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Ish-ambasadori i Maqedonisë në
Bruksel, profesori Blerim Reka, ka
thënë se strategjia e zgjerimit të
Bashkimit Evropian për vendet e
Ballkanit Perëndimor, e cila do të
publikohet sot (e martë), nuk duhet
të jetë selektive dhe preferenciale.
Në vend të preferencave të shteteve

të caktuara, Reka ka thënë se BE-ja
duhet të inaugurojë një strategji në
pako për integrimin e tërë Ballkanit
Perëndimor, për ta pamundësuar më
vonë bllokimin individual të secilit
kundër secilit. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re", ai
ka thënë se nga kjo strategji do të 

përfitojnë më së shumti Mali i Zi dhe
Serbia, duke u pranuar të parët në
BE, të pasuar nga Shqipëria dhe
Maqedonia, duke marrë statusin e
vendit kandidat, ndërsa Bosnja e
Hercegovina dhe Kosova mund të
mos përfitojnë për shkak të 
bllokadave të brendshme

FAQE
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LAJME SHKURT

Bushati: Për herë të parë
shkëmbime informacioni për
çamët

TIRANË, 55 SHKURT -
Përveç marrëveshjes
për "Detin", ministri
Bushati foli edhe për
Ligjin e luftës me
Greqinë dhe çësht-
jen çame.
Heqja e Ligjit të
luftës për ministrin e
Jashtëm Bushati do
të ndihmonte në fitimin e të drejtës së
pronësisë tek ata persona që ishte vendosur
sekuestro. "Për herë të parë një qeveri greke
e pranon zyrtarisht që kjo gjendje lufte është
relikt e së kaluarës që duhet të shfuqizohet.
Kemi kërkuar që Ligji i luftës, apo dekreti
mbretëror që sanksionoi regjimin e luftës
ndaj Shqipërisë dhe vuri në sekuestro kon-
servative një pjesë të mirë të pronave të
shtetit shqiptar, shtetasve shqiptarë, të qyte-
tarëve shqiptarë me kombësi greke, duhet të
shfuqizohet me një akt po të njëvlefshëm që
ka të njëjtën fuqi ligjore në sistemin juridik
grek. Ky akt nuk mund të ishte kurrsesi një
kontratë e dyanshme. Përmes këtij procesi
do të kemi situatë të re politike ndërmjet
Greqisë dhe Shqipërisë sikundër do u jepet
mundësia të tri kategorive ti drejtohen
instancave greke për të fituar të drejtën e
pronësisë. Do të kemi një çlirim jo thjesht
psikologjik po dhe mundësinë që këto tre
kategori të përfitojnë të drejtën pronësore siç
i takon", tha Bushati.
Ndërsa për çështjen çame, Bushati tha se për
herë të parë ka shkëmbim të dhënash mes
dy shteteve në rast se refuzohet kalimi për
shtetasit çam. "Dua të them që qeveria Rama
është e para që zyrtarisht në programin
qeveritar, e përfshiu këtë çështje si pjesë të
dosjes diplomatike. Në këtë çështje të dytë
më vjen mirë të deklaroj se me Qeverinë
greke jemi në një pozicion më të favorshëm
se para disa vitesh, sepse ka filluar shkëmbi-
mi i të dhënave, apo informacionit për rastet
kur i refuzohet hyrja në territorin grek të
qytetarëve shqiptarë që janë pjesë e komu-
nitetit çam", tha Bushati.

Ardi Veliu, drejtor i ri i
Policisë së Shtetit 

Tiranë, 55 sshkurt -
Duket se është gjetur
edhe drejtori i ri i
Policisë së Shtetit.
Burime mediatike
bëjnë të ditur se
është emëruar Ardi
Veliu. 
Veliu ishte emri më i
sponsorizuar nga
ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj.
Ky i fundit ka bërë edhe propozimin në
tryezën e Edi Ramës, i cili e ka firmosur. Veliu
zëvendëson në këtë post Haki Çakon e
shkarkuar pak javë më parë.
Ardi Veliu deri më tani ka mbajtur detyrën e
drejtorit të Policisë së Tiranës. Në një konkurs
të bërë pak ditë më parë për zëvendësuesit e
Çakos, Veliu doli i pari në listë.

BRUKSEL, 55 SHKURT - Komisioni Evropian
sot (e martë) do të dalë me një strategji të
re për Ballkanin Perëndimor, si përpjek-
je e radhës për ta nxitur dhe përshpejtu-
ar procesin e reformave. 
Në strategjinë e miratuar, e që do të pub-
likohet sot (e martë), vetëm Mali i Zi dhe
Serbia marrin afate kohore të qarta për
anëtarësimin. Strategjia thotë se si
Beogradi, ashtu edhe Podgorica mund
të jenë anëtare me të drejta të plota të
BE-së brenda vitit 2025. "Negociatat e
anëtarësimit janë duke u zhvilluar me
Malin e Zi dhe Serbinë. Me vullnet p
olitik, me reforma reale dhe të 
qëndrueshme, si dhe me zgjidhje 
përfundimtare të kontesteve me fqinjët,
këto dy vende do të jenë potencialisht të
gatshme për anëtarësim në vitin 2025",
thuhet në tekstin e Strategjisë së
Komisionit Evropian.
Sa i takon Shqipërisë nuk caktohet asnjë
afat kohor, por shprehet gatishmëria e
Komisionit për të rekomanduar hapjen
e negociatave të anëtarësimit në bazë të
kushteve të plotësuara. "Komisioni

është i gatshëm të përgatisë 
rekomandime për hapjen e negociatave
të anëtarësimit me Shqipërinë dhe 
Ish-Republikën Jugosllave të
Maqedonisë, në bazë të kushteve të
plotësuara. Me përpjekje dhe angazhim
të vazhdueshëm, Bosnjë e Hercegovina
mund të bëhet kandidate për 
anëtarësim. Kosova ka mundësi të bëjë
përparim të qëndrueshëm me zbatimin
e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit
dhe të avancojë në rrugën e saj evropi-
ane kur të lejojnë rrethanat objektive",
thuhet në dokumentin e BE-së.
Në këtë dokument BE-ja ashpërson
gjuhën në kapitullin për sundimin e
ligjit. "Sot, vendet tregojnë elemente të
qarta të shteteve 'të kapura', përfshirë
lidhje me krimin e organizuar dhe kor-
rupsionin në të gjitha nivelet e qeverisë
dhe administratës, si dhe përzierje të
fuqishme të interesave publike dhe pri-
vate", thuhet në të.
Strategjia po ashtu vë në dukje se në
rajonin e Ballkanit Perëndimor ekziston
"ndërhyrje e gjerë politike në media dhe

kontroll mbi to". "Gjyqësori i fuqishëm
dhe i pavarur, si dhe qeveritë dhe
administratat e përgjegjshme janë të
domosdoshme për të bërë ndryshime të
qëndrueshme shoqërore, të cilat janë të
nevojshme", thuhet në dokument.
Strategjia për Ballkanin Perëndimor vë
theksin mbi dy çështje të rëndësishme
që ndikojnë në të gjithë rajonin dhe që
duhet të zgjidhen përpara se ndonjë
vend i rajonit t'i bashkohet BE-së: 
dialogu midis Kosovës dhe Serbisë dhe
mosmarrëveshjet dypalëshe. "Nuk
mund të ketë qëndrueshmëri të përher-
shme në rajon pa normalizim efektiv
dhe gjithëpërfshirës të marrëdhënieve
midis Beogradit dhe Prishtinës, përmes
dialogut që e ndihmon BE-ja. Një 
marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht
e detyrueshme për normalizimin e

marrëdhënieve është urgjente dhe
vendimtare, në mënyrë që Kosova dhe
Serbia të përparojnë në rrugën evropiane",
thuhet në tekstin e Strategjisë, e cila
parashikon që një marrëveshje e tillë të
arrihet deri në fund të vitit 2019.

Komisioni Evropian do të dalë me një strategji të re për Ballkanin Perëndimor

Kosova dhe Serbia të arrijnë
marrëveshje ligjërisht 
të detyrueshme para 
se t'i bashkohen BE-së. 

"Përmes dialogut që e ndihmon BE-ja, një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht e
detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve është urgjente dhe vendimtare, në
mënyrë që Kosova dhe Serbia të përparojnë në rrugën evropiane", thuhet në tekstin e
Strategjisë, e cila parashikon që një marrëveshje e tillë të arrihet deri në fund të vitit 2019
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 55 SHKURT - Për herë të
parë presidenti i vendit, Hashim
Thaçi, të hënën ka marrë pjesë në
mbledhjen e Qeverisë, duke
nisur kështu një traditë të re 
institucionale të propozuar nga
kryeministri Ramush Haradinaj.
Në adresimin e tij për nder të
shënimit të dhjetëvjetorit të
shpalljes së pavarësisë së Kosovës,
shefi i shtetit ka përmendur arritjet
dhe sfidat për ndërtimin shtetëror
dhe institucional të Republikës së
Kosovës.  
Para kabinetit qeveritar presidenti
Thaçi ka porositur që të kultivohen
dhe kompletohen shenjat e iden-
titetit shtetëror të Kosovës. "Jemi
në prag të shënimit të 10-vjetorit të
shpalljes së pavarësisë për mua
dhe për secilin nga ju, mbi të gjitha
për qytetarët tanë duhet të jetë një
moment krenarie për rrugën tonë
të shtetndërtimit. Gjithashtu, jemi
në prag të publikimit të strategjisë
së Bashkimit Evropian për
Ballkanin Perëndimor, e cila pat-
jetër duhet të krijojë mundësi
unike për anëtarësim në BE për
Kosovën dhe tërë rajonin. Është
momenti i duhur i Bashkimi
Evropian që të konfirmojë se tërë
Evropa Juglindore i përket BE-së
dhe jo ideologjive Të tjera që
cenojnë vlerat dhe parimet
perëndimore", ka thënë Thaçi. 
Ai ka treguar se gjatë kësaj dekade
shteti i Kosovës ka shënuar të
arritura të mëdha, duke shtuar se

pritjet e qytetarëve kanë qenë më
të mëdha se sa mundësitë e
shtetit. "Mua më vjen mirë që për
10 vjet të shtetit tonë kemi
shënuar progres të vazhdueshëm
edhe pse jo gjithmonë aq sa e
meritojnë qytetarët tanë. Kërkesat
e qytetarëve kanë që shumë më të
mëdha se mundësitë që kemi
pasur si shtet. Por trendet janë
pozitive dhe një gjë e tillë duhet të
na motivojë të gjithëve që të ecim
përpara", ka thënë ai, duke
treguar për sfidat që ka pasur
Republika e Kosovës në rrugë-
timin e saj. "Shtetndërtimi për ne
nuk ka qenë aspak një proces i
lehtë për arsyet që ne i dimë.
Kosovës i është dashur shumë që
të përballet me sfida shumë më të
mëdha për të konsoliduar shtetësinë
tonë", është shprehur ai.
Si të arriturën kryesore të shtetit
gjatë kësaj periudhe dhjetëvjeçare,
i pari i vendit e ka përmendur
shtrirjen e sovranitetit në veri të
vendit. "Vetëm para 10 vitesh,
pjesa veriore e Kosovës ishte nën
kontrollin e strukturave ilegale të
Serbisë. Ndërsa realiteti i sotëm
atje është krejt ndryshe. Kemi
arritur të mbajmë zgjedhje 
komunale dhe qendrore sipas
Kushtetutës dhe ligjeve të
Kosovës, përmes të cilave qyte-
tarët tanë kanë zgjedhur liderët e
tyre. Kemi instaluar policinë dhe
gjyqësorin tonë. Në pikat kufitare
janë policët dhe doganierët tanë",
ka vlerësuar Thaçi.
Ai ka treguar se çka i duhet vendit
tash e tutje. "Fokus i yni duhet të

jetë zhvillimi ekonomik. Ishte his-
torike nënshkrimi i marrëveshjes
për ndërtimin e termocentralit
'Kosova e Re'. Rritja e mirëqenies
qytetare, rritja e cilësisë së arsimit,
rritja e kujdesit për familjet e
dëshmorëve, përkujdesja për 
veteranët e luftës, hapja e vendeve
të reja të punës, e shumë e shumë
çështje tjera mbeten prioritet të të
gjitha institucioneve të vendit", ka
thënë presidenti Thaçi.
Derisa ka numëruar sukseset,
Thaçi ka përmendur edhe 
aspiratat për të ardhmen si dhe
sfidat me të cilat ballafaqohet
shteti i Kosovës. "Edhe pse e dimë
se cili është destinacioni ynë pra
rruga për në BE dhe NATO nuk
është e lehtë dhe e shpejtë. Kjo
kërkon përkushtim dhe punë të
angazhuar për tejkalimin e sfidave
të menjëhershme dhe atyre 
afatgjata. Sfidat e menjëhershme
përfshijnë përmbushjen për liber-
alizimin vizave, transformimin e
shpejt të FSK-së në Forca të
Armatosura, luftimin e ekstrem-
izmit dhe radikalizmit, si dhe 
ruajtjen e partneritetit me
bashkësinë ndërkombëtare", ka
deklaruar Thaçi. 
Ai ka folur edhe për çështjen e
demarkacionit me Malin e Zi dhe
atë të Gjykatës Speciale. 
Thaçi ka thënë se demarkacioni
duhet të ratifikohet në Kuvend,
kurse për Gjykatën Speciale ka
pohuar se është një padrejtësi 
historike por, megjithatë, ai ka
thënë se Kosova do t'i kryejë të
gjitha obligimet ndërkombëtare.

Tri ppropozimet ee 
presidentit ppër QQeverinë 

Në adresimin e tij, presidenti
Hashim Thaçi i ka propozuar
kabinetit qeveritar edhe realizimin
e tri projekteve. "Së pari, shteti i
Kosovës ka nevojë për ndërtimin
e kompleksit rezidencial të insti-
tucioneve shtetërore të Kosovës si
domosdoshmëri e kohës dhe

prezantimin real të zhvillimit të
Kosovës. Së dyti, vuajtjet tona
shekullore dhe përpjekjet për liri
janë të ngulitura në mendjen e
secilit nga ne, por kjo nuk
mjafton. Kujtesës sonë kolektive
historike patjetër i duhet një
objekt muze, të cilin propozoj ta
quajmë Muzeu i Pavarësisë, në të
cilin do të ruhen dhe ekspozohen
artefaktet materiale të një procesi
të gjatë historik që pasqyron 
vuajtjet dhe përpjekjet për liri dhe
pavarësi. Së treti, kryeqyteti i
Kosovës, Prishtina, gjithashtu ka
nevojë për ndërtimin e një
obelisku të lirisë si monument i
kujtimit dhe i ndërtimit për 
sakrificën e të gjitha gjeneratave
për liri dhe pavarësinë e Kosovës,
para secilit do t'i nderonim

qytetarët e Kosovës dhe gjithë
miqtë tanë nga bota", ka thënë
presidenti Thaçi. 
Ai ka shprehur besimin e tij se
Qeveria do ta gjejë mënyrën e
duhur për t'i bërë reale këto 
projekte që, sipas tij, do të bëhen
pjesë e trashëgimisë historike të
Kosovës. Në anën tjetër, edhe
kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, është zotuar se në
mbledhjet e ardhshme të
Qeverisë do t'i adresojë këto
propozime. Me këtë adresim të
presidenti Thaçi ka filluar 
jetësimi i idesë së kryeministrit
Ramush Haradinaj që 
tradicionalisht, një herë në vit,
kabinetit qeveritar t'i adresohen
presidenti i vendit dhe 
kryeparlamenatari.

