÉ= fçåÉëÅçW
qÉãÉ= áÇÉåíáí~êÉ= á= ÉñáëíÉå á~äÉI
OMMSFIbåáÖã~= É= jÉíàìí

Ej~íÜÉïÛë= båáÖã~I= fåÇá~å~
råáîÉêëáíó=mêÉëëI=OMMVF=ÉíàK

Ç’është dekadenca?

aÉâ~ÇÉåÅ~I=èØ=êêàÉÇÜ=åÖ~=êêØåà~
ä~íáåÉ=ÇÉåÖ~Ò=ÇÜÉ=Å~ÇÉêÉêØåáÉÒI
åØåâìéíçå= ÖàÉåÇàÉå= É= êØåáÉë= ëØ
âìäíìêØëI= Éâòáëíáãáå= É= ÖàÉåÇàÉë
ëÜçèØêçêÉ= çëÉ= âìäíìêçêÉ= ãØ= íØ
ãáêØ= çëÉ= ãØ= íØ= ÇØëÜáêì~êK= ^àç
ëÜØåàçå=åàØ=ÖàÉåÇàÉ=íØ=ÇØêêãáãáí
íØ= åàØ= ~ëéÉâíá= íØ= ÉâòáëíÉåÅØë= ëØ
Åáîáäáòì~êI=åàØ=Ä~ìäÉ= íØ=ãÄìëÜìê
ãÉ= òÄê~òØíáêØ= Edáäã~åI= NVTVFK
páé~ë= ^K= bK= `~êíÉêI= ÇÉâ~ÇÉåÅ~
åØåâìéíçå= éØêâÉèØëáãáå= É
Çá´â~àÉI=êØåáÉåI=âçä~éëáå=E`~êíÉêI
NVRUFK=aÉâ~ÇÉåÅ~=ØëÜíØ=åàØ=Ü~é
åçêã~ä= ÇêÉàí= åàØ= éÉêáìÇÜÉ
ã~ÇÜØëÜíçêÉ= ÇÜÉ= âìëÜí= á
ÇçãçëÇçëÜØã= éØê= åàØ= êáëá
âêÉ~íáîÉ=èØ=Çç=íØ=ã~êêØ=Üçî=åÉëØê
çëÉ= é~ëåÉëØêK= hìê= åàÉêØòáí= É
éê~åçàåØ=âçíØëáåØ=ÇÜÉ=~ÄëìêÇáå
ëá= ÖàØ= åçêã~äÉI= âìäíìê~= ØëÜíØ
ÇÉâ~ÇÉåíÉ=E_~êòìåI=OMMMWNNFK=kØ
îáíáå= NVPPI= mê~ò= â~= ëÜâêì~ê= åàØ
îÉéØê= áãéêÉëáçåáëíÉ= ÇÜÉ
ÉåÅáâäçéÉÇáâÉ= íØ= êÉ~ÖáãÉîÉ
ÇÉâ~ÇÉåíÉ=åÇ~à=ãçÇÉêåáíÉíáíI=åàØ
Üáëíçêá= íØ= ÑêóãØë
EÖÉáëíÖÉëÅÜáÅÜíÉF Ee~êíã~åI
OMMMWNJOF= kØ= éáâØé~ãàÉí= É
Üáëíçêá~åØîÉ= íØ= îàÉíØê= íØ
âêáëÜíÉêØI= íÉâ= é~ëìÉëáí= É= íóêÉ
ãÉëàÉí~êØ=ÇÜÉ=íØ=ãØîçåëÜØã=EgK
_K= _çìëëÉíF= ÇÉâ~ÇÉåÅ~= ØëÜíØ
âçãÉåíì~ê= ëá= ÇØåáã= á
é~ëÜã~åÖëÜØã= ÜóàåçêK= mØê
ÑáäçòçÑØí= É= éêçÖêÉëáí= ÇÜÉ= íØ= ëØ
ÇêÉàíØë= ìåáîÉêë~äÉ= EgÉ~å= _çÇáåI
jçåíÉëèìáÉìI= qìêÖçíI= h~åíI= ÇÉ
`çåÇçêÉÅíI= `çãíÉF= ÇÉâ~ÇÉåÅ~
ØëÜíØ= ëÜã~åÖáÉ= É= ê~ëíØëáëÜãÉ
åÖ~= éØêé~êáãá= á= é~ÉîáíìÉëÜØãK
kÖ~= fÄØå= e~äÇìåáI= eàìãáI= åØ
îÉ´~åíá= péÉåÖäÉêáI= ÇÉâ~ÇÉåÅ~
ØëÜíØ=éàÉëØ=É=éêçÅÉëáí=íØ=åÖêáíàÉë
ÇÜÉ= êØåáÉë= ÅáâäáâÉI= ÖàÉÖàØëáëÜí
äáåÇàÉëI= òÜîáääáãáíI= éàÉâìêáëØ=ÇÜÉ
îÇÉâàÉëK= ríáäáí~êáëíØí= íÜçåØ= ëÉ
ÇÉâ~ÇÉåÅ~=åÇçÇÜ=éØê=Çó=ëÜâ~èÉW
ÇçÄØëá~= Ñìåâëáçå~äÉ= ÇÜÉ
ìÇÜØÜÉèØëá~=àç~ÇÉâì~íÉK=mØê=~í~
èØ=ÄÉëçàåØ=åØ=îäÉêØå=É=åçêã~îÉ
íê~ÇáÅáçå~äÉI= ´Çç= ëÜã~åÖáÉ= åÖ~
íê~Çáí~I= åÖ~= ~åÅáÉå= ê¨ÖáãÉI
åØåâìéíçå= ÇÉâ~ÇÉåÅØåK= mØê
ÑçåÇ~ãÉåí~äáëíØíI= ê~Çáâ~äØí
ÑÉí~êØ= ÇÜÉ= áíÜí~êØí= É
~ìíçêáí~êáòãáíI= ´Çç= êáëá= É
ãÉåÇáãáí= ØëÜíØ= ëÜÉåàØ= É
ÇÉâ~ÇÉåÅØëK=
kØ= âêóÉîÉéêØå= É= îÉí= `~äáåÉëÅì
ãÉêêÉí= ÉÇÜÉ= ãÉ= ´ØëÜíàÉå= É
ÇÉâ~ÇÉåÅØëI= ëá= åàØ= íÉêã= âó= èØ
åìâ= ØëÜíØ= éØêÇçêìê= é~ê~
jÉëàÉíØë= åØ= ÑçêãØå= É= îÉí= ëá
ÇÉÅ~ÇÉåíá~I= ÇÉÅ~ÇÉåòá~= ~éç
aÉÅ~ÇÉåòI=åÇçåØëÉ=áÇÉà~=ØëÜíØ=É
ä~ëÜíØ= ë~= îÉíØ= åàÉêáìI= ÇìâÉ
ëÜØåàì~ê= ÑìèáåØ= ~ëÖàØëìÉëÉ= íØ
âçÜØë= ÇÜÉ= Ñ~í~äáíÉíáå= É
òîÉíØåáãáí=E`~äáåÉëÅìI=OMNOWNSSFK
páé~ë= íáàI= ÇÉâ~ÇÉåÅ~= ãìåÇ= íØ
Ä~ëÜâØëÜçèØêçÜÉí= ãÉ= Ñà~äØí= ëá
éÉêØåÇáãI=ãìòÖI=îàÉëÜíØI=éä~âàÉI
ëÜíÉêáã= ÇÜÉI= åØ= Ñ~ò~= ãØ= íØ
éØêé~êì~ê~I=â~äÄàÉ=çêÖ~åáâÉ=ÇÜÉ

èÉäÄØòáãI=âê~Ü~ë=~åíçåáãÉîÉ=íØ
îÉíîÉíáëÜãÉ= ëá= åÖêáíàÉI= ~ÖáãI
éê~åîÉêØI=êáåáI=´ÉäàÉ=ÉíàK=
kàÉêØòáí= É= âçÜØîÉ= ãØ= íØ
ÜÉêëÜãÉI= éê~= ~í~= íØ= éÉêáìÇÜØë
é~ê~= èóíÉíØêáãáí= ãçÇÉêå
éÉêØåÇáãçêI= ãÉåÇçåáå= ëÉ= É
â~äì~ê~= áëÜíÉ= ãØ= É= ãáêØ= ëÉ= É
í~ëÜãà~K= mê~I= ëáé~ë= åÉëÜI= â~åØ
èÉåØ= êÉÖêÉëáîØI= åØ= âìéíáãáå= èØ
ãáêØëáåØ= ÇÜÉ= ëÜÉãÄìääçêÉå= É
â~åØ=âØêâì~ê=åØ=íØ=ëÜâì~êØåI=åØ
Üáëíçêá= É= àç= åØ= íØ= ~êÇÜãÉå= ëá´
áåëáëíçå= é~ê~ÇáÖã~= ãçÇÉêåÉ= É
éØêé~êáãáí= çëÉ= éêçÖêÉëáí
îáàØÇêÉàíØ= EäáåÉ~êFK= dêÉèá~I= éKëÜKI
â~= èÉåØ= É= ãÄØêíÜóÉê= åÖ~= É
ëÜâì~ê~I= béçâ~= É= ^êíØ= â~
Ççãáåì~ê= ëá=åØ=dêÉèáåØ=ÇÜÉ=åØ
oçãØå=~åíáâÉK=mØê=ÖêÉâØí=~åíáâØI
âçÜ~=ëÛâ~=èÉåØ=ÖàØ=íàÉíØê=éçë=åàØ
êØåáÉ= É= î~òÜÇìÉëÜãÉK= mØê= í~I
åçÅáçåá= á= éØêé~êáãáí= íØ
î~òÜÇìÉëÜØã= áëÜíÉ= á= é~ÇØÖàì~ê
EçéK= ÅáíKI= NSSFK= kÖà~ëÜØã= â~åØ
ãÉåÇì~ê= ÉÇÜÉ= ~ê~ÄØí
é~ê~áëä~ãáâØ=èØ=ÄÉëçåáå=íÉ=âçÜ~
ëá= ëÜâ~íØêêìÉëÉ= É= ÖàáíÜ´â~ëØK= kØ
cê~åÅØ= ØëÜíØ= éØêÇçêìê= èØ= åØ
ëÜÉâìääáå=usfI=âìêëÉ=åØ=^åÖäáI=âó
íÉêãI=éØê=ÜÉêØ=íØ=é~êØ=â~=Ñáääì~ê=íØ
è~êâìääçàØ= åØ= ëÜÉâìääáå= ufu
ENUPTFI= åØ= îÉéêØå= É= Ñ~ãëÜãÉ
eáëíçêó= çÑ= cêÉåÅÜ= oÉîçäìíáçåK
mêÉà= îáíÉîÉ= ÛRM= íØ= ëÜÉâK= ufu= âó
íÉêã= ì= é~ëìêì~= åØ= ~ëéÉâíáå
ëÉã~åíáâI=èØ=Öà~íØ=îáíÉîÉ=ÛUM=ëçääá
åàØ= î~êÖ= Ñà~äØëÜ= íØ= êÉà~= áêçåáâÉJ
íêáää~åÉI= ëá= ÇÉÅ~ÇÉêI= ÉãØêíáãÉí
ÇÉÅ~ÇáòãÉ ÇÜÉ= ÇÉÅ~ÇÉåíáëãÉK
kØ=fí~äá=âó=íÉêã=Çç=íØ=åàáÜÉí=ëá=åàØ
â~íÉÖçêá=âêáíáâÉ=ÇÉÅ~ÇÉåíáëãçK=

aÉâ~ÇÉåÅ~= íÉ= `~äáåÉëÅìW= kÖ~
ãáíá= á= éêçÖêÉëáí= ÇêÉàí= êÉ~äáíÉíáí
íØÜì~àØëìÉë=

pá´= ÇáÜÉíI= íÉêãá= ãçÇÉêåáíÉí
åÇØêäáÇÜÉí= ãÉ= ÄÉëáãáå= åØ
éêçÖêÉëáå= É= î~òÜÇìÉëÜØãK= p~áåí
páãçå=ÇÜÉ=^ìÖìëíÉ=`çãíÉ=â~åØ

èÉåØ= ~ÇÉêìÉë= íØ= ÄÉëáãáí= åØ
éêçÖêÉë= ÇÜÉ= å~íóêáëÜí= ëÉ= ØëÜíØ
Ç~ëÜìê= èØ= íØ= îØêíÉíØå= ëÜçèØêçêÉ
í~= ëè~êçàåØ= ëáé~ë= Ñçêã~îÉ= íØ
òÜîáääáãáí= ÜáëíçêáâK= kØ= ëâÉãØå= É
eçÄÄÉëáíI=á=Åáäá=ØëÜíØ=éêçÖêÉëáîáëíI
ëÜâ~ää~= É= éØêé~êáãáí= èØ= É= â~
~êêáíìê= bîêçé~= äÉÖàáíáãçÜÉí
éØêãÉë=äáÖàÉîÉ=íØ=ÇçãçëÇçëÜãÉ
ÇÜÉ= å~íóêçêÉ= íØ= òÜîáääáãáí
ÜáëíçêáâK= jçêÖ~å= íÜçíØ= ëÉ
ëÜçèØêáíØ= ÇÉêá= ãØ= ëçí= â~åØ
éØêàÉíì~ê=åàØ=ÉîçäìÅáçå=ëÜç=èØêçê
EÉÖØêëá~I= Ä~êÄ~êáòãá= ÇÜÉ
èóíÉíØêáãáFK= jÉåÇáãá= á
èóíÉíØêáãáíI=á=Åáäá=åØ=ëÜÉâìääáå=ufu
åØ=bîêçéØ=Ñáíçá=êØåÇØëá=íØ=ã~ÇÜÉ
ÇÜÉ=á=Åáäá=éêÉà=ÖàóëãØë=ëØ=ÇóíØ=íØ
ëÜÉâìääáí= usfff= á= ãçíáîçá= íÜÉääØ
âçãÄÉí= ÇÜÉ= ëÜçèØêáíØ
Éîêçéá~åÉI=åØ=âìäíìêØå=íçåØ=â~äçá
ëá=åàØ=íê~ëÜØÖáãá=íØ=ÅáäØå=åØ=âçÜØí
É=ãØîçåëÜãÉ=ì~=ä~=ÄÉëáãá=éØê
éØêé~êáãáå= É= é~ÑìåÇÒK= kØ= âØíØ
âçÜØ= Éîêç=éá~åØí= áëÜáå= íÜÉääØ= íØ
ÄáåÇìê=ëÉ=åàÉêØòáãá=â~=Ü~éØêì~ê
åØ=åàØ= ëÜÉâìää= J= âçÜØ= íØ= êÉ= J= åØ
ëÜÉâìääáå= É= èóíÉíØêáãáí= ~Äëçäìí
E_ìää~´I=OMMOWNTFK
jÉÖàáíÜØëÉ= áÇÉà~= É= ãçÇÉêåáíÉíáí
ØëÜíØ= É= äáÇÜìê= éçíÜì~à= îÉíîÉíáì
ãÉ= ëÜÉâìää~êáòãáåI= ÉäÉãÉåíá
éØêÄØêØë= âêóÉëçê= á= íáà= ØëÜíØ
åÇàÉåà~=É=âçÜØë=ëØ=é~âíÜóÉëÜãÉ
ÇÜÉ= âó= ÉäÉãÉåí= éØêéìíÜÉí= ãÉ
t É ä í ~ å ë Å Ü ~ ì ì å Ö J ì å
Éëâ~íçäçÖàáâ= àìÇÉJâêáëíá~åÉ= íØ
ÜáëíçêáëØK= g~= éëÉI= åÇçåØëÉ= åìâ
âáëÜíÉ= èÉåØ= ~ëé~â= É= éê~åáëÜãÉ
åØ= ÄçíØå= É= ä~ëÜíØëáëØ= é~Ö~åÉI
áÇÉà~= É= ãçÇÉêåáíÉíáí= äáåÇá= Öà~íØ
jÉëàÉíØë= ëØ= âêáëÜíÉêØK= máâØêáëÜí
Öà~íØ=jÉëàÉíØë=Ñà~ä~=ãçÇÉêåìëI=ëá
åÇ~àÑçäàÉ= ÇÜÉ= ÉãØêI= ì= Ñçêãì~
éêÉà= åÇ~àÑçäàÉë= ãçÇç EèØ= Çç= íØ
íÜçíØ= É= âçÜØîÉ= íØ= ÑìåÇáíI
éáâØêáëÜí= í~åáÒF= åØ= íØ= åàØàíØå
ãØåóêØ= èØ= Ñà~ä~= ÜçÇáÉêåìë òìêá
Ñáää=éêÉà=ÜçÇáÉ EëçíÒFK=jçÇÉêåìëI
ëáé~ë= qÜÉë~ìêìë= iáåÖì~É
i~íáå~ÉI= Çç= íÜçíØ= èìá= åìåÅI