Presidenti i Republikës, Hashim Thaçi, mban fjalim para kabinetit qeveritar

Thaçi: Të kultivohen shenjat e identitetit
shtetëror të Kosovës

Në adresimin e parë para kabinetit qeveritar, pres-
identi Hashim Thaçi ka kërkuar të kultivohen dhe
kompletohen shenjat e identitetit shtetëror të
Kosovës. Duke përmendur arritjet dhe sfidat në
ndërtimin shtetëror dhe institucional të Republikës
së Kosovës, ai i ka propozuar Qeverisë ndërtimin
e një kompleksi rezidencial të institucioneve
shtetërore, ndërtimin e muzeut të pavarësisë dhe
ndërtimin e obeliskut të lirisë

Subjektet politike opozitare
kanë kundërshtuar propozimin
e presidenti Hashim Thaçi që i
ka bërë Qeverisë për ndërtimin
e një kompleksit rezidencial të
institucioneve shtetërore.
Zyrtarët e Lëvizjes Vetëvendosje
dhe ata të Lidhjes Demokratike
të Kosovës kanë thënë se në
rrethanat në të cilat po kalon
vendi, ndërtimi i një kompleksi
të tillë është i paarsyeshëm.
Deputetja e Lëvizjes
Vetëvendosje, Albulena Haxhiu,
ka thënë se ky propozim është
absurd. "Ndërtimi i një kom-
pleksi rezidencial është ide dhe
propozim sa absurd aq edhe i
gërditshëm, sidomos në këto
rrethana nëpër të cilat po kalon
vendi dhe qytetarët", ka shkruar
Haxhiu në llogarinë e vet në
"Facebook".  

Ndërsa deputeti i LDK-së, Lumir
Abdixhiku, në profilin e vet në
"Facebook" ka shkruar se
Kosova ka nevojë për spitale më
të mira e jo për godina
shtetërore. "Kosova nuk ka
nevojë për komplekse reziden-
ciale e godina shtetërore. Kosova
ka nevojë për spitale më të mira,
shtretër e barna më shumë.
Vizitoni pak spitalet shtetërore
dhe shihni mjerimin aty. Kosova
ka nevojë për arsim më cilësor,
për dije më shumë. Ka nevojë
për gjykata më të forta. Tek pasi
t'i kemi përfunduar punët në
shëndetësi, arsim e gjyqësi, tek
atëherë mund të flasim për zyrat
e politikanëve, të kolegëve të mi.
Propozimi për komplekse të reja
të institucioneve në këtë kohë
është veçse naiv", ka shkruar
Abdixhiku.

Opozita kundërshton
propozimin e

presidentit Thaçi
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 55 SHKURT - Ish-
ambasadori i Maqedonisë në
Bruksel, njëherësh profesor i
marrëdhënieve ndërkombëtare,
Blerim Reka, ka thënë të hënën
se kërcënimi rus ka kthyer
Ballkanin Perëndimor në orbitën
e Brukselit. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re",
ai ka theksuar se strategjia e
zgjerimit të Bashkimit Evropian
për vendet e Ballkanit
Perëndimor (e cila do të publiko-
het sot), përkatësisht premtimet
për vitin 2025, mund të jenë
kredibile vetëm nëse nuk janë
selektive. Sipas Rekës, në vend të
preferencave të shteteve të cak-
tuara, BE-ja duhet të inaugurojë
një strategji në pako për inte-
grimin e tërë Ballkanit në BE, për
ta pamundësuar më vonë
bllokimin individual të secilit
kundër secilit. Në këtë kontekst,
ai ka theksuar se BE-ja në një anë
hoqi dorë nga "Evropa me dy
shpejtësi", ndërkaq nëse aplikon
pranimin selektiv atëherë vetë
do ta legalizojë diferencimin e
Ballkanit në dy kategori: ato
shtete që do t'i pranojë dhe të
tjerat që do t'i lë të presin. 
Reka ka vlerësuar se nga kjo
strategji Serbia dhe Mali i Zi janë
vendet që do të përfitojnë më së
shumti. Sipas tij, edhe Shqipëria
edhe Maqedonia mund të përfi-
tojnë diçka, kurse Bosnja e
Hercegovina dhe Kosova do të
presin me vite. Ai ka thënë se
Mali i Zi do të përfitojë për shkak
të tërheqjes nga Rusia, kurse
Serbia do të joshet në mënyrë që
të dalë nga influenca ruse. "Pra,
në vend të preferencave ndaj
shteteve të caktuara, duhet inau-
guruar një strategji për integrim-
in e tërë Ballkanit në BE, për ta
pamundësuar më vonë
bllokimin individual të secilit
kundër secilit. Nëse tash do ta
aplikonte pranimin selektiv
atëherë BE-ja vetë do ta legali-
zonte diferencimin e Ballkanit në
dy kategori: në ato shtete që do
t'i pranojë dhe të tjerat që do t'i lë
të presin me vite. Se çka do të
ndodhte me një anëtarësim të
tillë selektiv vetëm mund të
paramendohet, nëse bie fjala,

nesër Serbia do të anëtarësohej
para Shqipërisë apo Kosovës.
Vetoja e saj do t'i bllokonte këto
dyja me vite, me çfarë do të 
riktheheshin armiqësitë 
tradicionale ballkanike. Druaj se
anëtarësimi selektiv dhe jo në
pako i tërë rajonit, në vend të
evropianizimit të Ballkanit, do ta
ballkanizonte Evropën", është
shprehur Reka. Megjithatë, ai ka
thënë se pika pozitive nga
strategjia e BE-së do të 
jetë kërkesa ndaj Serbisë për 
normalizimin e plotë të
marrë*dhënieve me Kosovën
deri në vitin 2019, me një mar-
rëveshje juridikisht obliguese, e
cila do t'ia mundësonte Kosovës
anëtarësimin në Këshillin e
Evropës, në OSBEdhe në OKB. 

Gjeopolitika rrikthen 
zgjerimin ee BBE-ssë nnë

Ballkan

"Epoka ee rre": Z. Reka, sot (e
martë) do të publikohet
strategjia e zgjerimit të
Bashkimit Evropian (BE) për
vendet e Ballkanit Perëndimor.
Cilat janë pritjet e juaja në këtë
drejtim? 
Reka: Po dëshmohet ajo që tash e
sa vite po mundohem ta shpje-
goj, se vetë procesi i zgjerimit të
Bashkimit Evropian ishte, para
së gjithash, gjeopolitik dhe më
pak teknik. Zgjerimi i madh i vitit
2004 rrumbullakoi tërheqjen e
kufirit verilindor të BE-së (me
pranimin e ish-shteteve komuniste
të Evropës Qendrore dhe
Lindore) dhe atij juglindor (me
pranimin e shteteve mesdhetare
si Qipro dhe Malta). E njëjta po
ndodh me Ballkanin Perëndimor
sot. Derisa Rusia dhe ISIS-i nuk
kërcënuan seriozisht sigurinë
evropiane, Ballkani neglizhohej
me vite sepse nuk kishte peshë
gjeopolitike. Me shtimin e këtyre
kërcënimeve verilindore dhe
juglindore edhe Brukseli
ndryshoi qasjen e deritashme të
status quos ndaj rajonit tonë.
Prandaj, pas pesëmbëdhjetë
vjetësh nga agjenda e Selanikut
(2003), BE-ja po ristarton zgjer-
imin në rajon, pas një pauze tejet
të gjatë. Ky dinamizim vjen më
tepër si përgjigje gjeopolitike e

Brukselit, ndaj sfidës se lënia
eventuale e Ballkanit Perëndimor
jashtë BE-së do ta nënkuptonte
afrimin buzë kufijve jugorë të 
BE-së, të këtyre sfidave të
jashtme lindore. Prandaj, më 6
shkurt në Strasburg, Komisioni
Evropian do të dalë me një
strategji të re për zgjerimin në
Ballkanin Perëndimor, kurse dy
muaj më vonë edhe me raportet
e progresit për secilin vend të
Ballkanit. Pasi që të prezantojë
këtë strategji të re, kryetari i
Komisionit Evropian, Jean
Claude Juncker, më 26 shkurt do
t'i vizitojë shtetet e Ballkanit,
duke e përmbyllur rrugëtimin e
tij në rajon me takimin në Sofje,
me presidencën bullgare të 
BE-së. Po në kryeqytetin bullgar,
në maj do të mbahet samiti
Bashkimi Evropian - Ballkani
Perëndimor për t'u përmbyllur
ky itinerar i ngjeshur, ndërsa në
qershor të këtij viti do të mbahet
Samiti i rregullt i Këshillit
Evropian.

Pse aanëtarësim 
preferencial, kkur mmundet

në ppako?

"Epoka ee rre": Mund të na 
tregoni për secilin vend veç e veç
se çfarë do të përfitojë nga ky
dokument?
Reka: Jo zyrtarisht, së paku nga
draftet që po qarkullojnë këto
ditë, duket se Komisioni
Evropian do të përdorë një qasje
selektive, me të cilin tërë
Ballkanin Perëndimor do ta 
vendosë brenda një trajtimi të
diferencuar për të mos thënë të
preferencuar. Vetë BE-ja me vite
ishte kundër 'Evropës me dy
shpejtësi', ndërkaq nëse aplikon
këtë pranimin selektiv siç flitet,
vetë do ta legalizojë diferencimin
e Ballkanit në dy kategori: në ato
shtete që do t'i pranojë të parat
(Serbinë dhe Malin e Zi) dhe të
tjerat që do t'i lë të presin me vite
(Shqipërinë, Maqedoninë,
Bosnje e Hercegovinën dhe
Kosovën). Mali i Zi dhe Serbia e
'fituan' këtë status të privilegjuar
në Bruksel me premtimin për
anëtarësim në vitin 2025, shkaku
i frikës ruse. Pra, 'dy të preferuarit
e Junckerit' shpejtësinë e lëvizjes

anëtarësuese e fituan falë sfidave
gjeopolitike. Mali i Zi shkaku i
tërheqjes nga Rusia, me të cilën
kishte raporte të afërta deri në
vitin 2016, kurse Serbia, që të
joshet që të dalë nga influenca
ruse. Realisht, pres që BE-ja sivjet
do t'i japë datë për fillimin e

negociatave anëtarësuese
Shqipërisë dhe Maqedonisë.
Mirëpo Bosnja e Hercegovina
(shkaku i bllokadës institucionale
nga Republika Serbska) dhe
Kosova (shkaku i demarkacionit
dhe korrupsionit) sivjet vështirë
se do ta marrin statusin e 

Flet për "Epokën e re", Blerim Reka

BE-ja ta aplikojë strategjinë e zgjerim
Ish-ambasadori i Maqedonisë në Bruksel, profesori Blerim Reka, ka thënë se
strategjia e zgjerimit të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor,
e cila do të publikohet sot (e martë), nuk duhet të jetë selektive dhe preferenciale.
Në vend të preferencave të shteteve të caktuara, Reka ka thënë se BE-ja
duhet të inaugurojë një strategji në pako për integrimin e tërë Ballkanit
Perëndimor, për ta pamundësuar më vonë bllokimin individual të secilit
kundër secilit. Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re", ai ka thënë
se nga kjo strategji do të përfitojnë më së shumti Mali i Zi dhe Serbia, duke u
pranuar të parët në BE, të pasuar nga Shqipëria dhe Maqedonia, duke marrë
statusin e vendit kandidat, ndërsa Bosnja e Hercegovina dhe Kosova mund
të mos përfitojnë për shkak të bllokadave të brendshme
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kandidates. Në vend të kësaj
qasje selektive dhe preferenciale
të BE-së, Brukseli duhet ta
aplikojë strategjinë e zgjerimit në
pako për tërë Ballkanin
Perëndimor apo asgjë më tepër
nga ajo që bëri në vitin 2004 kur
në pako pranoi në gjirin e vet 12

shtete të reja anëtare nga Evropa
Qendrore dhe Lindore dhe nga
ajo mesdhetare. Pra, në vend të
preferencave ndaj shteteve të
caktuara, duhet inauguruar një
strategji për integrimin e tërë
Ballkanit në BE, për ta pamundë-
suar më vonë bllokimin individ-

ual të secilit kundër secilit. 
Nëse tash do ta aplikonte pran-
imin selektiv, atëherë BE-ja vetë
do ta legalizonte diferencimin e
Ballkanit në dy kategori: në ato
shtete që do t'i pranojë dhe të
tjerat që do t'i lë të presin me vite.
Se çka do të ndodhte me një 

anëtarësim të tillë selektiv vetëm
mund të paramendohet, nëse 
bie fjala, nesër Serbia do të 
anëtarësohej para Shqipërisë apo
Kosovës? Vetoja e saj do t'i
bllokonte këto dyja me vite, me
çfarë do të riktheheshin
armiqësitë tradicionale ballka-

nike. Druaj se anëtarësimi 
selektiv dhe jo në pako i tërë
rajonit, në vend të evropianizimit
të Ballkanit, do ta ballkanizonte
Evropën. 

"Epoka ee rre": Pra, ka rrezik të jenë
të sakta raportimet se Kosova nuk
do të jetë pjesë e kësaj strategjie
në kuptimin që nuk do t'i 
përcaktohet perspektiva e qartë
evropiane? 
Reka: Kishte shumë spekulime në
këtë temë, deri tek ato se Spanja
ishte kundër futjes së Kosovës në
grup me shtetet e tjera të Ballkanit
në këtë strategji të zgjerimit të BE-së.
Nuk di nëse mund t'u besohet
raportimeve të tilla mediale,
sepse fillimisht strategjia është
dokument i Komisionit Evropian
dhe jo i Këshillit Evropian (ku
Spanja si dhe çdo shtet anëtar
kanë veton në vendimmarrje).
Spanja eventualisht mund të
kundërshtojë në Këshillin
Evropian në samitin e rregullt të
qershorit, por nuk besoj as aty,
sepse kaluan disa samite të 
rregullta të Këshillit Evropian, ku
ishte e pranishme edhe Spanja
dhe deri më tash askush, madje
asnjëra nga ato pesë shtete
anëtare që nuk e njohën Kosovën,
nuk e kishin kundërshtuar në
vitet e fundit përfshirjen e
Kosovës në strategjinë e zgjerimit
të BE-së. 
Mendoj se Komisioni Evropian
përcjell logjikën kompromise sa i
përket Kosovës tash e sa vite, duke
ekuilibruar me kujdes midis pesë
shteteve anëtare të BE-së që nuk e
kanë njohur Kosovën dhe 
politikës së Komisionit Evropian
që Kosova, megjithatë, të mos
lihet anash procesit të zgjerimit.
Pika pozitive për Kosovën nga kjo
strategji është ajo që BE-ja do të
kërkojë nga Serbia: normalizimin
e plotë të marrëdhënieve me
Kosovën deri në vitin 2019, me një
marrëveshje juridikisht oblig-
uese. Ky vokabular, si rëndom,
standard konfuz i Brukselit, nuk
është i qartë, prandaj ngjallë
shumë interpretime deri tek ato se
në vitin tjetër Serbia dhe Kosova
do ta njohin reciprokisht njëra-
tjetrën si shtete. Po edhe sikur kjo
të mos ndodhë, interpretimi më
minimal udhëzon se Kosovës, me
këtë marrëveshje ndërkombëtare
të nënshkruar nga Beogradi, do t'i
hapej rruga për anëtarësimin e saj
në Këshillin e Evropës, në OSBE
dhe në OKB, ndërkaq Serbisë ajo
për finalizimin e negociatave për
kapitujt anëtarësues me BE-në.
Nuk mund të spekuloj tash për
përmbajtjen e kësaj marrëveshjeje,
por nëse Serbia në vitin 2019 do të
nënshkruante një traktat
ndërkombëtar për, siç thuhet,
'normalizim të marrëdhënieve'
me Republikën e Kosovës, atëherë
cilat do të ishin argumentet
bllokuese të Rusisë në OKB apo të
pesë shteteve anëtare të BE-së.

mit në pako për Ballkanin Perëndimor
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PRISHTINË, 55 SHKURT (ER) -
Ministri i Forcës së Sigurisë së
Kosovës, Rrustem Berisha, ka
pritur të hënën në takim shefin
e misionit diplomatik të
Republikës së Çekisë në vendin
tonë, Ivo Silhavy.
Në takim u bisedua për mar-
rëdhëniet jashtëzakonisht të
mira ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe asaj të Çekisë, si
dhe për nevojën e zhvillimit,
avancimit dhe shtimit të këtyre
marrëdhënieve edhe në fushën
e sigurisë ndërmjet dy vendeve
tona në të ardhmen. 
Ministri Berisha e ka njoftuar
shefin e misionit diplomatik
çek, Ivan Silhavy, mbi ambi-
entin e sigurisë në vend, sfidat
rajonale, zhvillimin dhe profe-
sionalizimin e FSK-së si dhe
planet për të ardhmen, me
theks transformimin e FSK-së
në Forcë të Armatosur, e cila do
të jetë në shërbim të gjithë

qytetarëve të vendit.
Gjithashtu, ministri Berisha e
ka njoftuar ambasadorin e

Çekisë mbi përfshirjen e
komuniteteve në FSK, inte-
grimin e tyre, pastaj integrimin

e gjinisë femërore si dhe për
interesimin dhe përkushtimin
e Ministrisë dhe FSK-së për

zgjerimin e bashkëpunimit me
vendet anëtare dhe atyre që
aspirojnë NATO-n.
Ministri Berisha ka shprehur
gatishmërinë për konkretiz-
imin e bashkëpunimit edhe me
Ministrinë e Mbrojtjes të Çek-
isë nëpërmjet një marrëveshje-
je zyrtare të bashkëpunimit
dypalësh. 
Nga ana e tij, shefi i misionit
diplomatik të Çekisë në
Republikën e Kosovës,  Silhavy,
u shpreh i gatshëm për
inicimin e idesë së ministrit
Berisha në drejtim të arritjes së
marrëveshjes së bashkëpunim-
it ndërmjet të dy ministrive
dhe dy vendeve tona, ndërkaq
një kontribut drejt arritjes së
saj, siç tha ai, është edhe
angazhimi i atasheut të
Mbrojtjes të Republikës së
Çekisë i akredituar në Tiranë, i
cili do ta mbulojë edhe
Republikën e Kosovës.

Berisha: Transformimi i FSK-së do të jetë 
në shërbim të të gjithë qytetarëve 

PRISHTINË, 55 SHKURT (ER) - Shefi
i grupit parlamentar i Lidhjes
Demokratike të Kosovës (LDK),
Avdullah Hoti, së bashku me
deputetët Vjosa Osmani, Lumir
Abdixhiku, Doruntinë Maloku,
Driton Selmanaj, Ilir Deda dhe
Korab Sejdiu, kanë pritur të
hënën në takim shefen e Zyrës
së Bashkimit Evropian në
Kosovë, Nataliya Postolova. Në
këtë takim është diskutuar 
lidhur me situatën e
përgjithshme në vend, me
theks të veçantë për zhvillimet
e fundit lidhur me marrëvesh-
jen për shënimin e vijës
kufitare me Malin e Zi, me
ç'rast Hoti ka shprehur
kundërshtimin grupit parla-
mentar të LDK-së lidhur me

heqjen e kësaj pike nga rendi i
ditës për seancën e radhës.
Shefja e Zyrës së BE-së, Natalia
Apostolova, i ka informuar
deputetët e grupit parlamentar
të LDK-së se Zyra e BE-së në
Kosovë do ta bëjë publike
strategjinë e zgjerimit për
vendet e Ballkanit Perëndimor.
Po ashtu, Apostolova i ka 
njoftuar deputetët për prior-
itetet e BE-së për periudhën e
ardhshme. Gjatë këtij takimi
shefi i grupit parlamentar i
LDK-së, Avdullah Hoti, ka
falënderuar Apostolovën për
bashkëpunimin e deritan-
ishëm si dhe për përpjekjen e
BE-së për ta ndihmuar
Kosovën në procesin e 
integrimit evropian.

Deputetët e LDK-së nuk ndryshojnë 
qëndrim për demarkacionin 

PRISHTINË, 55 SHKURT (ER) -
Këshilli për Mbrojtjen e të
Drejtave dhe Lirive të Njeriut
(KMDLNj) përmes një letre të
hapur drejtuar të parit të
Prishtinës, Shpend Ahmeti,
ka shprehur shqetësimin lid-
hur me gjendjen e varrezave
në kryeqytet. 
Ky këshill ka vlerësuar gjend-
jen e varrezave katastrofale
përderisa kujdesin ndaj tyre e
ka quajtur politik.
"Mirëmbajtja dhe kujdesi për
varrezat ortodokse dhe të

krishtera (katolike) është
kryesisht e natyrës politike
dhe kujdesi për to rritet
vetëm kur ato dhunohen apo
vandalizohen e që kryesisht,
pa përfunduar hetimet, cilë-
sohen të natyrës politike dhe
etnike. Ose, pas ndërhyrjeve
të ndërkombëtarëve, ato
rregullohen sa për të thënë
sikur që edhe ndahet loka-
cioni përbashkësi fetare të
reja. Kurse gjendja e var-
rezave ku varrosen apo pre-
hen besimtarët islamë është

katastrofale, e turpshme dhe
nën çdo dinjitet. Kjo vlen
sidomos në lagjen 'Arbëria',
ku për shkak të punimeve
ndërtimore apo të reshurave
atmosferike, ka pasur 
dëmtime të varreve dhe
shembje të tyre", thuhet në
komunikatën e KMDLNj-së.
KMDLNj-ja ka kërkuar nga
komuna t'i ndërmarrë të
gjitha veprimet që të 
ndërpritet ky degradim i
hapësirës së varrezave, duke
krijuar hapësira të gjelbra.

KMDLNj-ja shqetësohet për gjendjen 
e varrezave në kryeqytet
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PRISHTINË, 5 SHKURT - Lajmi
se kryeministri i vendit,
Ramush Haradinaj, mund
të mos pajisej me vizë
amerikane, u bë temë
kryesore në ditët e fundit.
Por, kjo çështje mori fund
pasi i pari i ekzekutivit të
hënën ka marrë vizën e
Shteteve të Bashkuara të

Amerikës (ShBA), ku 
edhe pritet të udhëtojë së
shpejti për të qenë pjesë e
Lutjeve të Mëngjesit më 8
shkurt në Uashington. 
Lajmin e ka konfirmuar
për "Klan Kosova" 
zëdhënësja e Qeverisë,
Donjeta Gashi.
Kryeministri Haradinaj

gjatë qëndrimit në ShBA do
të ketë takime me kongre-
sistë dhe senatorë. Vetë
Haradinaj kishte thënë
përmes një postimi në llog-
arinë e vet në "Facebook",
se u ishte nënshtruar të
gjitha procedurave të 
rregullta dhe se po priste
vizën si të gjithë qytetarët.

Ramush Haradinaj merr vizën amerikane

Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 55 SHKURT - Kryesia e
Kuvendit të Kosovës, e drejtuar
nga Kadri Veseli, kryetar, ka
mbajtur të hënën mbledhjen e
radhës, në të cilën ka vendosur
që seanca e re plenare të mbahet
këtë të enjte në orën 10:00. Edhe
pse ishte paralajmëruar se në
këtë mbledhje pikë e rendit të
ditës të jetë demarkacioni me
Malin e Zi, një e gjë e tillë nuk
ndodhi në mungesë të 
konsensusit politik. 
Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli, pas mbledhjes së
kryesisë ka thënë se nuk do të
lejojë që Kuvendi të jetë skenë
teatrale ku persona të caktuar
synojnë t'i sqarojnë inatet 
personale, të cilat do të reflek-
tonin pastaj në ratifikimin e
kësaj marrëveshjeje. "Asgjë nuk
ka të jashtëzakonshme. Çështja

e demarkacionit është interes i
subjektivitetit ndërkombëtar të
shtetësisë së Kosovës", është
shprehur Veseli. Sipas tij, ratifikimi
i kësaj marrëveshjeje është një
mesazh i qartë se në çfarë
drejtimi do të ecë Kosova. "Ka
nevojë për një konsensus të
gjerë nacional. Nuk është vetëm
për liberalizimin e vizave, por
edhe një drejtim pozitiv i 
partneritetit të vendeve të NATO-s.
Kërkova mirëkuptim nga kryesia
që kjo pikë e rendit të ditës të jetë
në një moment të caktuar kur do
të ketë edhe një vendimmarrje
edhe më serioze. Kishte 
unanimitet, përveç LDK-së, e cila
kërkoi që kjo çështje të jetë 
menjëherë në rend dite", ka
deklaruar Veseli. 
Kurse shefi i grupit parlamentar i
Lidhjes Demokratike të Kosovës
(LDK), Avdullah Hoti, ka thënë se
çështja e demarkacionit është
shtyrë në një kohë të pacaktuar,

edhe pse, sipas tij, një vendim i
tillë nuk është veprim i duhur. Ai
ka theksuar se me vonesën e rati-
fikimit të demarkacionit më së
shumti po dëmtohen qytetarët.
"Tri vjet po bëhen që kjo temë sil-
let poshtë e lartë, në pamundësi
për t'u adresuar nga spektri poli-
tik. Ky koalicion është themeluar
për të marrë këtë vendim, por
edhe vendime të mëdha. Shihet
qartë se këta janë të shpartalluar
plotësisht në këto vendime. Unë
besoj se kështu nuk mund të

vazhdohet më. Vendit i duhet një
Qeveri e re që mund t'i adresojë
nevojat e qytetarëve dhe
vendimet që janë kapitale për të
ardhmen e vendit", ka thënë Hoti. 
Në seancën e të enjtes, pas
deklarimeve jashtë rendit të ditës
dhe pyetjeve të deputetëve,
Kuvendi do të shqyrtojë për herë
të parë katër projektligje. 
Më pas, deputetët pritet të deba-
tojnë sipas kërkesës së grupit
parlamentar të Lëvizjes
Vetëvendosje lidhur me dënimin

e disa aktivistëve të këtij subjekti
politik, si dhe për raportin e 100
ditëve të punës të Qeverisë, sipas
kërkesës së nënkryetarit të
Kuvendit, Kujtim Shala dhe
gjashtë deputetëve nënshkrues.
Po ashtu, do të mbahet 
interpelancë e kryeministrit
Ramush Haradinaj, sipas
kërkesës së grupit parlamentar të
LDK-së dhe atij të Vetëvendosjes,
lidhur me vendimin e Qeverisë
për rritjen e pagave të anëtarëve
të kabinetit qeveritar.

Nuk ka konsensus për 
demarkacionin

NJU JORK, 55 SHKURT (ER) - Për
herë të parë diaspora shqiptare
po përfaqësohet në nivel minis-
trash nga dy shtetet, Kosova dhe
Shqipëria.
Dardan Gashi, ministër i
Diasporës dhe Investimeve
Strategjike dhe Pandeli Majko,
ministër i Shtetit për Diasporën
në Qeverinë e Shqipërisë, kanë
nisur të hënën në objektin e
Konsullatës së Republikës së
Kosovës takimet e përbashkëta,
duke filluar me temën e mësimit
plotësues të gjuhës shqipe në
ShBA. 

Majko dhe Gashi së bashku
takuan drejtorët e shkollave
shqipe në qytetin e Nju Jorkut
me të cilët diskutuan për imple-
mentimin e marrëveshjeve
ndërshtetërore të nënshkruara
në fushën e bashkëpunimit për
diasporën ashtu edhe mar-
rëveshjen konkrete për
mësimin plotësues të gjuhës
shqipe. "I përulemi punës
suaj", ka thënë me këtë rast
Majko, i cili po në vizitën e tij të
parë në cilësi të ministrit të
Diasporës në ShBA, ka kërkuar
nga drejtorët e shkollave koor-

dinim më të mirë në të
ardhmen. 
Ndërkaq ministri i Diasporës
dhe Investimeve Strategjike,
Dardan Gashi, ka theksuar se
shkolla verore është një projekt
ambicioz që ka për qëllim të
sjellë në Kosovë dhe Shqipëri
nxënësit e moshave të
ndryshme të shkollës shqipe për
t'u njohur më mirë me atdheun
dhe me bashkëmoshatarët e
tyre. "Tani ky projekt për herë të
parë bëhet së bashku nga dy
ministritë në Kosovë dhe
Shqipëri", ka deklaruar Gashi.

Kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka shtyrë për
një kohë të pacaktuar shqyrtimin dhe votimin e
Projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së
demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe
Malit të Zi. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, pas
mbledhjes së kryesisë ka thënë se rreth kësaj
çështje ka nevojë për një konsensus më të gjerë
nacional

Shkolla shqipe në Nju Jork, adresë 
e parë e dy ministrave të Diasporës
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PRISHTINË, 55 SHKURT (ER) -
Njësitë e Doganës gjatë kësaj
fundjave arritën të parandalo-
jnë disa raste të tentimeve për
të futur mallra të ndaluara.
Sipas njoftimit të Doganës, në
aeroport gjatë kontrollit të
udhëtarëve që fluturonin nga
Zvicra, oficerët doganorë
përmes skanerit kanë vërejtur
që një prej udhëtarëve bartë
mjete të ndaluara për import. 
Pas kontrollimit të valixhes
është gjetur mall i ndaluar:

dylbi për armë (1 copë), pranga
(1 copë). Gjithashtu, në aero-
port përmes një fluturimi tjetër,
respektivisht nga Turqia është
kapur një pistoletë tek një prej
udhëtarëve. "Po ashtu, oficerët
doganorë kanë arritur të kapin
mbi një kilogram substancë
narkotike e fshehur në trupin e
njërit prej udhëtarëve në
pikëkalimin kufitar të
Vërmicës. Gjithashtu, gjatë
kontrollimeve rutinore një
automjet me targa të

Shqipërisë është ndaluar për
kontroll, në të cilin janë gjetur 1
500 euro të futura në librin e
automjetit, kurse ngasësit të
automjetit nën pantallona i
është gjetur substancë e
dyshuar narkotike e llojit mari-
juanë, e cila ishte e ndarë në dy
paketime të mbështjella me
qese. Personat dhe mallrat e
zbuluara janë dorëzuar tek
Policia e Kosovës për hetim të
mëtejme", është bërë me dije
në njoftimin e Doganës.

Dogana suksesshëm parandalon 
disa raste gjatë tentim-kontrabandës

PRISHTINË, 55 SHKURT - Ministri i
Ministrisë së Tregtisë dhe
Industrisë, Bajram Hasani, ka
pritur të hënën në takim
deputetin e vetëm shqiptar në
parlamentin e Serbisë, Fatmir
Hasani, me të cilin ka diskutuar
për gjendjen e shqiptarëve në
Preshevë, Bujanoc dhe
Medvegjë, me theks të veçantë
për gjendjen e vështirë
ekonomike me të cilën bal-
lafaqohen shqiptarët në këto tri
komuna. 
Ministri Hasani u njoftua në
detaje nga deputeti Fatmir
Hasani për gjendjen dhe

mundësitë e zbutjes së kësaj
gjendje. Në vazhdën e këtij 
takimi, deputeti Fatmir Hasani
ka shprehur shqetësimin e madh
për numrin enorm të papunëve
në këto tri komuna. Ndërkaq
ministri Bajram Hasani ka
propozuar organizimin e një
konference në mes të bizneseve
të Preshevës, Medvegjës,
Bujanocit dhe bizneseve të
Republikës së Kosovës, duke
hulumtuar kështu mundësitë e
përbashkëta të bashkëpunimit
dhe zbutjes së gjendjes së
papunësisë në regjionin e
Luginës së Preshevës.

Ministri Hasani shpreh gatishmërinë për
bashkëpunim ekonomik me Luginën e Preshevës

PRISHTINË, 55 SHKURT - Në një
aksion të zhvilluar nga 
inspektorët e Divizionit të
Lojërave të Fatit janë mbyllur
edhe 13 subjekte që ushtrojnë
jashtëligjshëm veprimtarinë e
lojërave të fatit, për të cilat janë
lëshuar gjoba në vlerë 50 000
euro. Ky aksion është zhvilluar
në qytetin e Prishtinës dhe të
Podujevës.
Ndëshkimi i këtyre subjekteve
është bërë pasi të njëjtat kanë
organizuar lojëra të ndaluara
me Ligjin për Lojërat e Fatit, në

pikat pa licencë të
Administratës Tatimore të
Kosovës. 
Divizioni i Lojërave të Fatit do
të vazhdojë me aksione të tilla
në çdo kohë, bazuar në 
autorizimet që i jep Ligji Nr.
04/L-080, për Lojërat e Fatit.
"Gjithashtu, u bëjmë thirrje
qytetarëve t'i raportojnë në
ATK rastet për të cilat
dyshohen se ushtrojnë
jashtëligjshëm veprimtarinë e
lojërave të fatit", është thënë
në njoftimin e ATK-së.

Mbyllen edhe 13 subjekte të tjera
të lojërave të fatit

PRISHTINË, 55 SHKURT - Duke
marrë parasysh gjendjen
aktuale në terren, me ç'rast disa
zona të vendit janë vërshuar
nga prurjet e lumenjve të cilët
erdhën si pasojë e shiut të
pandërprerë të tri ditëve të fun-

dit, ministri i Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural,
Nenad Rikalo, ka vlerësuar të
arsyeshme t'i kompensojnë të
gjitha dëmet që u janë shkaktu-
ar me këtë rast fermerëve në
sektorin e bujqësisë. Është for-

muar komisioni i cili do ta bëjë
vlerësimin e gjendjes në terren
për t'i parë nga afër të gjitha
dëmet që ka shkaktuar kjo
fatkeqësi, si dhe të përgatisë
raporte për vlerën e këtyre
dëmeve.

Ministri Rikalo premton
përkrahje për bujqit e 
dëmtuar nga vërshimet
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PRISHTINË, 55 SHKURT -
Zëvendëskryeministri i
Kosovës, Fatmir Limaj, ka thënë
se Qeveria është e interesuar që
ekonomia e vendit tonë të 
kalojë në një stad tjetër të 
zhvillimit. Në tryezën e orga-
nizuar nga Klubi i Prodhuesve,
zëvendëskryeministri Limaj ka
thënë të hënën se është duke u
bërë një transformim ligjor që
mbulon fushën e ekonomisë. 
Prodhuesit kosovarë Limaj
thotë se kanë qenë të
ekspozuar pabarabartë dhe jo
fer nga konkurrenca jolojale
dhe me vështirësi kanë mbijet-

uar. "Ne si Qeveri kemi marrë
këshillat e dhomave tregtare
dhe organizatave dhe kemi
nisur të bëjmë disa hapa
konkretë për përmirësimin e
infrastrukturës ligjore dhe
hapave të tjerë ku konkurrenca
do të jetë fer dhe e barabartë
për të gjithë. Ajo qe ne besojmë
është se Qeveria e Kosovës me
kujdes do t'i trajtojë këto kërke-
sa që i keni bërë dhe ne do t'u
përgjigjemi nevojave e kërke-
save tuaja të cilat janë nevoja të
qytetarëve të dy shteteve. Një
treg ku nuk ka barriera dhe
pengesa për qarkullimin e lirë
të mallrave dhe shërbimeve
është në të mirën e
përgjithshme", ka thënë Limaj

në konferencën e përbashkët
në mes të Klubit të Prodhuesve
të Kosovës, Bashkimit të
Prodhuesve Shqiptarë dhe
Forumit Ekonomik të
Prodhuesve Kombëtar
Shqiptarë, për heqjen e barrier-
ave tarifore dhe jotarifore, për
qarkullimin e lirë tregtar dhe
ekonomik ndërmjet Kosovës
dhe Shqipërisë. 
Më tutje, zëvendëskryeministri
Limaj ka paralajmëruar reci-
procitet në fushën e ekonomisë
me vendet fqinje. "Nuk
munden prodhuesit kosovarë
të trajtohen siç janë trajtuar më
herët. Jemi për treg të lirë dhe
respektim të obligimeve
ndërkombëtare, por nuk do të

lejojmë që prodhuesit tanë të
trajtohen pabarabarisht nga
vendet fqinje. Kjo qasje do të
ndryshojë në Kosovë.
Prodhuesi i Kosovës nuk do të
jetë më jetim. Reciprocitet të
plotë do të ketë", ka shtuar
zëvendëskryeministri Limaj. 
Drejtori i Klubit të Prodhuesve
të Kosovës, Astrit Panxha, ka
thënë se ka një rritje të shkëm-
bimit tregtar në mes të Kosovës
dhe Shqipërisë. Sipas tij,
Kosova ka 50 milionë euro
eksport në Shqipëri por, siç ka
thënë ai, krahasuar me poten-
cialin, ky është një volum ende
i ulët. 
Panxha ka ftuar Qeverinë e
Kosovës dhe atë të Shqipërisë
t'i implementojnë marrëvesh-
jet e arritura deri më tash. "Dy
qeveritë kanë nënshkruar 15
marrëveshje deri më sot, por
kjo nuk po reflektohet në
lehtësimin e plasimit të prod-
himeve të Kosovës në Shqipëri,
për në tregun e Shqipërisë,
duhet të jetë vazhdimësi e
tregut të Kosovës", ka thënë

Panxha.
Presidenti i Klubit të
Prodhuesve Shqiptarë, Filip
Gjoka, ka theksuar rëndësinë që
ka implementimi i këtyre 
marrëveshje për shtrimin e një
klime të përshtatshme për të
bërit biznes për të dyja vendet. 
Ndërkaq ministri i Tregtisë dhe
Industrisë, Bajram Hasani, ka
bërë me dije se bilanci tregtar në
mes të Kosovës dhe Shqipërisë
është 3 me 1. Sipas tij, Kosova i
eksporton Shqipërisë vetëm 50
milionë euro, ndërsa kjo e 
fundit i eksporton Kosovës rreth
150 milionë euro. "Ne jemi duke
punuar shumë si ministri që
produktet të jenë sa më cilësore
edhe për tregun evropian. Është
lajm i mirë që dy prodhuesit
andej dhe këndej kufirit kanë
rënë dakord mes vete. Ne do t'i
rrimë krah prodhuesit tonë aty
ku na lejon ligji, duke ndihmuar
edhe zhvillimin ekonomik të
vendit. Jemi duke punuar që sa
më shpejt ta procedojmë ligjin
për tregti të brendshme", ka
thënë ministri Hasani.

Limaj u del zot prodhuesve 
vendorë, paralajmëron 

reciprocitet me vendet fqinje

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj, ka marrë pjesë në 
konferencën e e përbashkët në mes të Klubit të Prodhuesve të
Kosovës dhe Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë, në të cilën është
diskutuar për heqjen e barrierave tarifore dhe jotarifore. Limaj ka thënë
se prodhuesi i Kosovës nuk do të jetë më jetim, duke paralajmëruar
kështu reciprocitet në fushën e ekonomisë me vendet fqinjë
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KAÇANIK, 55 SHKURT - Komuna e
Kaçanikut përmes ekipeve në ter-
ren është duke punuar për
pastrimin e hapësirave të cilat
janë prekur nga vërshimet në ditët
e fundit. Drejtori për Shërbime
Publike dhe Emergjenca,
Ramadush Osmani, ka bërë me
dije se Bulevardi "Ismajl Raka"
është pastruar, megjithatë ende
vazhdon të jetë i mbyllur për
shkak të disa bllokadave të 
krijuara në kanalet nëntokësore. 

Gjendje e vështirësuar paraqitet
edhe në lagjen "Kukaj", ku dëmet
konsiderohen të mëdha, ndërsa
ekipi i kontraktuar nga komuna,
kompania "Bifurkacioni" si dhe
ekipi nga kompania "Bechtel
Enkea", janë duke punuar në
vazhdimësi.
Nga Komuna e Kaçanikut është
bërë me dije se është krijuar një
komision për t'i vlerësuar dëmet e
shkaktuara të cilat do të 
përfshihen në një raport.

Kaçaniku mobilizohet
për sanimin e dëmeve
pas reshjeve të shiut

RAHOVEC, 55 SHKURT - Kryetari i
Komunës së Rahovecit, Smajl
Latifi, ka vizituar të hënën fab-
rikën e miellit "M & Sillosi", ku
është pritur nga drejtori i kësaj
fabrike, Dardan Shala. Në këtë
takim të përbashkët u bisedua për
bashkëpunimin në mes të
komunës dhe fabrikës "M &
Sillosi". 
Kryetari i Komunës së Rahovecit,
Smajl Latifi, gjatë vizitës së bërë
fabrikës së miellit "M & Silosi" e ka
përgëzuar stafin për punën e bërë
dhe për rezultatet e arritura, rezul-
tate këto, siç tha ai, të cilat janë

vlerësuar edhe jashtë Republikës
së Kosovës. Gjithashtu, kryetari
Latifi drejtuesve të fabrikës u ka
premtuar bashkëpunim dhe
përkrahje të vazhdueshme insti-
tucionale. 
Drejtori i fabrikës  së miellit "M &
Sillosi", Dardan Shala, e ka falën-
deruar kryetarin Latifi për vizitën
dhe ofrimin e bashkëpunimit. Ai e
ka njoftuar më gjerësisht kryetarin
Latifi për fabrikën, duke thënë se
"M & Sillosi" është furnizues
ndërkombëtar dhe prodhuesi më
i madh në rajon me miell me cilësi
të lartë. 

Kryetari Latifi vizitoi fabrikën e miellit ‘M & Sillosi’

PRISHTINË, 55 SHKURT - Këtë vit,
në bashkëfinancim me
Federatën e Futbollit të
Kosovës (FFK) dhe Ministrinë e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit
(MKRS), do të ndërtohen dy

fusha sintetike të futbollit, me
përmasa 105 x 68 metra, sipas
standardeve të FIFA-s dhe
UEFA-s. 
Drejtori i Pronës, Dren Kukaj,
bashkë me përfaqësues të

FFK-së, kanë dalë në terren për
t'i parë nga afër pronat komu-
nale ku potencialisht mund të
ndërtohen këto fusha, ashtu që
të ndahen parcelat sa më të
përshtatshme.

Në Prishtinë do të ndërtohen 
dy fusha sintetike të futbollit

SKENDERAJ, 55 SHKURT - Kryetari i
Komunës së Skenderajt, Bekim
Jashari, ka pritur të hënën në
takim nxënësit e Gjimnazit
"Hamëz Jashari". Gjatë këtij
takimi kryetari Jashari ka thek-
suar se është kënaqësi kur
takohesh me nxënës pasi, sipas

tij, ata janë motivues për
punën e tij dhe të zyrtarëve
komunalë. Jashari u ka uruar
suksese në mësime nxënësve
të Gjimnazit "Hamëz Jashari"
dhe u ka premtuar se komuna
do ta japë kontributin e saj në
sektorin e arsimit.