åçëíêç= íÉãéêÉ= ÉëíI= åçîÉäìëI
éê~ÉëÉí~åÉìë= EÉ= í~åáëÜãà~I= É
âçÜØë=ëçåØI=É=êÉà~I=É=éê~åáëÜãà~FK
^åíçåáãÉí= âêóÉëçêÉ= íØ= íáà= áëÜáå
~ëÜíì=ëá´=á=êÉåÇáí=Ñà~äçêáW=~åíáèìÉëI
îÉíìëI= éêáëÅìë E~åíáâÉI= É= îàÉíØêFK
sÉéê~= É= `~äáåÉëÅìí= éØê
ãçÇÉêåáíÉíáåI=èØ=åÖØêíÜÉå=ÉÇÜÉ
´ØëÜíàÉå= É= ÇÉâ~ÇÉåÅØëI= ØëÜíØ
ëíìÇáã= éäçí= ÇáíìêáI= á= âíÜàÉääíØI= á
ãéêÉÜíØ= ÇÜÉ= çêáÖàáå~äI= á= Åáäá
ëÜíêáÜÉí= ãÄá= Ü~éØëáêØå
ÉIëÉIéçíÜì~à= âêÉàí= bîêçéØëI= ÇìâÉ
éØêÑëÜáêØ= âçÜØå= éêÉà= ÜóêàÉë= ëØ
Ñà~äØë= ÚãçÇÉêåìëÛ= åØ= ä~íáåáëÜíÉå
ãÉëàÉí~êÉ= ÇÉêá= íÉ
éçëíãçÇÉêåáòãá= á= ÇáíØîÉ= íØ
ëçíãÉÒK
`~äáåÉëÅìI=ÇìâÉ= ëÜéàÉÖì~ê= äáÖàáå
É= éØêÖàáíÜëÜØã= íØ= ÇÉâ~ÇÉåÅØëI
éØêãÉåÇ=åÇØêî~êØëáåØ=É= ë~à=ãÉ
ÄÉÖ~íáåØ=~éç=é~ëìêáåØI=íØ=ÅáäØå=É
åØåîáòçå= jçåíÉëèìáÉìK= kØ
ÜáëíçêáåØ= É= éÉê~åÇçêáîÉ= ~ëÖàØ
åìâ=ØëÜíØ=ãØ=éê~åØ=ÇÉâ~ÇÉåÅØë
ëÉë~= ÄÉÖ~íá~= É=ã~ÇÜÉKmç= ~ëÜíìI
åØ= êÉéìÄäáâØå= íçåØ= íØ= äÉíê~îÉ
ÇìÜÉí= íØ= íêÉãÄÉãá= ëÉ= ãçë
ÄÉÖ~íá~= ´çå=åØ=ÇÉâ~ÇÉåÅØÒ= EçéK
ÅáíKI= NTOJPFK= kàØ= ÖàØ= íØ= íáääØ= É
éØêãÉåÇ=ÉÇÜÉ=ëçÅáçäçÖì= á=é~êØI
fÄØå= e~äÇìåI= åØ= îÉéêØå= É= îÉí
mêçäçÖçãÉå~ Ejìè~ÇÇáã~ÜFI
âì=íÜçíØ=ëÉ=ëÜçèØêáíØ=òÜîáääçÜÉå
ëá= åàÉêáìI= éê~= ãÉ= åàØ= è~ëàÉ
ÄáçäçÖàáâÉ= ëÜéàÉÖçå= ëÉ= ´Çç
ÉåíáíÉí= ëçÅá~ä= â~äçå= åØéØê
éêçÅÉëáå= É= ÑØãáàØêáëØI= êáåáëØ= ÇÜÉ
éäÉèØêáëØI=èØ=éäçíØëçÜÉí=åØ=ÄêÉòáå
É= â~íØêí= ãÉ= ëÜâ~íØêêáãáå
éØêÑìåÇáãí~ê=E_ìää~´I=OMMOWNUUFK
páé~ë= `~äáåÉëÅìíI= ÇÉâ~ÇÉåÅ~I= íØ
ÅáäØå= É= âçãÉåíçå= ãØ= íÉéØê= åØ
êê~ÑëÜáå=É=~êíáíI=éçê=ÖàáíÜåàØ=ÇìâÉ=É
åÇØêäáÇÜìê=ÉÇÜÉ=ãÉ=ëÑÉê~=íØ=íàÉê~
íØ= àÉíØëI= åØ= Ñ~âí= ØëÜíØ
~åíáãçÇÉêåÉI= ~åíáêáëìÉëÉI
~åíááã~Öàáå~íáîÉI= ØëÜíØ
éØêëÜâêìÉëÉ=ÇÜÉ=ëÜâçå=åØ=ÇØã=íØ
~êëóÉëK= ^àç= Ç~äØåÖ~Ç~äØ= É
ÇØêêãçå= âçãÄáåI= ~åÇ~à
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ÇÉâ~ÇÉåÅ~= åØ= cê~åÅØ= â~= ÄØêØ
å~ãÒ= åØ= ëÜÉâìääáå= ufuI= âìê= ì
îØêÉàí= ëÉ= åÇàÉåà~= É= ÑìèáëØ= ÇÜÉ
éêÉëíáÖàáí= íØ= âçãÄáí= Ñê~åÅÉò= éç
ÄáåáåÒK= aÜÉ= í~åáI= åØ= ÉéçâØå= É
éçëíãçÇÉêåÉëI= ÖàÉåÇàÉ= âàç= âìê
ØëÜíØ= ÜìãÄìê= ÄÉëáãá= åØ
êêØÑáãÉí=É=ãØÇÜ~=äÉÖàáíáãìÉëÉÒI
ØëÜíØ= ÉãØê= á= åàØ= ÉéçâÉ= èØ