Kryetari Jashari takoi nxënësit
e Gjimnazit ‘Hamëz Jashari’

FERIZAJ, 55 SHKURT - Reparti i
Kirurgjisë së Spitalit Rajonal në
Ferizaj do të hyjë në grevë sot (e
martë). Lajmi u bë me dije nga
kolegjiumi i kirurgjisë në mbled-
hjen e mbajtur të hënën, ku edhe u
mor vendimi unanim për grevë që

ka filluar në QKUK dhe të
kirurgëve të spitaleve rajonale.
Greva ka të vetmen kërkesë: rritjen
e pagave për kirurgë. Gjatë grevës
do të ndërpriten operacionet 
efektive, kurse shërbimet nuk
ndërpriten për raste urgjente.

Edhe kirurgët e Ferizajt i
bashkohen grevës për paga
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Rexhep QQOSJA

Më në fund ndodhi një protestë
e rëndësishme. Ishte kjo
protestë jo për të marrë
pushtet, por për t'i mënjanuar
të këqijat. Ishte kjo protestë e
organizuar prej një numri të
rinjsh. Ishte kjo protestë e
rëndësishme qoftë pse e orga-
nizuan të rinjtë, qoftë pse ishte
protestë kundër ndotjes së ajrit
me të cilën Prishtina qe disa
ditë po renditet e para në botë.
Megjithëse me pjesëmarrës më
pak se ç'do të duhej, kjo
protestë nuk shkoi kot. Fryt i saj
dhe i disa reagimeve të të rinjve
para saj ishte mbledhja e
jashtëzakonshme dyditore, më
1 e 2 shkurt, që përfundoi më 2
shkurt, e Kuvendit të Kosovës. 
Prej diskutimeve të përgatitura
mirë, të argumentuara, të bind-
shme të disa deputeteve dhe të
disa deputetëve, mësuam se
ndotjen alarmante, rrezikuese
të ajrit në Prishtinë, nuk na e ka
shkaktuar natyra, po ne
vetvetes. 
Për më tepër, prej diskutimeve
në këtë mbledhje dyditore
mësuam se fajtorë kryesorë të
ndotjes aq rrezikuese të ajrit në
Prishtinë janë, në radhë të parë,
ato struktura shtetërore që nuk
zbatojnë ligjet me të cilat
parashihet mbrojtja e qyte-
tarëve prej të këqijave të
ndryshme natyrore, jonatyrore,
politike, pushtetore. E të tjera.
Ndotja e ajrit nuk ishte e keqja e
parë e as e fundit që po i ndodh
Kosovës së lirë, të pavarur dhe
pseudodemokratike.
Përpos prej ndotjes së ajrit,
Kosova, sidomos Prishtina,
vuan shumë edhe prej një ndot-
jeje tjetër: prej një ndotjeje
shpirtërore, që quhet korrup-
sion.
Ndotja e quajtur korrupsion në
Prishtinë dhe në Kosovë në
përgjithësi është përshtrirë aq
sa politikanët e Bashkimit
Evropian e quajnë korrupsion
pandemik.
Ndotja shpirtërore, e quajtur
korrupsion, po e rrezikon rëndë
shtetin, po e rrezikon rëndë
demokracinë, po e rrezikon
rëndë ekonominë, por të
pacenuara prej saj nuk janë as
arsimi, shëndetësia, shkenca
dhe kultura.
Ndotja e ajrit do të mund të
pakësohet shpejt, për disa ditë a
disa javë, më në fund mund t'i
gjendet për një kohë më të gjatë
edhe zgjidhja e duhur, ashtu si i
kanë zgjidhur situatat e këtilla
të tjerë para nesh.
Por, ndotja shpirtërore, që po
na gërryen së paku qe shtatëm-
bëdhjetë vjet, e quajtur korrup-
sion, nuk po mund të pakëso-
het, nuk po mund të parandalo-
het, nuk po mund të mën-

janohet dhe gjasat janë pothua-
jse kurrfarë të ndodhë kjo.
Për këtë ndotje, në disa pikë-
pamje shumë më rrezikuese
sesa ndotja e ajrit, as Kuvendi e
as Qeveria e Kosovës nuk kanë
mbajtur ndonjëherë mbledhje
të zakonshme e lëre më mbled-
hje të jashtëzakonshme.
Të rinjtë tanë të cilët ashtu
angazhueshëm, ashtu vetëdi-
jshëm, ashtu ndërgjegjshëm
protestuan kundër ndotjes së
ajrit, nuk do të duhej të hesht-
nin, të mos protestonin ndaj të
këqijave, ndaj padrejtësive, ndaj
fatkeqësive që po ia sjell
Kosovës korrupsioni me për-
bërësit e tij nepotizmin dhe
konfliktin e interesit.
Në qoftë se kanë varur qafën
mësimdhënësit, pedagogët e
tyre, në qoftë se kanë varur
qafën gjysmintelektualët dhe
çerekintelektualët, në qoftë se
po heshtin baballarët e tyre, të
rinjtë duhet të ngrenë kokat se
vetëm ashtu kokëngritur mund
të shohin deri ku duhet të shi-
het: mund të shohin larg, përtej
murit të gënjeshtrave propa-
gandistike, mund ta shohin
qartë njëmendësinë e Kosovës.
Nuk thuhet kot: ardhmëria
është e të rinjve. Ata, të rinjtë,
kanë jo detyrë, po mision që të
bëjnë krejt ç'mund të bëjnë për
shëndetin shpirtëror, moral,
prandaj edhe politik e shtetëror
të atdheut të tyre, në të vërtetë
për të ardhmen e tyre e të
shtetit të tyre.
Mbas protestës kundër ndotjes

së ajrit në Prishtinë e në Kosovë,
që njëherë përnjëherë nuk u
shkoi kot, të rinjtë tani nuk
duhet të heshtin, por duhet të
çohen në protesta kundër ndot-
jes shpirtërore - kundër korrup-
sionit me përbërësit e tij të qua-
jtur nepotizëm dhe konflikt i
interesit, me të cilat po rreziko-
het seriozisht e ardhmja e tyre. 
Të rinjtë tanë kanë mision ta
ngrenë zërin, në protesta dhe
në demonstratë, kundër oli-
garkëve politikë, kundër zhvat-
jeve, mashtrimeve, gënjesh-
trave të tyre dhe, në to, ta kërko-
jnë përgjegjësinë e tyre, t'i
kërkojnë përgjigjet si u pasuru-
an aq shpejt, ku i morën paratë
me të cilat u pasuruan aq
shumë e aq pangopshëm dhe
varësisht prej rezultateve të
hetimit të pasurive të tyre, të
familjarëve të tyre, të disa
bashkëpartiakëve e disa miqve
të tyre, ta kërkojnë nacionaliz-
imin e pasurive të krijuara
paligjshëm apo duke keqpër-
dorur funksionet politike, parti-
ake e shtetërore, në të vërtetë të
kërkojnë prej organeve
përkatëse të drejtësisë t'i kryejnë
detyrat e tyre të ligjshme,
përkatësisht t'u dalin zot
Kosovës e pasurisë së saj.
Të rinjtë tanë kanë mision e jo
thjesht detyrë që ta ngrenë zërin,
në protesta e në demonstratë,
kundër oligarkisë politike: që ka
dëshmuar se qëllimi i saj parësor
dhe i paharruar ishte dhe është
pasurimi; që me sjelljet e saj, me
pangopësinë e saj, me pensionet

e jashtëzakonshme, me për-
fitimet e me privilegjet e saj e ka
bërë Kosovën shtet privat; që ka
kapur gjyqësorin, i cili fjalës vet-
ting ende nuk ia ka mësuar kup-
timin dhe rëndësinë; që në
Kuvendin e Kosovës, që në
Qeverinë e Kosovës, që në min-
istritë e Kosovës, që në institu-
cionet shtetërore të Kosovës ka
sjellë dhe vazhdon të sjellë edhe
ish-bashkëpushtetarë të regjimit
të Sllobodan Millosheviqit dhe
bijtë e tyre; që me pozita e me
privilegje të tjera në njërën anë e
blen përkushtimin e një vargu
kundërshtarësh politikë kurse,
në anën tjetër, pa ngurrime ka
shpërfillur dhe vazhdon të
shpërfillë njerëz të merituar, të
aftë dhe sakrifikues për lirinë
dhe pavarësinë e Kosovës; që ka
blerë dhe vazhdon t'i blejë shër-
bimet propagandistike të disa
gazetarëve e pronarëve të
medieve me të cilët ka krijuar
klasën "elitore" të Kosovës, në të
vërtetë klasën e përvetësuesve të
pasurive të Kosovës; që zhven-
dosjen e të rinjve e të të varfërve
e ka bërë figurë të ekzistencës në
shtetin e Kosovës; që merr
vendime me lehtësinë e padu-
rueshme për çështje jetike të
Kosovës e të njerëzve të saj e më
pas që ato vendime dhe masa të
miratuara dje i mohon sot, të
miratuara sot i mohon nesër, i
rikthen pasnesër e i mohon
prapë tejpasnesër, duke e bërë
kështu tragjikomike politikën
shtetërore të Kosovës e duke e
përdhosur skajshëm imazhin e

Kosovës në botë; që me politikën
e saj ka përmbysur dhe vazhdon
t'i përmbysë kodet kulturologjike
dhe etike në veprimtarinë
shtetërore; që universitetet e
Kosovës, më të shumta në numër
se universitetet e Gjermanisë
apo Anglisë, i ka mbushur me
familjarë, partiakë e miq të vet, të
shumtët analfabetë a gjysmanal-
fabetë të dijeve që gjoja ua shpje-
gojnë studentëve, disa prej të
cilëve kanë magjistruar e kanë
doktoruar me procedura të
jashtëzakonshme, që s'i mbulon
asnjë ligj e asnjë venom dhe
asnjë etikë! E të tjera e të tjera.
I shikuar dhe i trajtuar si një
ndotje e rëndë, shumë
dëmtuese dhe shëmtuese,
shoqërore, ekonomike,
shtetërore, shpirtërore e morale,
me përshtrirje të gjerë e të thellë,
korrupsioni po krijon përfytyrim
jo vetëm të neveritshëm por, për
më tepër, përfytyrim
joqytetërues për dinjitetin e
Kosovës e të popullit të saj jo
vetëm në Evropë.
Është detyrë jo vetëm shoqërore,
por edhe atdhetare që të bëjmë
krejt ç'mund të bëjmë për
shërimin e Kosovës prej kësaj të
keqeje aq dëmsjellëse e aq kom-
prometuese, që është e do të jetë
pengesë jo vetëm për integrimet
euroatlantike të Kosovës, por
edhe për liberalizimin e vizave.
Të rinjtë tanë duhet të dinë se
zhvatësit e pasurive të Kosovës
janë zhvatës edhe të ardhmes së
tyre në Kosovë.
Të rinjtë tanë e kanë dëshmuar
dhe mund ta dëshmojnë se janë
ajo forca më e rëndësishme, më
e çmuar shoqërore, morale dhe
atdhetare që mund të luajë rol të
veçantë për shpëtimin, për
shërimin e Kosovës nga kjo e
keqe e madhe.
Të rinj e të reja!
Dhurojani Kosovës këtë rol 
tuajin të pazëvendësueshëm,
këtë përkushtim tuajin atdhetar!
Dhe, mos harroni se ata zyrtarë
që shkencën, profesionalizmin
dhe etikën s'i bëjnë përbërës
kuptimorë dhe vlerësues të 
politikës, ata nuk mund ta
demokratizojnë, ta zhvillojnë e
ta përparojnë vendin.
Dhe, mos harroni se Kosovën e
lirë, idealin e aq shumë brezave,
duhet ta bëjmë shtet vërtet
demokratik, shtet vërtet të së
drejtës, që u siguron dinjitet të
barabartë të gjithëve, shtet të
drejtësisë sociale, që u siguron
punësim e jetë të dinjitetshme të
gjithëve e jo siç është sot: shtet i
privatizuar i oligarkisë politike
dhe i propagandistëve të saj
medialë e të tjerë, që edhe 
privilegjet, pasurimet, lukset
dhe mashtrimet e kësaj oligarkie
i heshtin duke i larë e duke i lyer
protagonistët e tyre politikë e
shtetërorë.

HESHTJE E DËMSHME



HAGË, 55 SHKURT - Holanda ka 
tërhequr formalisht ambasadorin e
saj nga Turqia dhe ka thënë se
ambasadori turk nuk do të 
pranohet në Hagë.

Vendimi shënon thellimin e mos-
marrëveshjeve midis dy vendeve, që
kanë nisur kur Holanda ka ndaluar
ministrat turq të bëjnë fushatë te
diaspora turke në vitin 2017.

Diplomati holandez nuk është
lejuar të hyjë në Turqi qysh në mua-
jin mars.
Ministria e Jashtme e Holandës, po
ashtu, tha se i ka vënë në "pauzë"

bisedimet për zgjidhjen e 
problemeve me Turqinë. "Nuk jemi
pajtuar se si t'i normalizojmë 
marrëdhëniet", tha ministri i
Jashtëm, Halbe Zijlsra.

Holanda ttërheq zzyrtarisht aambasadorin nnga TTurqia
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VATIKAN, 55 SHKURT - Presidenti i
Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan,
u takua të hënën me Papa
Françeskun në Vatikan për
bisedime që pritej të përqen-
droheshin te statusi i
Jerusalemit dhe lufta kundër
terrorizmit. Erdogani është
presidenti i parë turk që viziton
Vatikanin në 59 vjet. Papa u
takua me të gjatë vizitës që bëri
në Stamboll në vitin 2014.
Në prag të nisjes për në

Vatikan, presidenti Erdogan
tha se Shtetet e Bashkuara janë
"të vetme" në vendimin e tyre
për ta njohur Jerusalemin si
kryeqytetin e Izraelit.
Erdogani dhe Papa Françesku
kanë shprehur shqetësim ndaj
këtij vendimi, që shumë aleatë
të ShBA-së thonë se mund të
çojë në dështimin e përpjek-
jeve për paqen në Lindjen e
Mesme. 
Ndërkohë në Romë forcat e

rendit u përplasën me kurdët
dhe mbështetësit e tyre që
kishin organizuar një demon-
stratë të paautorizuar kundër
vizitës së presidentit turk.
Rreth 3 500 forca të policisë
ishin mobilizuar në Romë dhe
autoritetet kishin shpallur një
zonë të ndaluar për demon-
struesit pranë Vatikanit, hotelit
të Erdoganit dhe ndërtesat ku
ai do të takohej me presidentin
dhe kryeministrin e Italisë.