ëÜØåçå=ÑìåÇáå=É=íØ=ÖàáíÜ~=ãáíÉîÉ
åÖìëÜØääìÉëÉ=êêÉíÜ=ãÄáëìåÇáãáí
áåíÉäÉâíì~ä= ÇÜÉ= íØ= ëØ= îØêíÉíØëÒI
ÖàÉåÇàÉ= èØ= ëÜéêÉÜÉí= ãÉ
ãçëÄÉëáã= åÇ~à
ãÉí~å~êê~ÅáçåÉîÉÒI= âêóÉåÖêáíàÉ
âìåÇØê= ãçåçíçåáëØ= àÉíØëçêÉ= íØ
áãéçåì~ê=åÖ~=ãØåóê~=ãçÇÉêåÉ
É=àÉíÉëØë=èØ=á=ëÜâêáå=åØ=â~ò~åáå=É
îÉí=íØ=ÖàáíÜ~=îÉ´çêáíØÒI=âØéìíàÉ=É
äáÇÜàÉîÉ= ãÉ= ÑìëÜØå= ÉëíÉíáâÉ= íØ
ãçÇÉêåáòãáíÒI= ÄØêíÜ~ãØ= É
é~ëâêáíáÅáòãáí= ÇÜÉ= éçäáíáâØ= É
áåíÉêéêÉíáãáí= íØ= ëØ= ëçíãÉëÒI
éÉêáìÇÜØ= ëâáòçÑêÉåáâÉ= É
ëÜçèØêáëØ=ëØ=âçåëìãáíÒ=Em~à~òáíáI
OMMVWQUQFI=âìê=åàÉêáì=ãçÇÉêåI=á
ëÜíêØåÖì~ê= íÛì= ÄÉëçàØ
âçåÅÉéíÉîÉ= ÚòÜîáääáãÛ= ÇÜÉ
ÚéØêé~êáãÛI= â~= ÜìãÄìê= ëÜìãØ
ÖàØê~=ÇÜÉ=àÉíçå=é~=ëÜéêÉëØI=âìê=~á
åìâ= Çá= ëÉ= ´Ñ~êØ= â~= ÜìãÄìêÒ
E_ìää~´I= OMMOWTFI= âìê= ÇìâÉí= ëÉ
éêçÖêÉëá= ÇÜÉ= åÉìêçò~= à~åØ= íØ
é~åÇ~ê~= Eaáí~êá= á= îØääÉòØêîÉ
dçåâìêFK=mØê=âØíØ=ëØãìåÇàÉ=ÑäÉí
ÉÇÜÉ= wçä~= EëØãìåÇà~= É
éêçÖêÉëáíÒFI=ëáãéíçã~í=É=ëØ=ÅáäØë
~á= á= ÖàÉåíÉ= åØ= ´Çç= êÉÑäÉâëáçå= íØ
âçÜØë=ëØ=íáàI=ÉÇÜÉ=åØ=äÉíØêëáW=kÉ
àÉãá= íØ= ëØãìêØI= âàç= ØëÜíØ= É
ëáÖìêíI= íØ= ëØãìêØ= ãÉ= éêçÖêÉëÒK
`~äáåÉëÅì= á= êÉÑÉêçÜÉí= ÉÇÜÉ
_ìêòÜÉëØI= ~ìíçê= á= qÜÉçêáÉ= ÇÉ= ä~
ÇÉÅ~ÇÉåÅÉI=á=ÅáäáI=ãÉ=åàØ=Çáëâìêë
ëçÅáçäçÖàáâI= ~å~äáòçå= Çó= ääçàÉí= É
ëÜçèØêáîÉI= ~íç= çêÖ~åáâÉ= J= åØ= íØ
Åáä~í= ÉåÉêÖàáíØ= É= éØêÄØêØëîÉ= ì
åØåëÜíêçÜÉå= èØääáãÉîÉ= ÇÜÉ
âØêâÉë~îÉ= íØ= çêÖ~åáòãáí= íçí~äÒ
ÇÜÉI= íØ= Çóí~íI= ëÜçèØêáíØ
ÇÉâ~ÇÉåíÉI= íØ= Åáä~í= ëÜØåçÜÉå
åÖ~=åàØ=ëÜâ~ääØ=åØ=êêáíàÉ=~å~êâáÉI
åÖ~= åàØ= íÉåÇçëàÉ= É
ã~êêØÇÜØåáÉîÉ= ÜáÉê~êâáâÉ
E`~äáåÉëÅìI=OMNOWNUOJNUQFK
kÇØêâçÜØI= `~äáåÉëÅì= ~å~äáòçå
ÉíØêáí= É= äáÖàëÜØã= íØ
ÇÉâ~ÇÉåíáòãáíI= pÜçéÉåÜ~ìÉêáåI
ká´Éå= ÇÜÉ= s~ÖåÉêáåI= ê~éçêíáå
ã~êâëáòØãJ~êíI=ÇìâÉ íÜÉâëì~ê=ëÉ
~êíá= áÇÉçäçÖàáâ= ØëÜíØ= ÇÉâ~ÇÉåíI
âìêëÉ=ÇÉâ~ÇÉåÅ~=ØëÜíØ=é~íçäçÖàá
ÉëíÉíáâÉI= ÇìâÉ= É= èì~àíìê
êçã~åíáòãáå= ëá= ëØãìåÇàÉ
ãçÇÉêåÉ= ÇÜÉ= éáâØåáëàÉ= íØ= íØ
ÖàáíÜ~= ÇÉâ~ÇÉåÅ~îÉI= ÇìâÉ
éØêÑìåÇì~ê= ãÉ= íÜØåáÉå= É
cçàÉêÄ~ÜìíI=ëÉ=ÇÉêá= í~åá= ÑáäçòçÑØí
à~åØ= âØå~èìê= îÉíØã= ãÉ
áåíÉêéêÉíáãáå= É= ÄçíØëI= åÇØêâ~è
ãÉ= êØåÇØëá= ØëÜíØ= í~= åÇêóëÜçëÜ
~íØ=EçéK=ÅáíKI=OORFK

Përfundim
`~äáåÉëÅìI=ãÉåÇáãí~ê=ãÉ=å~ãI
éØêãÉë= âêóÉîÉéêØë= ëØ= îÉí= mÉëØ
Ñóíóê~í= É= ãçÇÉêåáíÉíáí àÉé= åàØ
ÉâòÉÖàÉòØ= íØ= ëÜâØäèóÉê= íØ= Ñà~äØîÉ
âó´É= íØ=ãçÇÉêåÉëW=ãçÇÉêåáòãáI
é~ê~êçà~I= ÇÉâ~ÇÉåÅ~I= âá´á= ÇÜÉ

éçëíãçÇÉêåáòãáI= ÇìâÉ
ëÜéàÉÖì~ê= ÇáãÉåëáçåÉí= ÉëíÉíáâÉI
ëçÅáçäçÖàáâÉ=ÇÜÉ=âìäíìêçäçÖàáâÉ=íØ
âØë~à= ÉéçâÉ= íØ= êØåÇØëáëÜãÉ= íØ
ÜáëíçêáëØ= éÉêØåÇáãçêÉI= ÇìâÉ= ì
åÇ~äìê=åØ=ãØåóêØ=íØ=îÉ´~åíØ=EåàØ
â~éáíìääF=íÉ=´ØëÜíà~=É=ÇÉâ~ÇÉåÅØëI
ëá= Ñ~òØ= É= ëÜíÉêáãáíI= òîÉíØåáãáíI
âçêêìéëáçåáíI= ÇÉÖàÉåÉêáãáíI
ëØãìåÇàÉëI= éÉêØåÇáãáí= ÇÜÉ
´çêçÇáíàÉëI= ëá= åàØ= âáíëÅÜ= Eâá´F= á
wÉáíÖÉáëíJáí=EåÖ~=ÖàÉêã~åáëÜíà~=åØ
ëÜèáéÉW= Ñêóã~= ~éç= ëÜéáêíá= á
âçÜØëF= ãçÇÉêåÉI= âìê
ãÄáòçíØêçå=Üáéçâêáòá~=É=äìâëáíÒI
âìê=ÄáÉå=ëí~åÇ~êÇÉí=ëá=åØ=âêáàáãI
~ëÜíì= ÉÇÜÉ= åØ= âçåëìãáåÉ= ~êíáí
ÇÜÉ= íØ= îäÉê~îÉ= E`~äáåÉëÅìI
OMNOWOQMFI= âìê= èóíÉíØêáãá= ØëÜíØ
Äêìí~äáòì~êI=âìê=äØîáòàÉ=íØ=ëÜìãí~
éêçãçîçàåØ= âíÜáãáå= éê~é~I
âçåëÉêî~íçêáòãáå= åØ= îÉåÇ= íØ
äØîáòàÉë= Éã~åÅáéìÉëÉI= âìê= ÉÇÜÉ
îäÉê~í= à~åØ= é~êíáëÜãØêì~ê= EëÜáÜW
ê~ëíá= pÜâìéáI= OMNQI= ëÜí~íçêÉíI
Ä~êçâ=êÉîçäìÅáçåáÒFK=
pìÖàÉêçàãØ= èØ= âàç= îÉéØê= íØ
ëÜåÇØêêçÜÉí=åØ=åàØ=íÉâëí=íØ=ÇçêØë
ëØ= é~êØ= éØê= ëíìÇÉåíØí= É
ÇÉé~êí~ãÉåíÉîÉ= íØ= ÑáäçòçÑáëØI
ëçÅáçäçÖàáëØ= ÇÜÉ= ëÜâÉåÅ~îÉ
éçäáíáâÉI=ãÉèØ=`~äáåÉëÅì=É=â~=íØ
ãéêÉÜíØ= ÉÇÜÉ= íÉÜìå= ÑáäçòçÑáâI
ëçÅáçäçÖàáâ= ÇÜÉ= éçäáíçäçÖàáâI
éØêîÉ´=~íáà=äÉíê~ê=ÇÜÉ=âêáíáâK
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LLAPI

Ardhje: Egzon Shabani, Altin
Merlaku, Muhamet Hyseni,
Festim Alidema, Xhuljan
Turhani.
Largime: Miran Maksuti, Valon
Zeqiri, Besnik Krasniqi, Jehon
Stublla, Meriton Mehmeti.

PRISHTINA

Ardhje: Adem Maliqi (i huazuar
tek Ferizaj), Arago Jamal,
Shqiprim Taipi (huazim nga FC
Shkëndija), Jefferson Freitas de
Souza.
Largime: Leonat Vitija, Donat
Hasanaj.

DRITA

Ardhje: Amit Guluzade, Krenar
Ramadani, Haxhi Neziraj.
Largime: Laurent Ismailaj,
Emanuel Sarpong, Durim
Baxhuku, Betim Halimi.

FERONIKELI

Ardhje: Albutrint Morina,
Gentin Mazrekaj (huazim nga
Trepça '89), Laurent Ismailaj,
Berat Ahmeti, Ardit Jaupaj, Ben
Hamed Kone, Ismet Munishi
(trajner).
Largime: Zekirija Ramadani
(trajner), Kreshnik Lushtaku,
Burim Qorri. 

LIRIA

Ardhje: Arbër Likaj (i kthyer
nga huazim) Ibrahimaa
Toungara, Ervis Kaja.
Largime: Robert Gjeraj, Albin
Mema (huazim tek Ballkani),
Behar Dina (huazim tek
Ballkani). 

DRENICA

Ardhje: Edon Pasoma (huazim
nga Trepça '89), Denis Peposhi,
Arsen Sykaj, Drilon Lladrovci,
Sadat Pajaziti (trajner). 
Largime: Visar Berisha, Arian
Salihu, Bekim Shotani (trajner). 

TREPÇA ''89

Ardhje: Hernandez de Souza,
Gëzim Shalaj, Festim Krasniqi,
Egzon Sekiraqa, Rexhep
Memini, Shend Kelmendi
(huazim nga Skënderbeu),
Egzon Sekiraqa (huazim nga
Skënderbeu), Mohamed Al
Kajed (huazim nga
Skënderbeu), Gugash Magani
(trajner). 
Largime: Gani Sejdiu (trajner),

Hasan Hyseni (huazim tek
Gjilani), Rron Broja, Edon
Pasoma (huazim tek Drenica),
Henry Chibuese, Gentian
Mazrekaj (huazim tek
Vëllaznimi), Florent Hasani
(FC Diosgyori). 

GJILANI

Ardhje: Fuat Karabeg, Edmond
Turku, Hasan Hyseni, Pleurat
Hajdini, Emanuel Mbella.
Largime: Ergin Sherifi, Dior
Zabërxha.

VËLLAZNIMI

Ardhje: Flamur Bajrami, Besnik
Krasniqi, Atdhe Grajqevci,
Burim Qorri, Henry Chibuese
(huazim nga Trepça '89),
Gentian Mazrekaj (huazim nga
Trepça '89).
Largime: Ismet Munishi (trajn-
er), Samir Sahiti, Kushtrim
Gashi, Paolo Ivani, Semir
Zeneli.
BESA
Ardhje: Robert Gjeraj, Burim
Fetahu, Shkëmbim Salihu,
Fatmir Molabeqiroviq, Valdet
Shoshi (trajner), Tihomir
Zivkoviq, Benjamin Rexha.
Largime: Sahit Gashi (trajner)
Altin Merlaku, Arbër Hoxha,
Fatlum Gashi, Argjend Xhafa.

FLAMURTARI

Ardhje: Albert Kaqiku, Rron
Statovci, Samir Sahiti, Veton
Shabani, Azem Ahmeti, Almir
Ajzeraj, Shqipdon Ademi,
Alban Shillova, Oscar Vicente
Mendes, Ardit Shehaj, Liridon
Vocaj, Valdo Zeqo, Zie
Souleumane.
Largime: Krenar Ramadani,
Ervin Hallunaj, Qëndrim
Dautaj, Blendi Baftiu, Jurgen
Gjini, Ardit Jaupaj, Davide
Risteri, Simo Goranoviq,
Antonio Fischer, Adrijan
Chavolli, Fidan Hasani, Korab
Hasani, Drilon Lladrovci.