Erdogani ttakohet mme PPapën nnë VVatikan 

LAJME SHKURT

Sekretari Tillerson takohet me
presidentin e Argjentinës 

UASHINGTON, 55
SHKURT - Sekretari
amerikan i Shtetit,
Rex Tillerson, zhvilloi
të hënën një bisedë
me dyer të mbyllura
me presidentin
Maurico Marci të
Argjentinës, në ditën e dytë të turneut pesëditor në
Amerikën e Jugut. Gjatë takimit në një kompleks 
elegant në periferi të Buenos Airesit, dy personalitetet
shtrënguan duart për medien. 
Të dielën Tillersoni tha se gjatë takimit me udhëheqësit
e vendit ai kishte shtruar mundësinë e sanksioneve të
naftës kundër Venezuelës, si një mënyrë për të siguruar
zgjedhje të lira, të drejta dhe të verifikueshme atje. Por,
kryediplomati amerikan tha se kërkonte të gjendeshin
mënyra për t'i zbutur efektet negative që sanksionet
mund të kenë te kompanitë amerikane të naftës, 
populli i Venezuelës dhe vende të tjera të rajonit që
varen nga nafta venezueliane. 

ShBA-ja redukton trupat në Irak 

BAGDAD, 55 SHKURT - Forcat amerikane kanë nisur uljen e
numrit të trupave në Irak, pasi autoritetet e këtij vendi
kanë shpallur "fitore" në luftën kundër grupit 
ekstremist, Shteti Islamik (IS) ka thënë zëdhënësi i
Qeverisë irakiane, Saad al-Hadithi. Ai ka thënë se beteja
kundër IS-it ka përfunduar andaj "niveli i pranisë
amerikane do të reduktohet".
Hadithi ka thënë se zvogëlimi është ende në fazat e 
hershme dhe tani nuk shënon fillimin e tërheqjes 
komplete të forcave amerikane.
Deklarata e Hadithit ka ardhur si konfirmim i raporteve
të kontraktorëve perëndimorë në koalicionin e
udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak, të cilët
kanë thënë se trupat amerikane kanë filluar tërheqjen
nga shteti. Sipas raporteve, ushtarët amerikanë, armët
dhe pajisjet e tjera janë duke u transportuar jashtë
Irakut për në Afganistan.

UASHINGTON, 55 SHKURT - Departamenti i
Shtetit thotë se Shtetet e Bashkuara dhe
Rusia pritet t'i realizojnë brenda afatit
kufizimet e vendosura nga Traktati për
Reduktimin e Armëve Strategjike, i 
njohur si "Traktati i ri START". Ekspertët
thonë se me gjithë thellimin e hendekut
mes Uashingtonit dhe Moskës mbi
ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje, kon-
fliktet në Siri dhe Krime si dhe çështje të
tjera, fakti që të dyja palët vazhdojnë t'i
respektojnë parametrat për monitorim
dhe verifikim të stoqeve bërthamore,
është jetik për sigurinë globale. 
Të hënën u mbushën tetë vjet që kur në
Pragë u nënshkrua Traktati i ri START
nga presidentët e atëhershëm Barak
Obama dhe Dmitri Medvedev. Të
hënën ishte edhe afati i fundit që të dyja
palët t'i realizojnë reduktimet që
parashikon traktati për një numër
armësh strategjike, përfshirë mbushjet
bërthamore dhe raketat e dis-
lokueshme balistike ndërkontinentale.
Departamenti i Shtetit thotë se ka zhvil-
lime pozitive në këtë front. "Shtetet e
Bashkuara kanë realizuar reduktimet
që ka vendosur START-i i ri në gusht

2017. Sipas analizës sonë, edhe Rusia
ka përparuar drejt të njëjtit synim. Nuk
kemi arsye të dyshojmë se Qeveria ruse
nuk do t'i përmbushë kufizimet", tha
zëdhënësja e Departamentit të Shtetit,
Heather Nauert. 
Në bazë të traktatit, të dyja palët duhet
të shkëmbejnë informacion dy herë në
vit mbi numrin e mbushjeve
bërthamore dhe sistemeve lëshuese, si
dhe u lejohet një inspektim në baza për
të verifikuar që pala tjetër po respekton
kufizimet. Ekspertët thonë se
mundësia për të dërguar specialistë
verifikimi në terren ndihmon për të for-
cuar besimin. "Ky sistem kufizon ten-
dencën për të mashtruar dhe ua jep
palëve mundësinë të takohen dhe të
ndërtojnë një marrëdhënie që bazohet
tek përmbushja e parametrave të një
traktati që e kanë miratuar të dyja
palët", thotë analistja Olga Oliker.
Në fjalimin e tij mbi gjendjen e vendit,
presidenti Trump parashtroi politikat e
tij lidhur me armët bërthamore.
"Duhet ta modernizojmë dhe ta 
rimbushim arsenalin bërthamor.
Shpresojmë që të mos na duhet ta 

përdorim ndonjëherë, por ta bëjmë aq
të fuqishëm saqë të shërbejë si faktor
parandalues ndaj agresionit. Ndoshta
një ditë, në të ardhmen, do të kemi një
moment të magjishëm kur vendet në të
gjithë botën do të bashkohen për t'i
eliminuar armët bërthamore. Për fat të
keq, ende nuk jemi në atë pikë", tha
Trumpi. 
Ekspertët thonë se me gjithë marrëd-
hëniet e mira mes presidentëve,
Donald Trump dhe Vladimir Putin, ka
një numër mosmarrëveshjesh mes dy
vendeve. "Mendoj se ShBA-ja dhe
Rusia gjejnë mirëkuptim për një numër
temash, por kanë edhe mospërputhje
në një numër interesash. Kjo e bën
edhe më të rëndësishëm
bashkëpunimin që këto mosmar-
rëveshje të mos acarohen ose, nëse
thellohen, të mos shndërrohen në
shkëndija që do ta hidhnin botën në
erë", thotë analistja Olba Oliker.
Analistja Oliker thotë se Traktati i ri
START ka rëndësi jetike për sigurinë
globale pasi ShBA-ja dhe Rusia zotëro-
jnë rreth 95 % të arsenalit global
bërthamor.

ShBA-ja dhe Rusia realizojnë
Traktatin e ri START

Në bazë të traktatit të dyja palët duhet të shkëmbejnë informacion dy herë në vit mbi
numrin e mbushjeve bërthamore dhe sistemeve lëshuese, si dhe u lejohet një
inspektim në baza për të verifikuar që pala tjetër po respekton kufizimet
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Historia dhe të dhënat faktike
që ajo na ofron, të cilave ne
gjithmonë duhet t'u referohemi,
tregon se një barrë të rëndë-
sishme në ndodhitë e shumta
shoqërore dhe ndryshimet që ka
pësuar ajo, e ka bartur gruaja
kurse elozhet, lavdet dhe meri-
tat pothuajse gjithmonë i ka
korrur e gëzuar burri, nga vetë
fakti se gruaja është trajtuar si
qenie e dorës së dytë, si një
pjesë e familjes e cila është e
destinuar për të lindur, për ta
shërbyer burrin dhe për t'iu
nënshtruar atij. Kjo dukuri nuk
duhet habitur, nuk ka qenë e
pranishme vetëm te shqiptarët
dhe as te ballkanasit. Këtu te ne
kjo dukuri është zvarritur më
gjatë ndër vite, por si e këtillë ka
ekzistuar edhe në vende të tjera,
ndërsa në disa shoqëri ende
vazhdon të dominojë. 
Nëse u kthehemi prapë të dhë-
nave historike, do të vërejmë se
të drejtën e votës, si në Evropë
po ashtu edhe në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, gratë e
kanë fituar relativisht vonë,
gjatë shekullit të kaluar, që nuk
është shumë larg. Gjithsesi, kjo
nuk do të thotë se ato, jo rrallë,
nuk kanë ndikuar në vetë 
rrjedhat e historisë a janë bërë
pjesë e rëndësishme, për mos
me thënë ndër faktorët kryesor
të saj. Në të vërtetë, shikuar nga
një këndvështrim tjetër, shumë
më domethënës, shumë më të
natyrshëm dhe më human,
gruaja nuk duhet trajtuar, dhe
nuk është trajtuar gjithmonë
vetëm si një objekt a një qenie e
cila duhet të ketë dhe të bartë
atributet të cilat i përmendëm
më lart; ajo është një qenie e
ndjeshme, subtile dhe intelektuale
e cila është pjesë e rëndësishme
dhe e barabartë e çdo shoqërie.
Ajo është nënë, dhuruese jo
vetëm e dashurisë, kujdesit dhe
jetës por është, në saje të
atributeve që përmendëm dhe
bukurisë femërore, edhe

frymëzim i sa e sa artistëve të të
gjitha gjinive, gjithandej nëpër
botë, ndër shekuj. Duke filluar
prej krijimeve më të hershme
popullore-artistike dhe deri te
artistët më të mëdhenj nga e
kaluara e deri në ditët e sotme,
gruaja si femër dhe nënë, kanë
qenë model i krijimeve më të
bukura të skulptorëve, 
piktorëve, kompozitorëve e
regjisorëve më të shquar dhe
më të njohur të botës.
Megjithëse në shikim të parë
duket se gruaja te ne shqiptarët
nuk është trajtuar si duhet dhe
sa duhet si pjesë e rëndësishme
dhe e dobishme e shoqërisë,
nëse iu referohemi këngëve
popullore, rrëfimeve gojore por
edhe vetë historisë, ajo, pra
femra shqiptare, qoftë si vajzë e
re, nënë e përkushtuar a motër
e gatshme për tu sakrifikuar për
të vëllanë dhe jo vetëm, ka
gëzuar respektin e duhur dhe
mirënjohjen e madhe prej
njerëzve të mençur dhe
artistëve e rrëfimtarëve popullor,
duke u shndërruar kështu në
modele admirimi e referimi për
brezat e ri.
Nëse i kemi parasysh rrethanat
historike në të cilat është 
zhvilluar shoqëria shqiptare
dhe sfidat me të cilat është 
ballafaquar ndër vite, veçanërisht
me përzierjen e kulturave të
ndryshme ndër shekuj, si 
pasojë e okupimeve të gjata,
atëherë del se edhe gruaja
shqiptare, ka reflektuar një
mençuri të madhe, një ndjenjë
sakrifice për familjen, mjedisin
e kombin por edhe gatishmëri
që të gjitha atributet fizike e
intelektuale ti shkrijë në favor të
një mirëqenie të përbashkët,
duke u sakrifikuar por edhe
duke luftuar për të drejtat jo
vetëm të saja si pjesë e
shoqërisë por edhe e të gjithë
kombit, që jo rrallë kanosej të
zhbëhej tërësisht.
E kaluara jonë është përplot me
histori sakrificash të grave të
cilat hynë në analet e historisë
duke u shndërruar kështu në
modele të gruas luftëtare për të
drejtat e vendit e popullit dhe
në frymëzim të këngëtarëve e
artistëve më të njohur të 
kombit; Mbretëresha Teutë,
Tringë Smajli, Shotë Galica,
Dora D'Istria, Musine Kokallari
dhe të tjera, të një fushe tjetër
veprimi, të shumta në numër sa
nuk mund të përmenden të

gjitha ndërsa për nga rëndësia e
vlera që kanë, është shumë e
vështirë të veçohen. Por, fundi i
fundit, janë nënat tona, të
gjitha, pa veçuar asnjërën prej
tyre të cilat me vetëmohim, të
dashura, të heshtura e punëtore,
linden, rritën e ngritën,
edukuan e drejtuan breza e
breza të tërë duke u sakrifikuar
si nëna të mira, si amvise të
shkëlqyera, si punëtore e
bashkëshorte shembullore, që
më në fund padrejtësisht të
vlerësohen: të papunësuara.
Thuajse puna e tyre në shtëpi,
në kuzhinë e oda të burrave, në
ara e livadhe, duke rritë fëmijët,
nuk ka qenë punë. Thuajse ato,
vetëm pse nuk e patën mundësinë
të realizojnë të drejtën e tyre për
t'u punësuar në institucione e
ndërmarrje shtetërore, duhet
cilësuar sitë papuna, të pa
punësuara, të painkuadruara…
Dhe më vonë erdhi një kohë
tjetër. Një kohë e ngritjes graduale
të saj në shoqëri dhe në
plotësimin e mozaikut të 
quajtur shoqëri kosovare, duke
filluar prej viteve gjashtëdhjeta
e këtej. Vite kur kjo, gruaja
shqiptare e Kosovës filloi të
kërkojë dhe realizojë të drejtat e
saja dhe të radhitet krahas 
burrave në të gjitha mjediset, në
të gjitha fushat e veprimit 
politik, shoqëror, ekonomik e të
tjera. Të drejta këto të cilat 
realizoi pjesërisht, për shkak të
paragjykimeve të cilat akoma
nuk janë shuar tërësisht, për
shkak të luftës së pa kompromis
për pushtet, egoizmit dhe 
prepotencës mashkullore të
njohur në këto anë të Ballkanit
por edhe për shkak të
angazhimit të ngathët e herë-herë
edhe inekzistent të vet grave
dhe shoqatave për mbrojtjen e
të drejtave të tyre.
Pas rënies së sistemit monist,
shpërbërjes së ish shtetit
Jugosllav dhe veçanërisht pas
çlirimit të Kosovës nga
pushtuesit serb, gjërat
ndryshuan për të mirë por jo
me dinamiken e duhur dhe të
domosdoshme për realizimin e
procesit të barazisë në mes
gjinive. Në të vërtetë, falë
ndikimit, për mos thënë
imponimit, të vendeve perëndi-
more për ndryshimin e 
legjislaturës së mëparshme për
përfaqësimin adekuat të femrës
në organet vendimmarrëse,
pozita e saj në shoqëri u 