VLLAZNIA

Ardhje: Fidan Hasani, Kujtim
Pantina, Arlind Shaqiri,
Sevdaim Tahiri, Orhan Miftari,
Arlind Gashi, Heten Hyseni.
Agron Selmani (trajner).
Largime: Bylbyl Sokoli (trajn-
er), Alban Tusuni, Rron
Statovci, Fuat Karabeg, Festim
Krasniqi, Festim Alidema,
Shkëmbim Salihu, Alban
Shillova, Alban Rexhepi, Maliq
Beluli, Lirian Ferati, Betim Syla,
Uran Ramadani, Erdin
Hashani, Arbër Basha.
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Veton ZZYMBERI

PRISHTINË, 11 SHKURT - Shpejtim
Ahmetaj në fund të vitit 2017 e
shkroi një epokë të re për sportin
e Kosovës në arenën ndërkom-
bëtare, duke e fituar titullin e
kampionit botëror në kikboks
"WAKO PRO". Pavarësisht prej
suksesit historik, drejtuesit e
shtetit të Kosovës nuk kishin gje-
tur kohë për të nderuar
Ahmetajn, i cili, i mllefosur për
këtë "injorim", kishte deklaruar
për "Epokën e re" se e meriton të
nderohet nga shteti për të arritu-
rat që askush më herët nuk i
kishte arritur në sportin e kik-
boksit. "Zyrtarët shtetërorë kanë
qenë paksa të zënë, por besoj se
shumë shpejt ata do të gjejnë
kohë për ta takuar kampionin e
botës. Normalisht se pres një
nderim edhe më të madh nga
shteti, pas suksesit që arrita në
arenën ndërkombëtare", kishte
deklaruar Ahmetaj. 
Ndërsa është dashur të kalojnë

mbi dy javë nga kjo deklaratë e
sportistit deçanas për të ardhur
mirënjohja e parë. Në fakt, të
enjten kryetari i Komunës së
Deçanit, Bashkim Ramosaj,
nderoi kikboksierin Ahmetaj,
kryetarin e Federatës së
Kikboksit të Kosovës (FKK),
Fatmir Makollin dhe trajnerin
Lekë Ramoja. 
Kryetari Ramosaj me këtë rast
vlerësoi se sporti është
ambasador më i mirë i një vendi.
"Kryetari Ramosaj premtoi se do
t'i mbështesë sportistet deçanas

qoftë për sporte individuale, po
ashtu edhe ekipet që ekzistojnë
me aq sa lejojnë linjat buxhetore
të Komunës së Deçanit. Ky titull
kampion bote në kikboks nga
Shpëtim Ahmetaj është për herë
të parë nga një shqiptar nga
Kosova", thuhet në njoftimin e
Komunës së Deçanit. 
Ndërsa kikboksieri Ahmetaj dhe
kryetari Makolli e kanë falën-
deruar kryetarin Bashkim
Ramosaj për nderimin që i ka
bërë pas suksesit historik në
fund të vitit të kaluar.  

Deçani nderon kampionin Ahmetaj

ANTALIA, 11 SHKURT - FC Prishtina e
mbylli afatin me tre futbollistë të
rinj, dy prej tyre, më së të nevo-
jshëm për skuadrën. Arago
Jamal e Shqiprim Taipi nuk janë
emra të panjohur, ndërsa brazil-
iani Freitas ishte zgjedhja e fun-
dit pas provave duke mos
dashur të rrezikohej dhe t'u lihej
rasti lëndimeve eventuale në
vijën e sulmit, me çka skuadra
është përballur shumë në dy
vjetët e fundit. "U ktheva sërish
në futbollin e Kosovës sepse
mendoj se mund të përfundoj
atë çfarë kisha nisur pak vite më
herët dhe që nuk e përfundova.
Kosova është pranuar në UEFA
dhe FIFA dhe gjithçka tani shkon
në rrugë profesionale dhe është
mundësi e mirë e çdo futbollisti
të vijë në klubet e Kosovës që t'i
tregojë cilësitë dhe vlerat që ka.
Pra, kampionati i Kosovës tani e
ka mundësinë t'ua ofrojë, sido-
mos të rinjve, perspektivën e
ngjitjes më lart në futboll", ka
thënë Jamal Arago, duke shtuar:
"Po ashtu, kanë bërë edhe njo-
hjet e mia me disa futbollistë,

raportet me kryetarin e klubit që
të jem pjesë e Prishtinës dhe
kampionati i Kosovës do të jetë
sërish mundësi e mirë e
eksplorimit tim. Ndërsa shokët e
futbollit nga Gana që janë në
Prishtinë më bëjnë të ndihem
edhe më komod dhe sa më
shpejt të përshtatem sërish e kjo
është më e rëndësishmja që të
jem sa më i lumtur dhe i vullnet-
shëm për punën sa më të mirë
që duhet bërë dhe të gjithë të
jenë të kënaqur me paraqitjen
time". 
Duke folur për transferimin në

skuadrën më të madhe në
Kosovë, Shqiprim Taipi ka thënë
se ndihet i lumtur që është bërë
pjesë e skuadrës së Prishtinës.
"Isha shumë i kënaqur kur mora
vesh se më kërkonte Prishtina,
për arsye se është klub shumë i
trofeshëm në Kosovë dhe, po
ashtu, të gjithë bashkëlojtarët
më kanë pritur shumë mirë. Jam
shumë i lumtur që jam pjesë e
Prishtinës dhe t'i arrijmë objek-
tivat e klubit. Më kryesorja dihet
se është titulli i kampionit", ka
thënë mesfushori i lindur në
Tërnoc të Bujanocit.

Jamal dhe Taipi, të lumtur që janë
pjesë e Prishtinës

Kampioni i botës në kikboks "WAKO PRO", Shpëtim Ahmetaj, është nderuar nga
vendlindja e tij, Deçani. Kryetari Bashkim Ramosaj ndau mirënjohje për Ahmetajn,
kryetarin e FKK-së, Fatmir Makollin dhe trajnerin Lekë Ramojën



Peja e rikthen Maxharrajn 
FC Peja ka arritur marrëveshje me lojtarin Elton Maxharraj, i cili
për dy vjet me radhe mbrojti ngjyrat e Klubit FC Besa. Maxharraj
hapat e parë të futsallit i mori pikërisht tek klubi Peja, por më pas
u largua për tek klubi i Besës ku, pas një aventure dyvjeçare, rik-
thehet sërish te Peja. 

Memushaj mbetet në Benevento 
Mesfushori i kombëtares shqiptare, Ledian Memushaj, ishte
shumë pranë largimit nga Benevento dhe kalimit në Serinë B te
skuadra e Barit. Fillimisht u prit se Bari ofronte 500 mijë euro për
mesfushorin, të cilit i garantonte një kontratë deri në vitin 2022.
Por, në orët e fundit skuadra që drejtohet nga Fabio Grosso,
këmbënguli për huazim me të drejtë blerjeje, propozim që nuk u
pranua nga Benevento. Po ashtu, ta transferonte Memushajn
tentoi edhe Salernitana, por nuk pati sukses, pasi kishte shumë
pak kohë.

Kaçe e vazhdon karrierën te
Panathinaikosi
Mesfushori i Kombëtares Shqiptare, Ergys Kaçe, është transferu-
ar te skuadra e Panathinaikosit në Greqi. Kaçe ishte pjesë e
PAOK-ut, por që një kohë të gjatë flitej për një largim të mund-
shëm nga kjo skuadër. Ai është huazuar deri në fund të këtij
sezoni në Panathianikos, pa mundësi blerje në fund. Ditën e
martë PAOK-u arriti një marrëveshje me qipriotët e Apoel
Nikosias, por ky transferim dështoi pasi tifozët vendës protestu-
an duke kujtuar fotot e Kaçes me bluzën e UÇK-së dhe mar-
rëveshja u anulua.