përmirësua dukshëm por jo në
nivelin e duhur. Sidoqoftë, pas
luftës së fundit, ku femrat
shqiptare, sa me pushkë në
dorë, sa në forma të tjera në
logjistikë, dhanë një kontribut
të jashtëzakonshëm, pozita e
gruas u përmirësua mjaft andaj
sot me të drejtë mund të thuhet
se ajo gëzon mundësinë e 
përfaqësimit në organet e
administratës, në forume 
politike, në institucione
shtetërore dhe në të gjitha 
sferat e tjera ku kontributi i saj
vlerësohet lart.
Tinka Kurti, Margarita Xhepa,
Katerina Josipi, Nexhmije
Pagarusha, Inva Mula,
Ermonela Jaho, Rita Ora, Dua
Lipa, Eliza Dushku, Bebe Rexha,
Majlinda Kelmendi me shoqet
nga Peja, Mimoza Thaçi si një
grua e suksesshme ne fushën e
biznesit, sa e sa vajza e gra të
reja të shoqërisë civile dhe
shumë të tjera, janë vetëm disa
prej femrave shqiptare të cilat e
bënë historinë, secila në
mënyrën e vet dhe falë
afiniteteve a sakrificave të tyre.
Duke ardhur këtej në histori,
tjera emra, të grave të vyeshme,
brenda trojeve shqiptare të
Ballkanit por edhe jashtë këtyre
përkufizimeve, ishin dhe janë
akoma aktorë të rëndësishëm
dhe shumë aktiv në bërjen e
politikave kombëtare, në 
promovimin e vlerave kulturore
e shkencore me prefiks kombëtar
por edhe në forma tjera të
veprimit për të çuar tutje 
çështjen shqiptare.
Këtu në Kosovë, kohët e fundit,
gëzon fakti se në të gjitha 
institucionet, publike e private,
në organet e politik bërjes, në
institucionet e arsimit,
shkencës, kulturës, sportit,
ekonomisë dhe të tjera, gratë
janë shtylla vertebrale, janë
inspirimi dhe motivimi për tu
ngritur e rilindur, pas një periudhe
të gjatë ecje, ndër shekuj, për tu
radhitur krahas botës së
qytetëruar perëndimore. Janë
mijëra arsimtare, infermiere,
mjeke, administratore, punëtore
në fabrika e aktiviste të
shoqërisë civile, nxënëse e 
studente të cilat janë krenaria e
pasuria e këtij vendi.
Një njeri i mençur i Kosovës, e
kam dëgjuar prej të parëve tanë,
shumë vite më parë, i pyetur se
kurë Kosova do ecë përpara dhe
do të zhvillohet si popujt tjerë të

lirë, kishte thënë: Atëherë kur
femra shqiptare të përfaqësohet
krahas burrave në Parlament!"
Ky njeri i mençur, megjithëse i
pashkolluar, shikuar nga aspekti i
sotëm kohorë dhe konstelacionet
e sotme socio politike, del se
paska pas të drejtë dhe se paska
qenë një parashikues shumë i
zoti. Sepse, sot, kur në Kosovë
jemi të përfaqësuar, krahas
deputetëve të respektuar
meshkuj, edhe nga deputete,
kryesisht vajza e gra të reja, vetë
Kuvendi i Kosovës ka marrë një
pamje tërësisht tjetër, është më
aktiv, më i respektueshëm, më
efikas dhe gjithsesi më 
sharmant.
Në të vërtetë sharmin, edukatën
qytetare, njohuritë profesionale,
oratorinë e jashtëzakonshme,
elokuencën gjatë veprimeve
politike dhe gatishmërinë për të
shprehur edhe mendime
ndryshe, jokonformiste dhe jo
gjithmonë sipas interesave të
liderëve partiakë a grupeve tjera
të interesit, të cilin e kanë sjellë,
Vjosa Osmani, Besa Gaxherri,
Vlora Çitaku, Xhevahire Izmaku,
Blerta Deliu etj, ka ndikuar që
edhe vetë skena partiake-
politike të fisnikërohet dhe të
frymojë më lirshëm por me një
sens më të theksuar të përgjegjësisë
ndaj fjalës së thënë dhe ndaj
obligimeve ndaj detyrave që
priten të kryejnë. Këto zonja, të
ardhura prej institucioneve të
ndryshme të ekonomisë,
kulturës, arsimit a shoqërisë
civile, kanë sjellë një realitet tëri,
plot energji dhe shpresë se proceset
e demokratizimit të shoqërisë
kosovare do të avancohen edhe
më tej edhe më shpejt. Fundi
fundit, për të qenë të sinqertë
dhe të drejtë, duhet apostrofuar
faktin të cilin shumica prej nesh,
për fat të keq e anashkalojmë
shpesh herë: janë gjyshet e
nënat tona të cilat, duke filluar
prej ninullave aq të bukura dhe
aq fisnikëruese, të cilat na kën-
donin sanë ambientet e shtëpive
tona të vogla, duke na përkundë
në djepat e braktisur tashmë, po
aq edhe në ara e livadhe ku
shkonin për të korrë e për të
kryer punë tjera të fushës, janë
pra ato të cilat na stimuluan e
motivuan për mos me u ndalë
kurrë. Dhe e bënin këtë ashtu të
heshtura, të vyeshme e të dashura,
me plotë kurajë, besim e 
vetëmohim. Ashtu siç dinin
vetëm ato, engjëjt tanë.

ROLI I GRUAS 
SHQIPTARE 
NDËR VITE
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PESHORJA
Sot do të
jetë një
ditë jo e

mirë për ju.
Duket sikur keni gjithçka dhe
këdo kundër. Mundohuni ta
përballoni me buzëqeshje

çdo sfidë.

AKREPI
Do të keni

mjaft
polemika

me partnerin
edhe për çështje të vogla që

janë të parëndësishme.
Duket se sot nuk është dita

juaj. Kështu që qëndroni larg
njëri-tjetrit.

SHIGJETARI
Nervozi

sot nuk do
t'ju lë të

qetë. Në
disa takime të rëndësishme

do t'i prishni punë vetes.
Mund të keni probleme në

familje.

BRICJAPI
Partneri
po bën

çdo gjë që
t'ju mbulojë

me përkëdhelje. Do të 
ndiheni mirë në këtë situatë,
por përsëri do të kërkoni më

shumë.

UJORI
Komunikimi

dhe
energjia
pozitive

janë dy gjëra që sot i keni
gjatë gjithë kohës në anën

tuaj. Kjo ju ndihmon jo
vetëm juve, por edhe 
personat afër jush.

PESHQIT
Sot jeni të

përkëd-
helurit e

fatit dhe nuk
keni asnjë planet kundër.

Çdo gjë do të shkojë mbarë
për ju dhe ditën do ta 

mbyllni këndshëm.

DASHI
Sot dikush

do të 
guxojë t'i
prekë

themelet e familjes tuaj.
Agresiviteti që do të tregoni

do t'i lerë të tjerët të 
kuptojnë që nuk mund ta

përsërisni këtë gabim.

DEMI
Sot do të
jeni mjaft

karizmatik
në gjithçka

që bëni. Kjo do t'ju japë një
vetëkënaqësi të madhe që
do të mundoheni të mos e

shfaqni.

BINJAKËT
Megjithëse

keni
shumë

plane, sot
nuk do ta konkretizoni

asnjërin. Gjithçka do të varet
nga disponimi që 

do ta keni.

GAFORRJA
Sot shpirti
i bashkë-

punimit do
t'ju shoqërojë

përgjatë gjithë ditës. Do të bëni
të funksionojnë edhe ato 
marrëdhënie që duken të

pamundura.

LUANI
Sot nuk
jeni në

humorin e
duhur për

të përballuar debate si në
punë, si në jetën në çift. Çdo
gjë e vogël do t'ju tensionojë
dhe do t'jua shtojë humorin

e keq.

VIRGJËRESHA
Jeni duke

ruajtur
çdo lëvizje

të një 
personi të caktuar.

Megjithëse doni që t'i kthejë
sytë kah ju, por për

momentin nuk keni interesa
të përbashkëta.

Mali Tateyama, një nga tri malet e shenjta të
Japonisë, gjatë dimrit bëhet një atraksion i
vërtetë turistik. Në dimër udhëtimi përgjatë
rrugës që gjarpëron përgjatë malit është e
pamundur. Megjithatë, çdo pranverë
gjithkush që viziton vendin e mrekullueshëm
përballet me një mur të madh dëbore që arrin
mbi 20 metra lartësi. 

E rrallë

Vendi mme 220 mmetra ddëborë

FOTO E DITES

- Doktor, unë nuk pi duhan, nuk pi raki, nuk pi
drogë, as nuk shkoj pas grave të huaja. Më
thuaj, a do të jetoj gjatë?
- E çfarë të duhet të jetosh kështu!?

Një avion me fytyrë luani zbret në aeroportin 
e Singaporit. /Reuters/

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

Hëngrën llopën ee mmbytur nnga kkobra, 
60 nnjerëz ppërfundojnë nnë sspital
Të paktën 60 banorë të një fshati në Afrikën e
Jugut janë dërguar në spital pasi hëngrën mish
të një lope e cila u kafshua nga një kobër 
helmuese. Banorët nga Mpoza pranë Tsolo në
Kepin Lindor shfaqën simptoma si diarre, të
vjella, dhimbje koke dhe dhimbje stomaku. 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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Kylie Jenner ka lindur një
vajzë. 20-vjeçarja vendosi ta
bëjë me dije këtë lajm katër

ditë pas lindjes së vajzës përmes
një postimi në "Instagram".

"Vajza ime e bukur dhe e shëndet-
shme e vogël mbërriti më 1 shkurt
dhe unë thjesht nuk munda të
prisja për ta ndarë këtë bekim me
ju", ka shkruar Kylie Jenneri.

Kylie JJenneri bbëhet nnënë,
zbulon sse ppse ee mmbajti ttë

fshehur sshtatzëninë

Shiloh dhe Zahara kanë vendosur
t'i ndjekin hapat e mamasë së
tyre. Bëhet fjalë për yllin e

Hollywoodit, Angelina Jolie, e cila
duket se ka vendosur që fëmijët e saj

t'i marrë me vete në prezantimet apo
projektet e rëndësishme. Angelina
javën e kaluar është prezantuar në cer-
emoninë e Annie Awardsit 2018 në Los
Angeles nën shoqërinë e dy fëmijëve.

Pink "elektrizon" publikun

Fëmijët e aktores së
famshme ndjekin hapat e

mamasë

Rihanna ndihmon në
mbledhjen e 2.3 milionë
dollarëve për edukimin

global

Përpjekjet e Rihannas kanë bërë
që të mblidhen plot 2.3 milionë
dollarë për edukim në vendet e

lëna pas në botë. Si ambasadore e
Partneritetit Global për Edukim,
këngëtarja ka folur në konferencën

inauguruese në Dakar, ku ajo ka
falënderuar donatorët dhe ka 
sqaruar pse vazhdon beteja e saj për
edukimin në botë. Rihanna në vitin
2016 ishte emëruar ambasadore e
edukimit global nga GPE-ja.

Edhe pse e sëmurë, Pink ka
shkëlqyer me performancën
e saj në Super Bowl. Në një

postim në rrjetin social
"Instagram" këngëtarja ka rrëfyer
se kjo ishte ëndrra e saj që në vitin
1991, kohë kur Whitney Huston ka

kënduar himnin. Por Pink, edhe
pse me grip, ka arritur ta ngrehë
publikun në këmbë gjatë këndimit
të himnit në kampionatin më të
rëndësishëm të futbollit amerikan
duke treguar performancë të
shkëlqyer.
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SWANSEA - NOTTS COUNTY GG3+ ACCRINGTON  - SWINDON GG3+

ROMË, 5 SHKURT -Do të jetë Luigi
Di Biagio "timonieri" i ri i kom-
bëtares italiane pas largimit të
Venturës. Tekniku 46-vjeçar, i
cili drejtonte skuadrën e 21-
vjeçarëve, është besuar nga

drejtuesit e federatës italiane
për t'i drejtuar "axurrët" në dy
miqësoret që do të zhvillojnë në
mars. Më datën 23 mars Italia
do të ndeshet me Argjentinën,
ndërsa 4 ditë më vonë do ta

matë forcën me Anglinë. Di
Biagio është një zgjedhje e
përkohshme në stolin e ital-
ianëve, pasi në qershor, në
stolin e të kaltërve, do të ulet
një trajner me përvojë. Conte

dhe Mancini janë dy emrat më
të përfolur në këtë periudhë.
Asgjë nuk është e konfirmuar
dhe drejtuesit e federatës 
italiane nuk duan të nxitohen
në zgjedhjen e tyre.

Di Biagio, trajner i Italisë 

Prishtinë, 55 sshkurt - Presidenti i
Republikës së Kosovës, Hashim
Thaçi, ia dorëzoi ekipit olimpik
në mënyrë solemne flamurin e
Kosovës, i cili do të marrë pjesë
në Lojërat Olimpike Dimërore
"PyeongChang 2018" që do të
mbahen në Korenë Jugore.
Presidenti Thaçi ka thënë se
është një moment i veçantë për
Kosovën ngaqë për herë të parë
në histori po merr pjesë në
Lojërat Olimpike Dimërore.
"Edhe për mua si president i
vendit, edhe për shtetin, edhe
për shoqërinë e Kosovës, por
është lajm edhe për gjithë
botën pjesëmarrja e Kosovës
për herë të parë në garat
olimpike dimërore në Kore.
Shpresoj se nuk do të jetë lajm
vetëm pjesëmarrja, por do të

kemi edhe lajm të fuqishëm
fitimin e ndonjë medalje", ka
thënë Thaçi, i cili ka shtuar se:
"Kemi besim të plotë në
përkushtimin, kreativitetin,
dhe talentin e Albinit, i cili do të
na bëjë të ndihemi krenarë të
gjithëve si Majlinda më herët".
"Më lejoni që si president i ven-
dit t'ia dorëzoj edhe kryetarit të
Komitetit Olimpik, gjithë ekipit,
flamurin e Republikës të
Kosovës, shtetit tonë, që do të
ngrihet në Kore për herë të
parë. Është moment tjetër i
veçantë sepse e tëra kjo histori
po ndodh me rastin e 10-vje-
torit të pavarësisë, në 20-vje-
torin e betejës së Ushtrisë Çlir-
imtare të Kosovës në Prekaz
dhe në 19-vjetorin e lirisë së
Kosovës", ka deklaruar Thaçi. 

Ndërsa presidenti i Komitetit
Olimpik të Kosovës, Besim
Hasani, falënderoi presidentin
Thaçi për dorëzimin e flamurit,
duke shprehur besimin e tij se
kjo do të ndikojë në motivin e
Albinit. "Dorëzimi i flamurit te
ekipi olimpik jam i sigurt se do
të ndikojë në rritjen e motiva-
cionit të Albinit, i cili është i
përgatitur jashtëzakonisht mirë

dhe asnjë dilemë se ka pasur që
t'i mbrojë ngjyrat e Republikës
së Kosovës", ka thënë Hasani.
"Sinqerisht dëshiroj t'ju 
falënderoj për mbështetjen e
përhershme të sportit, për
pjesëmarrjen tuaj në Rio dhe
për përpjekjet tuaja, pavarë-
sisht prej agjendës së vështirë
që të jeni edhe në
PyeongChang", ka deklaruar

Hasani. Sipas tij, mbështetja e
presidentit do ta rrisë jo vetëm
motivacionin e Albinit, por të
gjithë delegacionit që do të
jemi atje, por e di dhe jam
shumë i sigurt se do të rritet
imazhi i shtetit të Kosovës. "Ju
jeni i ftuar edhe nga presidenti
Thomas Bach për të qenë atje
dhe keni ftesën speciale dhe ne
kishim qenë shumë të lumtur
nëse ju arrini që, pavarësisht
prej agjendës së vështirë që të
jeni në PyeongChang", ka 
shtuar ai. 
Ndërkaq skitari Albin Tahiri, i
cili do ta përfaqësojë Kosovën
në "PyeongChang", është
shprehur i lumtur që do ta
përfaqësojë Kosovën në Lojërat
Olimpike në Kore të Jugut.
"President, do të ndiheni 
krenar", ka deklaruar Tahiri. 
Në fund, presidenti Thaçi tha
se pjesëmarrja e Albinit në
Olimpiadë dhe e flamurit të
Kosovës do ta forcojë shtetin
tonë.