Mertens: Chiellini, mbrojtësi më i
mirë në Serinë A 
Sulmuesi i Napolit, Dries Mertens, e ka veçuar yllin e Juventusit,
Giorgio Chiellini, si më të mirin në rolin e tij në kampionatin ital-
ian. "Chiellini është mbrojtësi më i fortë nga të gjithë në Serinë A.
Të shkakton presion vetëm me një shikim, e vëren se është në
gjendje t'i lexojë mendimet dhe lëvizjet e tua", ka thënë
Mertensi.

Mourinho i dëshpëruar pas humbjes
nga Tottenhami  
Trajneri i Manchester Unitedit, Jose Mourinho, është i pakë-
naqur me lojtarët e tij pas humbjes 2:0 ndaj Tottenhamit.
Erikseni shënoi golin e tretë më të shpejtë në histori të
Premierligës, duke shokuar kështu vizitorët, kurse golin e dytë
Tottenhami e shënoi falë autogolit të Phil Jones. "Nuk mendoj se
është normale të pësosh një gol të tillë siç e pësuam ne pas 15
sekondash. Është shumë qesharake sepse lojtarët kanë kujdes në
fillim. Ne kemi analizuar kundërshtarët tanë, dinamikën dhe
lojën e zakonshme të tyre. Lojtarët e dinin për topin e gjatë. Ata e
dinin se Harry Kane, para se të fillojë ndeshja, do të jetë në gjys-
mën e kundërshtarit. Ne dinim gjithçka", ka deklaruar
Mourinho. 

Raggi: Neymari duhet ta mësojë
respektin
Neymari është kritikuar shumë në Francë, sidomos pas ndeshjes
së fundit në Kupën e Ligës, ku braziliani pati disa "fërkime" me
kundërshtarët. Në një episod, pasi shkaktoi një faull për të cilin u
ndëshkua edhe me karton të verdhë, braziliani shkoi për ta ndih-
muar kundërshtarin që të ngrihej, por e tërhoqi dorën në
momentin e fundit. Në finalen e Kupës së Ligës, PSG-ja do të
ndeshet me Monacon, skuadër në të cilën luan edhe italiani
Raggi, i cili nuk e ka shumë qejf Neymarin. Kjo duket nga
deklaratat e tij. "Neymari është një kampion i madh, por duhet
të mësojë t'i respektojë më shumë kundërshtarët. Nuk po e
them se si do të reagoja unë po të më kishte drejtuar dorën e më
pas ta tërhiqte. Nuk ishte veprim i bukur", ka thënë Raggi.

SHKURT 
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PRISHTINË, 11 SHKURT - Ekipi i
Gjakovës e ka fituar edicionin e
shtatë me radhë të turneut
"Kupa e Qyteteve" në futsall, që
organizohet tradicionalisht nga
Federata e Futbollit e Kosovës,
gjegjësisht Komisioni për

Futsall, në nderim të heronjve
të kombit Zahir Pajaziti, Hakif
Zejnullahu e Edmond Hoxha.
Pas një loje tejet interesante
dhe me aksione atraktive, në
fund fitores iu gëzua ekipi i
Gjakovës, me rezultat 5:4 ndaj

Skenderajt. Golat për gjako-
varët i shënuan Arbër Dobroshi
(3'), Ramadan Alaj (21', 34'),
Nexhip Selimi (23') dhe Halim
Selmanaj (27'), derisa për
drenicasit golat i shënuan
Florim Thaqi (8'), Erkan Seferi

(14'), Blend Balaj (32')
dhe Fatmir Balaj (36').
Lojtari më i mirë i
turneut u shpall Halim
Selmanaj, kurse portieri
më i mirë u shpall Alfred
Prençi. Ndërkaq, trofeu i

golashënuesit më të mirë i
takoi Arbër Dobroshit. 

Gjakova, ffituese ee tturneut ""Kupa ee QQyteteve"

PRISHTINË, 11 SHKURT - Drejtuesit e
Komitetit Olimpik të Kosovës
(KOK), presidenti Besim Hasani
dhe nënpresidenti i parë, Memli
Krasniqi, morën pjesë në
Asamblenë Gjenerale të Aleancës
Globale për Integritetin e Sportit
(SIGA) dhe Forumin e Integritetit
të Sportit, të mbajtur për dy ditë
në ambientet e CONI-t në Romë
të Italisë. Asambleja zgjodhi
organet e reja drejtuese, duke
konfirmuar për kryeshef ekzeku-
tiv të SIGA-s, Emanuel Macedo
de Medeiras, kurse për kryesues
të ICSS, Mohammed Hanzab. Po
ashtu, u zgjodh edhe Këshilli i ri i
SIGA-s. 
Në forum u diskutuan çështje të
ndryshme të integritetit dhe qev-
erisjes së mirë në sport.
Asambleja kryesohej nga Franco
Fratini, ish-ministër i Jashtëm i
Italisë.
Pas zgjedhjes së Këshillit të SIGA-s,
si organi më i lartë i organizatës, u
zgjodhën pesë komisione të

përhershme e në njërën nga këto
komisione, konkretisht në komi-
sionin për Qeverisje të Mirë në
Sport, si anëtar u zgjodh edhe
Memli Krasniqi, nënpresident i
parë i KOK-ut. "Besim Hasani
dhe Memli Krasniqi patën takime
të shumta me anëtarët e Këshillit
të SIGA-s dhe të komisioneve të
përhershme dhe kontribuuan
për plotësimin e rekomandimeve
për strategjinë e zhvillimit të

SIGA-s. Në pjesën e planit
veprues për vitin 2018 u arrit
pajtueshmëria për organizimin e
përbashkët KOK-SIGA, të
Forumit Rajonal në Prishtinë. Për
datën e saktë kur do të mbahet
Forumi Rajonal dhe për shtetet
pjesëmarrëse do të vendoset në
javët në vijim. KOK-u është 
anëtar i SIGA-s që nga themelimi
i saj në janar të vitit të kaluar",
thuhet në njoftimin e KOK-ut.

BOSTON, 11 SHKURT - Clevelandi
fitoi 91-89 ndaj Miamit, një fitore
me përmbysje e skuadrës së
Cavaliersit që korri suksesin e 31-
të sezonal në NBA. Një përballje
mes dy ekipesh që synojnë tit-
ullin në Lindje, ndaj edhe takimi
ka qenë i hapur dhe me rivalitet.
Madje Cavaliersi përmbysi
shifrat në fund falë 24 pikëve e 11
rebaundeve të LeBron Jamesit,
duke i bërë të pavlefshme 18
pikët e Dragiqit për miqtë. Në
krye të renditjes në Konferencën
e Lindjes qëndron Bostoni, që
fitoi 103-73 ndaj New Yorkut,
ndeshje e dominuar nga basket-
bollistët e Celticsit, me 6 lojtarë
që realizuan mbi 10 pikë (Morrisi
20 pikë, më i miri). Fitoren e
vetme jashtë fushës e korri
Charlotte, që mposhti 123-110
Atlantan, sfidë e dominuar nga
miqtë, ku diferencën e bëri
Walkeri, autor i 38 pikëve, rapor-
ton "Telesport". Humbet sërish
skuadra e Lakersit, që u ndal nga
Orlando, që triumfoi 127-105,
duke korrur fitoren e 16 sezonale.
Shtatë lojtarë të skuadrës
vendëse realizuan mbi 10 pikë,

me Speights që realizoi 21 pikë,
më i miri në parket. Portlandi
mposhti 124-108 Chicagon dhe
korri suksesin e 30 sezonal, fitore
që e afron me zonën e "play-off"-
it. Ndeshje fantastike e
McCollum, autor i 50 pikëve,
duke bërë diferencën në fushë.
Sukses i vështirë për Indianan, që
mposhti 105-101 Memphisin,
ndeshje e hapur deri në fund.
Vendimtar për vendësit ishte
Bogdanoviqi me 21 pikë,
mbështetur edhe nga 6 lojtarë të
tjerë që realizuan mbi 10 pikë.
Phoenixi fitoi 102-88 ndaj

Dallasit, një përballje mes dy
ekipesh që kanë zhgënjyer këtë
sezon (Jackson 21 pikë).