Thaçi: Albini do të bëjë krenare 
Kosovën si Majlinda

PRISHTINË, 55 SHKURT - Komiteti
Olimpik i Kosovës ka mbajtur
Asamblenë Vjetore të Punës, në
të cilën me shumicë votash
është miratuar Raporti i Punës,
Raporti Financiar, Raporti i
Auditorit dhe Raporti i Këshillit
Mbikëqyrës të KOK-ut. Në
Asamblenë e mbajtur në "Hotel
Swiss Diamond" në Prishtinë të
pranishëm ishin 72 asamblistë.
Me shumicë votash miratuan
edhe Planin e Punës dhe Planin
Financiar për vitin 2018.
Fillimisht të pranishmit i për-
shëndeti presidenti i KOK-ut,
Besim Hasani, i cili ka thënë se:
"Njohja e KOK-ut nga KON-i
dhe njohjet e federatave kom-

bëtare nga ato ndërkombëtare e
kanë vendosur Komitetin
Olimpik të Kosovës para një
përgjegjësie të madhe për ta
demonstruar kredibilitetin dhe
qeverisjen e mirë në sport". 
Me shumicë votash anëtare e re
e KOK-ut u bë Federata e
Sporteve Universitare të
Kosovës, e cila është edhe
anëtare e Federatës
Ndërkombëtare të Sporteve
Universitare (FISU). Në pikën e
fundit të Rendit të Ditës ishte
zgjedhja e nënpresidentit të
katërt të KOK-ut, vend ky që i
takoi kryetarit Federatës Skitare
të Kosovës, Milaim Kelmendi. Ai
në votimin për balotazh,

mposhti Arben Fetahun e
Federatës së Basketbollit të
Kosovës, 35:34 me vota. Për
postin e nënpresidentit të katërt
kandiduan edhe Naim Muja, që
mori 9 vota, Agron Jusufi 6 dhe
Nehat Çitaku 4. Pozita e nën-
presidentit të katërt kishte mbe-
tur pa u plotësuar për shkak të
bërjes së Shasivar Haxhijajt,
sekretar i përgjithshëm i KOK-
ut. Po ashtu, asamblistët u paj-
tuan të formohet një databazë e
përbashkët. Komiteti Olimpik i
Kosovës i dëshiron mirëseard-
hje Milaim Kelmendit në Bordin
Ekzekutiv të KOK-ut. Në fund të
asamblesë u organizua darkë
për të pranishmit. 

FSUK-ja, anëtare e re e KOK-ut.
Kelmendi zgjidhet nënkryetar

"Kemi besim të plotë në përkushtimin,
kreativitetin dhe talentin e Albinit, i cili do të na
bëjë të ndihemi krenarë të gjithëve si Majlinda
më herët", ka thënë Hashim Thaçi



Trajneri i Werderit e lavdëron Rashicën

Trajneri i Werder Bremenit, Florian Kohfeldt, është shumë i
lumtur me paraqitjen e Milot Rashicës në ndeshjen e tij të
parë në Bundesliga. Milot Rashica javën e kaluar u transfer-
ua nga Vitesse në Werder Bremen, ku debutoi në fitoren 2:1
në udhëtim ndaj Schalkes. Trajneri i tij, Florian Kohfeldt, tha
se është shumë i lumtur me paraqitjen e yllit të Kosovës.
"Rashica në tri apo katër raste ka treguar se sa lojtar i mirë
është. Ai ka luftuar dhe ka ndihmuar skuadrën. Jam abso-
lutisht i lumtur me paraqitjen e tij", ka thënë trajneri i
Werderit, Kohfeldt. Pas ndeshjes edhe Rashica kishte thënë
se është i lumtur me paraqitjen e tij në Schalke.

Seedorfi rikthehet trajner te Deportivo
la Coruna

Clarence Seedorf rikthehet në skenën e futbollit me profilin
e trajnerit. Sipas medieve spanjolle, ish-futbollisti i Milanit
do ta marrë drejtimin e Deportivo la Corunës. Holandezi do
ta marrë vendin e Cristobal Parralos, i larguar pas humbjes
5-0 me Real Sociedadit, ndërsa numëron 22 ndeshje në drej-
tim, nga të cilat ka vetëm 4 fitore dhe 13 humbje. Seedorfi
pritet të firmosë në orët në vijim me skuadrën galiciane, e
cila po lufton për qëndrimin nga rënia nga kategoria, me
vetëm 17 pikë në vendin e 18 në klasifikim. Cristobal Parralo
është trajneri i gjashtë që presidenti Tino Fernandez largon,
që kur ai ka marrë drejtimin e Deportivo la Corunës.

Leicesteri e fton Mahrezin të 
rikthehet në klub

Leicester City është duke bërë tentime të reja për rikthimin
në ekip të yllit algjerian, Riyad Mahrez. Leicesteri ka ftuar
mesfushorin Riyad Mahrez të rikthehet në klub. "Daily
Telegraph" raporton se klubi nga Premierliga është duke
bërë tentime të reja për rikthimin në ekip të yllit algjerian.
Mahrez nuk është paraqitur në klubin e Leicester Cityy prej
kur iu refuzua transferimi në Manchester City, gjatë afatit
kalimtar të janarit.

Kluiverti e mohon kalimin te Unitedi

Justin Kluivert ka refuzuar që do të transferohet te gjiganti
anglez Manchester United. Ylli në rritje i Ajaxit, Justin
Kluivert, ka mohuar zërat se ai do të transferohet gjatë verës
së ardhshme në Manchester United. Vetë lojtari ka thënë se
nuk ka biseduar me Mourinhon dhe diçka e tillë për
momentin nuk ka sens. "Kam dëgjuar për thashethemet, por
nuk kam folur me Mourinhon. Një kalim të Unitedi nuk bën
sens, jo për momentin", ka thënë Kluivert për mediet 
holandeze. 
Justini është djali i ish-legjendës së Barcelonës dhe
Holandës, Patrick Kluivert.

Wilshere pëlqehet nga Liverpooli 

Jack Wilshere vazhdon të jetë i pavendosur për të ardhmen.
Edhe pse është në bisedime për rinovimin e kontratës me
klubin e tij, Arsenalin, 26-vjeçari po vlerëson edhe alternati-
va të tjera, ku në vijën e parë qëndron Liverpooli. Ajo që
mund ta detyrojë mesfushorin të largohet nga "topçinjtë"
është ulja e pagës. Në rast se lojtari nuk do t'i pranojë
kushtet e reja, atëherë trajneri i "The Reds", Jurgen Klopp,
do të synojë ta rrëmbejë në verë futbollistin, të cilin e pëlqen
shumë, pasi e konsideron si pasuesin ideal të Emre Can.

SHKURT 
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PARIS, 55 SHKURT - Ish-sulmuesi i
Real Madridit, Ronaldo, ka folur
mbi përplasjen e ish-ekipit të tij
të bardhë, Real Madrid, me 
PSG-në në Ligën e Kampionëve.
"Fenomeni" e ka bërë këtë në
një prononcim për "SFR Sport",
teksa ndodhej në Paris, i ftuar
special i Neymarit. Braziliani ka

pranuar se do t'i pëlqente të
ishte pjesë e skuadrës pariziene
në një pikë të karrierës së tij,
teksa ka udhëtuar shumë herë
në kryeqytetin francez, ku ndi-
het si në shtëpi: "Ka klube me të
cilat do të më pëlqente të luaja,
nëse do të isha në aktivitet. Një
prej tyre është PSG-ja. Unë kam

ardhur në Paris disa herë. Jeta
ime ka qenë kaq shumë herë e
lidhur me këtë qytet, sa ndihem
si parisien, por kurrë nuk e kisha
këtë mundësi". 
Ronaldo ka pranuar se kurrë
nuk kishte një ofertë zyrtare nga
PSG-ja: "Kam luajtur në klube të
mëdha evropiane. Karriera ime

më mori në Itali, Spanjë dhe
Holandë". Pikërisht Ronaldo, me
fanellën e Barcelonës, shënoi
ndaj PSG-së në finalen e
"Recopa", takim që përfundoi 
1-0. Në fund lavdëroi edhe
bashkëkombësin e vet, Neymar:
"Ai ka gjithçka për ta fituar
'Topin e Artë' në Paris".

Ronaldo: NNeymari ee ffiton ""Topin ee AArtë" nnë PParis

MOSKË, 55 SHKURT - Komiteti
Olimpik Ndërkombëtar (IOC) i
kundërpërgjigjet Gjykatës së
Arbitrazhit Sportiv për sa iu për-
ket 28 sportistëve rusë, të cilëve
iu hoq dënimi me pezullim të
përjetshëm. Për 13 nga këta
sportistë dhe dy trajnerë u
kërkua që t'u bëhej ftesë për
pjesëmarrjen në Lojërat
Olimpike Dimërore, kërkesë që
nuk u pranua nga IOC-ja. Një
komision special i këtij organiz-
mi vendosi në mënyrë unanime
ta ndalojë garimin e këtyre
sportistëve në ngjarjen më të
rëndësishme sportive dimërore
që nis pas pak ditësh në
Pyeongchang. "Konfirmojmë se
nuk do të ketë ftesa të tjera për
këta 15 sportistë, që ishin pjesë e
grupit të atyre që ishin pezulluar
përjetë nga aktivitetet, por që
CAS-i i Lozanës ua anuloi dën-
imin", thekson IOC-ja, paneli i së
cilës, i kryesuar nga ish-ministrja

franceze e Sporteve, Valeri
Fourneyro, kishte shqyrtuar të
gjitha rastet një për një. Komiteti
Olimpik Ndërkombëtar ia ndaloi
Rusisë pjesëmarrjen në Lojërat
Olimpike për shkak të skandalit
të dopingut që ka tronditur
botën e sportit. Përjashtim bëjnë
169 sportistë që rezultuan të
pastër pas një sërë testesh të

forta antidoping, duke u lejuar të
marrin pjesë në këtë ngjarje
sportive nën flamurin olimpik.
"Më ka shqetësuar vendimi i
CAS-it, që duhet riparë, e të cilin
ne do ta apelojmë", u shpreh
presidenti i IOC-së, Thomas
Bach, qëndrim të cilin më pas e
shfaqi edhe Agjencia Botërore
Antidoping.

Refuzohet ftesa për sportistët
rusë në Lojërat Dimërore

BOSTON, 55 SHKURT - Bostoni e fitoi
në sekondat e fundit ndeshjen
ndaj Portlandit (97-96), duke
mbrojtur pozitat në krye të ren-
ditjes në Konferencën e Lindjes.
Një fitore "in extremis" e
skuadrës së Celticsit, që përm-
bysi një avantazh të lehtë që
kishte skuadra mike, që tentoi
surprizën. Horford realizoi 22
pikë e 10 rebaunde për
Bostonin, duke qenë shënuesi
më i mirë (Irving ishte pushim),
ndërsa për Portlandin nuk mjaf-
tuan 22 pikët e McCollumit dhe
21 të Lillardit për ta evituar
humbjen. Jashtë fushës fiton
skuadra e lakersave, që befason
Oklahomën, duke fituar 108-
104, një rezultat surprizë.
Westbrooku realizoi 36 pikë për
Oklahomën, mbështetur edhe
nga George me 26, por që
mbetën për statistikë. Të pestë
titullarët e Lakersit realizuan
mbi 13 pikë, duke bërë që kolek-
tiviteti të ishte arma fituese,
raporton "Telesport". Fiton edhe
skuadra e Milwaukees, që
mundi 109-94 Brooklynin,
ndeshje e dominuar nga miqtë,

që korrën suksesin e 30 sezonal.
Bledsoe me 28 pikë ishte
shënuesi më i mirë për miqtë,
mbështetur edhe nga Hensoni
me 19 pikë e 18 rebaunde.
Charlotte, falë 22 pikëve të
Batumit, mundi 115-110
Phoenixin, sfidë ku miqtë përm-
bysën në minutat e fundit një
avantazh prej 20 pikësh të
vendësve. Në sekondat e fundit
triumfon edhe Atlanta, që
mposhti 99-96 New Yorkun, sfidë
emocionuese deri në fund, ku
herë kryesonte njëra skuadër e

herë tjetra. Bazemore realizoi 19
pikë për Atlantan, duke i bërë të
pavlefshme 22 pikët e Porzingisit
për njujorkezët. Fiton edhe
Toronto, 101-86 ndaj Memphisit,
sfidë ku diferencën e bëri Wrighti
me 15 pikë.

Bostoni përmbys Portlandin,
lakersat e surprizojnë
Oklahomën

REZULTATET

Boston - Portland 97-96
Brooklyn - Milwaukee 94-109
New York - Atlanta 96-99
Toronto - Memphis 101-86
Oklahoma - Lakers 104-108
Phoenix - Charlotte 110-115
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Fitim Idrizi shpallë të pavlefshme dëftesën e
shkollës fillore"Esat Mekuli" Podujevë.

D.P.Z. "IZOWIN" nga Prizreni shpall të pavlef-
shme certifikatën e biznesit me numër:
70189205.

N.I. "Kujtim Aliu" nga Drenasi, shpall të
pavlefshme certifikatën e numrit fiskal:
60020376.

Hazir Berisha, shpall të pavlefshme dëftesën
e lëshuar nga SH.M.U "Luigj Gurakuqi" Batllavë,
Podujevë.

Ismail Shashivari, shpallë të pavlefshëm
INDEX-in, e Fakultetit gjuhë Frenge të
Universitetit të Prishtinës.

Refet Laroshi shpall te pavlefshme diplomën
shmlt "11 Marsi" Prizren.

Dermish Brestovci shpall te pavlefshme
dëftesat e kl Vl - lX shf "Dy Dëshmorët" Pirane. 

Albrim Badallaj shpall te pavlefshme dëftesat
dhe diplomën shmgj "Gjon Buzuku" Prizren.

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.

>> 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.