Hasani dhe Krasniqi në Asamblenë
e Përgjithshme të SIGA-s

Bostoni e Clevelandi bëjnë
detyrën, tjetër humbje për
Lakersat e Dallasin

REZULTATET 

Indiana - Memphis 105-101
Orlando - Lakers 127-105
Atlanta - Charlotte 110-123
Brooklyn - Philadelphia 116-108
Cleveland - Miami 91-89
Boston - New York 103-73
Portland - Chicago 124-108
Phoenix - Dallas 102-88
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Premtim Gashi, shpallë të pavlefshme doku-
mentet e shkollës së mesme si dhe diplomën e
shkollës "28 Nëntori" Prishtinë.

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

Agjencia për patundshmëri "SAZANI", kërkon
për blerje dhe lëshojmë me qira: banesa, shtëpi,
lokale, troje dhe toka. Ndërmjetësojmë me kor-
rektësi si dhe shesim disa sosh. Numri 
kontaktues: 044-207-474.

Shes shtëpinë në rrugën "Haxhi Zeka" afër
Shkollës Teknike në Prishtinë. Çmimi sipas 
marrëveshjes. Tel: 049-909-641.

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

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.

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.

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

Lëshoj banesën me qira, e cila gjendet
prapa AAK-së, me kushte të volitshme dhe
po ashtu me çmim të volitshëm. Për infor-
mata më të hollësishme na kontaktoni në
numrin e telefonit: 044-162-783.

Lëshohet 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.

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.

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.

Lëshoj banesën e re me qera në qendër
prapa teatrit Kombëtar, me sipërfaqe prej: 60
m2. Banesa ka një dhomë gjumi, sallon dhe
kuzhinë. Ka të gjitha pajisjet. Çmimi: 300 €uro.
Banesa lëshohet për afate të gjata dhe të
shkurtra. Informata në tel: 049\44-888-801
(viber)

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

Lëshoj banesën një dhomshe me qira , ne
lagjen Dardania afër Postës Kryesore (posta e
Madhe) Kroi i Bardhe, banesa është e mobiluar
tërësisht.  Për informata lajmërohuni në tel:
044/558-894 Prishtinë.

Lëshoj me qira banesën e mobiluar te sal-
loni i mobileve "ALBED" në Fushë Kosovë.
Banesa i ka 65 metra katrorë dhe është e gat-
shme për banim. Më shumë informata në:
044/706-079.

Lëshoj banesën me qira në lagjen
"Ulpiana" në Prishtinë, afër AAK-së. Banesa
është e mobiluar komplet. Për informata
mund të na kontaktoni në këtë numër të tele-
fonit: 044-162-783, si dhe në të njëjtin numër
në viber. 

Kërkojmë 4 bashkëbanuese, studente,
banesa gjendet te Parku i qytetit, kati i I-rë, ka
3 dhoma, banjo , ballkon, çmimi për person
është 50 euro plus shpenzimet .   Për info:
045/699-221.

Lëshohet me qira banesa në lagjen Bregu i
Diellit te furra Qërimi 2. Banesa është në katin
e tretë, ka sallon dhe kuzhinë si dhe dy dhoma
të fjetjes. Numri i telefonit: 044 332 640. 

Lëshohet banesa me qira në Prishtinë në
lagjen "Ulpiana", afër AAK-së. Për informata
lajmërohuni në tel: 044/162-783

Lëshoj banesë me qira në Ulpianë, tek
Fontana në: E 30-3A, nr.27, kati -IV-. Çmimi
sipas marrëveshjes në info: 044-132-368.

Kërkoj dy bashkëbanuese, mundësisht të
cilat janë duke punuar. Banesa gjendet në
qendër të qytetit në Prishtinë përball
Prokurorisë së shtetit (ish-ndërtesa e OSBE-
së, ose ish-ndërtesa e Bankës së Lubjanës),
rruga "Hajdar Dushi", afër shtabit kryesor të
Policisë së Kosovës. Banesën mund ta shiheni
çdo ditë. Numri i telefonit: 049/402-518.

Shesim banesën dy dhomëshe në Ulpiana
D8 h3 Nr 15 kati 3 ndërtim i vjetër, e rinovuar
komplet, me nxemje të qytetit , çmimi 77
000€. Informatat tel:049/400-958 dhe
044/627-387

Lëshoj banesën e pamobiluar (garson-
ierë) me qira. Banesa, e cila gjendet rrugës
për në Gërmi, 150 metra afër Kolegjit
Amerikan A.U.K, ndodhet në katin 5. Çmimi
130 euro. Tel: 049/705-503 dhe 049/662-211.

Lëshoj garsonierën me qira 13 m2 kati i IV
(katër) në Lagjen Ulpiana. Çmimi 150 euro.
Për info: 044/637-546.

Lëshoj banesën me qira në lagjen Ulpiana
objekti C7 kati i 3 hyrja e II-të nr 11 ka 50 m2
dy dhomshe , një banjo, kuzhinë të gjitha të
reja, është e përshtatshme  për zyre edhe apo
ordinancë. Për informata nr tel; 044/641-524
dhe + 46705793508.

Kërkoj punëkryes për ndërtimin e serrës
4000 metra katrorë. Shefqet Shala, B.I.-
Skenderaj. Tel.044-499-713.

Kërkoj punëkryes për ndërtimin e serrës
4000 metra katrorë. Hasan Osmani, B.I.-
Skenderaj. Tel. 044-355-579.

Kërkoj punëkryes për ndërtimin e serrës
4000 metra katrorë. Ensari - Bujk, Drenas.
Tel. 049-250-828.

Lëshoj me qira lokalin përballë spitaleve
në Ulpianë në Prishtinë, D8 me 50m2 i për-
shtatshëm për ordinancë, barnatore, labora-
tor etj. Për më shumë indor në tel: 044-312-
215.

Lëshoj banesën me qira e cila gjendet
mbi "Kurriz" në lagjen "Dardania" në
Prishtinë. Hyrja e 7 kati i 9. Banesa ka 45
metra katror me inventar. Banesa lëshohet
prej 01.08.2015 çmimi 200 euro pa ndërm-
jetësues.  Numri kontaktues: 044 672 439 

Banesa gjendet mbi kurriz Hyrja e 7 kati
i 9. Banesa ka 45 metra katror me inventar.
Banesa lëshohet prej 01.08.2015 çmimi 200
euro pa ndërmjetësues.  Numri kontaktues:
044 672 439 

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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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.


